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Vážení čtenáři, zákazníci 
a obchodní partneři,

v novém čísle ELIT magazínu se dozvíte novinky 
z našeho trhu a věřím, že Vám pomůže se vzdě-
lat a lépe se prosadit na trhu. Našim zákazní-
kům se vždy snažíme poskytovat jen to nej-
lepší. Ostatně i naše logo odkazuje na to, že se 
svým zákazníkům snažíme dávat více než jen 
autodíly. Chceme pro Vás být opravdovým 
obchodním partnerem, na kterého se skutečně 
můžete spolehnout. 

Dále bych Vás rád informoval, že došlo ke 
změně v řadě produktů XT. Společně s tím, jak 
stále zlepšujeme kvalitu našich produktů, jsme 
se rozhodli pozměnit logo značky XT. Veškeré 
informace o této změně se dočtete také v sou-
časném čísle. 

Ty, z Vás, kteří ještě nebyli na naší Roadshow, 
která nyní probíhá, bych rád pozval na návštěvu 
našeho prvotřídně vybaveného stanu, kde si 
můžete prohlédnout a především sami ozkou-
šet produkty z kategorie Vybavení servisů. Na 
místě uvidíte již i nové logo XT. Veškeré vyba-
vení servisů je možné na místě i zakoupit za 
opravdu velmi výhodné ceny. Navíc je pro Vás 
připravena soutěž o parádní dovolenou za 
100  000 Kč! Byla by škoda této možnosti 
nevyužít. 

Určitě Vás také bude zajímat opravdu hodně 
zajímavý článek na téma: Jak získat zákazníka 
autoservisu a nepřijít o něj. Dostane se Vám 
v něm zajímavých informací a rad, jak pracovat 
se svým zákazníkem a jak si udržovat jeho věr-
nost. Věřím, že tyto rady Vám přijdou vhod 
a pomůžou Vám zvyšovat své zisky. 

Děkuji Vám za zájem o náš magazín a přeji 
hodně obchodních úspěchů!

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

Pište na adresu magazin@elit.cz
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PRÁVNÍ PORADNA
V tomto čísle se budeme věnovat otázkám z podnikatelské praxe. První část je zaměřena 
na pracovněprávní problematiku. V současné době, kdy podnikatelé prakticky ve všech 
odvětvích čelí nedostatku kvalifikovaných a spolehlivých pracovníků, jsou správně upra-
vené a korektní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci základem úspěchu na 
trhu.

Zeptejte se 
v Elitu

pište na
magazin@elit.cz

Na otázky odpovídá:
JUDr. Olga Sovová, Ph.D., 
advokátka, 
pobočka Mokropeská 2026, 
252 28 Černošice
e-mail: akjudrsovova@seznam.cz, 
tel.: 608 666 555

Naše firma získala zajímavou zakázku do 
konce roku 2019 s možností prodloužení 
ještě o jeden rok. Musíme přijmout ještě dva 
zaměstnance, abychom zakázku mohli spl-
nit. Nevím ale, zda mohou mít zkušební 
dobu, když pracovní smlouva s nimi bude 
uzavřena jen na určitou dobu. Lze tuto pra-
covní smlouvu ještě prodloužit o jeden rok?
Pracovní poměr na dobu určitou upravuje záko-
ník práce, zákon č. 262/2006 Sb., v § 39. Pro sjed-
nání zkušební doby se použijí ustanovení § 38 
zákoníku práce. Zkušební doba u řadových 
zaměstnanců činí maximálně tři měsíce, 
u  vedoucích zaměstnanců šest měsíců. U pra-
covního poměru na dobu určitou lze sjednat 
zkušební dobu, avšak nesmí být delší než polo-
vina délky pracovního poměru. V tomto konkrét-
ním případě tedy bude zkušební doba v souladu 
se zákoníkem práce, tři měsíce u řadového pra-
covníka. Pracovní smlouva, ve které je uvedena 
délka zkušební doby, musí být podepsána nej-
později v den nástupu do práce, jinak by bylo 
ujednání o zkušební době neplatné. 
Pracovní poměr na dobu určitou zákoník práce 
upravuje podle pravidla „3 x 3 a dost“. Znamená 
to, že pracovní poměr může být sjednán nejdéle 
na dobu tři roky a poté jej lze ještě dvakrát, vždy 
maximálně o tři roky, prodloužit. Pokud byste 
tedy sjednal pracovní smlouvu do 31. 12. 2019 
a poté ji prodloužil o jeden rok, vyčerpáte si tím 
již jedno celé další období. Určení doby trvání 
pracovní smlouvy však nemusí být stanoveno 
výlučně jen datem. V pracovní smlouvě lze také 
vymezit, že pracovní poměr trvá do doby spl-
nění konkrétní zakázky s firmou Xy. Tím se 
vyhnete nutnosti prodlužovat pracovní 
smlouvu. V případě, že zakázka bude ukončena 
dříve, skončí i pracovní poměr daného zaměst-
nance. V případě, kdy skončení pracovního 
poměru na dobu určitou není stanoveno datem, 
ale je sjednána jiná skutečnost, například doba 
trvání zakázky nebo zástup za rodičovskou 
dovolenou, je třeba zaměstnance 30 dnů pře-
dem písemně upozornit, kdy pracovní poměr 
končí. Pro úplnost dodávám, že pracovní 
smlouva u všech druhů pracovněprávních 
vztahů musí být sjednána písemně a její změny 
je možné provádět také jen písemnou formou.

Jsme malá firma, takže administrativní 
a účetní práce zastane jedna pracovnice. Pra-
covní místo zastává dcera naší bývalé účetní, 
která odešla do důchodu. Současná účetní 
bude odcházet na mateřskou a rodičovskou 
dovolenou. Chce být sice doma do dvou let 
věku dítěte, ale její matka přislíbila, že po 
dobu mateřské dovolené nastoupí na zástup. 

Požaduje po nás ale možnost práce z domova 
dle potřeby a v průběhu rodičovské dovo-
lené, že by se s dcerou střídaly na tzv. děle-
ném pracovním místě s možností práce 
z domova, opět dle potřeby. Výhoda pro naši 
firmu by byla, že nemusíme nikoho shánět 
a zacvičovat. Nevíme ale přesně, co uvedené 
požadavky obnáší a jaké máme možnosti při-
kázat pracovnici, aby byla na pracovišti, 
a nikoli doma.
V době moderních technologií a nedostatku 
kvalifikovaných pracovních sil musí zaměstnava-
telé přistoupit k pružnějším formám práce. 
K  těmto formám patří tzv. sdílené pracovní 
místo. To znamená, že o jednu pracovní pozici 
i místo v kanceláři se obvykle dělí dva lidé, kteří 
pracují na zkrácený pracovní úvazek. Důležité je 
ve smlouvě upřesnit, jakým způsobem si budou 
pracovnice předávat pracovní úkoly a zda jejich 
dělení se o pracovní místo bude spočívat v tom, 
že jedna z nich bude pracovat dopoledne 
a  druhá odpoledne, nebo se budou střídat po 
dnech, či v jiném časovém intervalu. 
U práce z domova je nutné rozlišovat pravidelnou 
práci, kdy zaměstnanec nedochází na pracoviště 
zaměstnavatele, nebo třeba jen jednou týdně. 
Tento druh práce je typický pro obchodní zástupce, 
kteří cestují k zákazníkům a jejich přítomnost v kan-
celáři je spíše výjimkou. Naopak tak zvaný home 
office, tedy příležitostné práce doma, mimo kan-
celář, která je jinak pravidelným pracovištěm, je 
v podstatě forma benefitu, který nabízejí zaměst-
navatelé právě třeba rodičům malých dětí nebo 

v  mimořádných případech. Vaše zaměstnankyně 
spíše chtějí mít možnost v případě potřeby vyko-
návat práci z domova, tedy home office. Zákoník 
práce v § 317 jen velmi obecně upravuje základní 
podmínky práce z domova s tím, že vše ostatní si 
zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou. můžete 
proto v  písemné dohodě omezit možnost home 
office na určitý počet dnů v měsíci nebo vymezit 
dny, kdy musí být zaměstnankyně na pracovišti, 
třeba v souvislosti s měsíční či čtvrtletní závěrkou. 
Je také velmi vhodné určit časové rozmezí, ve kte-
rém bude zaměstnankyně dostupná telefonicky, 
mailem nebo třeba na skypu, protože na zaměst-
nance pracujícího z domova se nevztahuje obvyklá 
pracovní doba. Pokud by práce z domova byla pra-
videlná a převažovala by nad přítomností v zaměst-
nání, pak zaměstnanec nemá nárok na pracovní 
volno ani náhradu mzdy v souvislosti např. 
s návštěvou lékaře nebo jinými překážkami v práci 
a nemá také nárok na příplatek za práci přesčas 
nebo ve svátek, protože si sám rozvrhuje pracovní 
dobu. Zaměstnavatel se však musí podílet na 
nákladech souvisejících s pravidelnou prací 
z domova, například hradit paušálním poplatkem 
telefon a internet, a  rovněž mu musí poskytnout 
základní technické vybavení. U home office toto 
neplatí. Ujasněte si proto se zaměstnankyněmi, 
jaká je jejich představa, zda by mělo jít o pravidel-
nou práci z domova, či home office. Podle toho pak 
písemně zakotvěte vzájemná práva a povinnosti. 

Zaměstnanci požadují, abychom zavedli 
placené pracovní volno pro případ 

nenadálé nemoci nebo rodinné události. 
Upravuje to nějaký právní předpis? Musíme 
dát toto volno všem a platit 100 procent 
mzdy? Můžeme si náklady započíst do daní? 
Tak zvané „sick days“ neboli zdravotní či 
indispoziční volno je benefitem, který posky-
tuje zaměstnavatel ze své vůle zaměstnancům. 
Podle práva jde o plnění nad rámec právních 
povinností zaměstnavatele, a proto si může 
podmínky určit buď po dohodě s odborovou 
organizací v kolektivní smlouvě, nebo vnitřním 
předpisem v případě, že u zaměstnavatele 
odbory nepůsobí. Plnění však musí být poskyt-
nuto nediskriminačním způsobem, a proto 
zdravotní volno nelze poskytnout jen části 
zaměstnanců, ale všem. Obvykle se poskytuje 
v délce dvou až pěti dnů za kalendářní rok. 
Zaměstnavatel může i stanovit, že najednou 
lze čerpat třeba jen dva dny. Pokud toto 
zaměstnavatel nestanoví, může si zaměstna-
nec vyčerpat volno celé. mzdu není nutno 
vyplácet ve výši 100procentního průměrného 
výdělku, ale je to na úvaze zaměstnavatele 
s ohledem na konkrétní možnosti a podmínky. 
Zaměstnavatel také může umožnit čerpání 
volna i pro jiné účely, např. vyřízení osobních 
záležitostí, které nejsou překážkou v práci, 
nebo pro studium, které zaměstnavatel nepod-
poruje. Zaměstnavatel také může vymezit, ve 
kterých dnech či obdobích není možné sick 
days čerpat. Jde o placenou překážku v práci, 
takže náhrady se zdaňují zaměstnanci se 

mzdou a pro zaměstnavatele jsou daňově 
uznatelným nákladem. Doporučuji také 
výslovně uvést ve vnitřním předpise, že sick 
days není možné převádět do dalšího kalen-
dářního roku.

Druhá část naší poradny se bude zabývat 
koupí nemovitosti pro podnikání. ani této 
oblasti dosud podnikatelé nevěnují dostateč-
nou pozornost, a tak v důsledku neznalosti či 
přehlédnutí zdánlivě neškodných ustanovení 
smlouvy často čelí smluvním pokutám 
a mnohdy i soudním žalobám. 
Chceme zakoupit nebytový prostor k pod-
nikání v domě s byty ve vlastnictví. Před-
seda společenství vlastníků nás upozornil 
na předkupní právo majitelů bytů k tomuto 
prostoru. Prý se to také vztahuje na gará-
žové stání k tomuto prostoru, o které máme 
velký zájem. Znamená to, že potřebujeme 
nějaký souhlas? Jak máme postupovat? 
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) od 1. 
ledna 2018 opět zavedl zákonné předkupní 
právo spoluvlastníků k podílu na nemovité 
věci. Nebytové prostory a garážová státní 
v  bytových domech bývají součástí tzv. spo-
lečných prostor, takže každý z vlastníků bytové 
jednotky (bytu) má, podle velikosti tohoto 
bytu, spoluvlastnický podíl na společných 
prostorech, a tudíž předkupní právo k jejich 
uvolněné části. Dosavadní vlastník prostorů, 
o  které máte zájem, proto musí nabídnout 

přednostně jejich koupi všem spoluvlastní-
kům. Každý spoluvlastník jednotlivě, nebo 
více spoluvlastníků společně, může využít 
svého předkupního práva a prostory zakoupit. 
Spoluvlastníci se mohou svého předkupního 
práva též písemně vzdát, a to i do budoucna. 
V  konkrétním případě doporučuji, aby vám 
prodávající předložil písemné potvrzení od 
spoluvlastníků, nejlépe s ověřenými podpisy, 
že se svého předkupního práva vzdávají. Poté, 
co se stanete vlastníky nebytového prostoru 
a  podílu na společných prostorech, tedy 
i  garáže, doporučuji ještě ujednat se spo-
luvlastníky, opět písemně, vzdání se předkup-
ního práva i do budoucnosti, protože by vám 
to usnadnilo případný prodej.
Vzhledem ke složitosti této otázky doporu-
čuji konzultaci s advokátem nebo spolehlivou 
realitní kanceláří. Úhrada za odbornou 
pomoc v tomto případě vám zabezpečí pod-
nikání a  ušetří problémy i náklady 
v budoucnu. Pro úplnost uvádím, že zákonné 
předkupní právo platí i pro koupi nemovitosti 
pro soukromé účely. 
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HI-TECH BRAKE SOLUTIONS
MADE IN EUROPE

LICENSE TO RACE

sbs.dk

KENAN SOFUOGLU
Kawasaki Puccetti Racing

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

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

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

Follow our recommendations for the ideal pads for 
your bike.

GO AHEAD!

Více než 20 let závodění je součástí naší 
DNa

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

Vyber mezi:
// ROaD RaCING & ENDURaNCE – směs DS
// ROaD RaCING & CLaSSIC RaCING – směs DC/DCC
// ROaD RaCING & TRaCK DayS – směs RS
// RaCING zadní – směs RQ/LS

GO a hEaD!

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



FAKTURAČNÍ MODUL eOffice
Systém vedení agendy autoservisu eOffice se nyní posouvá ve svém vývoji opět o něco dále. 
Stále pracujeme na zdokonalování tohoto unikátního systému, který umožňuje rychle a efek-
tivně kalkulovat ceny oprav vozidel v autoservisech.

Unikátní koncepce systému eOffice spojuje 
mimo jiné kalkulaci pracovních časů s výbě-

rem a objednáním potřebných náhradních dílů ze 
sortimentu ELITu, a to vše v jednom kroku, bez nut-
nosti otevírat elektronický katalog. V systému je 
možné tedy velmi snadno vytvořit nabídku opravy. 
Dále je již možné díly potřebné na opravu rovnou 
objednat. Novinkou zavedenou v poslední verzi 
eOffice je možnost provedené opravy (nabídky) 
fakturovat. Tato nová funkce poskytuje vedle 
samotné fakturace i vedení pokladního deníku 
a kompletní sadu tiskových sestav. Již nyní je sys-
tém připraven na zavedení EET. 

V minulých článcích vám byl postupně představo-
ván systém eOffice, který dává modernímu auto-
servisu možnost snadno:

•	 vytvořit kalkulaci opravy pro zákazníka, 
•	 objednat potřebné náhradní díly, 
•	 evidovat zákazníky a jejich vozidla,
•	 aktivně pracovat s notifikacemi,
•	 získávat potřebné technické informace pro pro-

vedení opravy vozidla,
•	 odeslat hlášení EET.

Jako novinku nyní představujeme nadstavbu „fak-
turační modul“, která umožní servisu navíc kom-
pletní finanční agendu provozovny. 
•	 Evidence zakázek a tisk zakázkových listů 
•	 možnost vystavení faktury a evidence 
•	 Dobropisy/storna
•	 Pokladní deník (příjmové/výdajové doklady)
•	 Nastavení prefixů dokladů a číselných řad
•	 Vedení přehledů, reportů a evidence

Co do budoucna
Na vývoji našeho systému stále pracujeme 
a jako další krok chystáme nadstavbu „Pláno-
vací modul“.  Tento modul umožní servisu efek-
tivně plánovat svůj čas. 
•	 Evidence mechaniků a jejich pracovní doby
•	 Plánování oprav dle jejich časové náročnosti 

do pracovní doby mechanika
•	 Přesouvání naplánovaných zakázek v čase 

i mezi mechaniky
•	 Přehledné zobrazení naplánované práce
•	 Report ukončených zakázek mechaniků

Pro více informací kontak-
tujte svého prodejního 
poradce Elitu.                         

e  fficeO

VŠE PRO VAŠE VOZIDLO
PaRTNER ELIT je profesionální síť autoservisů, působící na českém trhu již od roku 1999. 
Cílem koncepce PaRTNER ELIT v době jejího vzniku bylo vytvořit jednotnou servisní síť, 
která bude svými službami zákazníkům nabízet alternativu autorizovaných autoservisů.

V současné době sdružuje více než 200 
dostupných nezávislých autoservisů po celé 

České republice. Servisy splňují požadavky 
evropského předpisu, tzv. BLOKOVÉ VÝJImKy, 
a  mohou tedy provádět opravy vozů v záruce 
i  prodloužené záruce, aniž by majitel přicházel 
o záruku u výrobce. ELIT je čtyřnásobným nosi-
telem ceny fleet award za program CaR fLEET 
SERVICE. Důvěřují nám přední leasingové spo-
lečnosti, jako například LeasePlan nebo aRVaL. 
Naše vzájemná spolupráce dosahuje skvělých 
výsledků, maximální spokojenosti a neustále se 
rozšiřuje.

Výhody sítě PARTNER ELIT
mezi hlavní výhody pro motoristy patří kromě 
výborné dostupnosti také příznivé ceny prací 
a profesionální služby na nejvyšší úrovni. eOffice 
je jedinečný program pro komplexní řešení 
správy autoservisu, ušitý na míru našim partne-
rům. Nabízíme i modul EET, v případě zavedení 
jsme připraveni. 
Osobní přístup je jednou z našich základních 
hodnot. Snažíme se budovat vztahy s našimi 
partnery, dokážeme reagovat na individuální 
přání a požadavky. Jako profesionální partner 
jednáme otevřeně a férově.
Kvalitu náhradních dílů používaných v autoservi-
sech PaRTNER ELIT garantuje společnost  ELIT, 

která je největším dodavatelem originálních 
a kvalitativně rovnocenných náhradních dílů na 
trhu v České republice.
Naši partneři používají špičkové servisní vyba-
vení, nejnovější diagnostickou techniku 
a  odborné montážní postupy. Kromě toho má 
každý servis PaRTNER ELIT přístup k jedné z nej-
větších technických databází a také může čerpat 
potřebné informace přímo od výrobců vozidel.
S komplexní nabídkou služeb můžeme vždy 

nabídnout zákazníkům přesně to, co potřebují. 
Postaráme se o vozidla všech značek. Všechny 
autoservisy sítě PaRTNER ELIT podstupují syste-
matický proces certifikace a jsou odhodlány se 
neustále zlepšovat.
Nyní je kladen maximální důraz na komunikaci 
sítě PaRTNER ELIT směrem k motoristické veřej-
nosti. Jedním z hlavních cílů je posunout síť 
PaRTNER ELIT na první místo mezi konkurenč-
ními sítěmi autoservisů. 

více informací na 
www.elit.cz
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Continental zlepšuje nabídku pro auto-
servisy: dva rozvodové řemeny v jednom 
balení zjednodušují opravy

Kromě běžného rozvodového řemenu, který 
ovládá vačkový hřídel motoru, používají některé 
motory další hnací řemen. Tento dodatečný 
řemen může pohánět například vyvažovací hří-
del nebo vstřikovací čerpadlo a toto řešení je 

•	 Continental rozšiřuje svoji nabídku 
o nové rozvodové sady PRO

•	 Balení obsahuje druhý hnací řemen
•	 Obsah přizpůsobený zákazníkům – auto-

servisům na míru 

poměrně běžné u celé řady modelů. avšak 
dosud musely autoservisy objednávat tyto jed-
notlivé díly samostatně, což většinou stálo čas 
navíc. Nové rozvodové sady Continental PRO, ve 
kterých zákazníci dostanou oba požadované 
řemeny v jednom balení, jsou celkově výhod-
nější pro běžnou práci a pro servis efektivnější. 
V nových sadách jsou obsaženy také všechny 
další potřebné díly, tj. kladky, montážní materiál 
a u některých sad také vodní čerpadlo. I na tyto 
sady se vztahuje prodloužená 5letá záruka Con-
tinental, po zaregistrování se na stránkách www.
contitech.de/5. Nové rozvodové sady lze jedno-
značně identifikovat podle písmen „PRO“ na 
konci objednacího čísla, např.: CT 939 WP10 PRO. 
Další podrobné informace o sortimentu Conti-
nental PRO a dalších komponentech řemeno-
vého pohonu Continental lze nalézt v online 
katalogu www.contitech.de/pic. 
V současnosti je v nabídce více než 30 rozvodo-
vých sad Continental PRO a další budou 
postupně následovat. 

Kondenzace par je vlastně přirozený jev
Někteří zákazníci si mohou stěžovat na kondenzaci par nebo zamlžení uvnitř světel. Většinou 
však nejde o závadu. Tato kondenzace může být často normálním důsledkem běžných 
povětrnostních podmínek a rozdílných teplot povrchů, proto tedy nemusí být světelné jed-
notky opravovány.

To, kde je světlo umístěno, se může mnohým zdát 
jako nepodstatný detail, ale ve skutečnosti je jeho 
poloha vlastně jádrem fenoménu kondenzace.
Osvětlovací systémy pracují na hranici dvou 
prostředí:
•	 teplota pod kapotou (přední osvětlení)
•	 vnitřní teplota vozidla (zadní osvětlení)
•	 vnější prostředí
Se zavedením čirých skel světel byla kondenzace 
výraznější, což ale nemá vliv na výkon světla.
Kondenzace se totiž po určité době odstraní 
v závislosti na podmínkách vozidla:
•	 Rychlost vozidla
•	 Typ světelného zdroje (halogen, Xenon, LED)
•	 Zapnutí/vypnutí osvětlení
•	 Počasí

Proces kondenzace
Kondenzace je přirozený jev, který musí být 
zohledněn již při návrhu světelných těles. Konden-
zace je nevyhnutelná, ale někdy podmínky pro-
středí přesahují specifikace produktu. Osvětlovací 
tělesa jsou dnes mnohem větší a složitější, než byla 
v minulosti, proto je odstranění kondenzace aktu-
álním tématem. Ke kondenzaci par dochází 
v momentě, kdy se vlhkost ve vzduchu mění z páry 
na kapalinu například na chladnějším povrchu. 
a tak velkou roli hraje teplota vzduchu, úroveň vlh-
kosti vzduchu a povrchová teplota produktu. ani 
teplejší povětrnostní podmínky však nezabrání při-
rozené kondenzaci!
Kondenzace souvisí s rozdílem mezi vnitřní teplo-
tou uvnitř světla a rychlým poklesem teploty 
čočky: při teplotě 25 °C uvnitř světlometu by vyšší 
relativní vlhkost vzduchu 70 % zahájila kondenzaci 
na skle při vnější teplotě nižší než 19 °C, která by 
mohly být brána jako relativně teplá atmosféra. 
Například v horkém letním dni se při mytí auta stu-
denou vodou může na sklech světel objevit zaml-
žení. Jak uvidíme později, je toto zamlžení přiro-
zené a musí zmizet.

Kondenzace uvnitř světel
Ke kondenzaci dochází, když vzduch uvnitř světel 
působením atmosférických změn dosáhne «ros-
ného bodu». Pokud k tomu dojde, vlhkost vzduchu 
začne kondenzovat a vytváří jemnou mlhu nebo 
bílou mlhu na vnitřním povrchu světla. Ke konden-
zaci může dojít v řadě situacích: například při 

opuštění vozidla po jízdě, při startování vozidla po 
ránu, při mytí vozidla studenou vodou atd. Kon-
denzace je nejvíce projevuje během jara a pod-
zimu vzhledem k vysoké relativní vlhkosti vzduchu 
a velkému kolísání teploty mezi dnem a nocí. 
Dochází k ní vždy na povrchu, který je 
nejchladnější.

Kondenzace jako výzva pro výzkum a vývoj
Problémy kondenzace jsou jedním z nejsložitějších 
témat při vývoji a konstrukci osvětlovacích pro-
duktů i u společnosti Valeo. Kondenzace je totiž 
ovlivněna mnoha parametry. Těmi jsou mimo jiné 
začlenění světel do předního části vozidla, vliv 
tepla z motoru, venkovní teplota, teplota vzduchu 
a relativní vlhkost ve světlech, teplota pod kapotou 
i teplota skel světel, stejně jako speciální povrchová 
úprava skel, relativní vlhkost vnějšího vzduchu, typ 
zdroje světla (halogenové, LED, Xenon), rychlost 
jízdy vozidla nebo podmínky parkování a nebo 
i profil jízdy.
Kondenzace je spojena s vlhkostí par ve vzduchu 
nebo ve vodní páře. musí být odlišena od vniknutí 
vody dovnitř světla. Vniknutí kapaliny může nastat 
např. po rozbití vnějšího krytu, po těžkém mecha-
nickém nárazu nebo při chybějícím krytu žárovky 
nebo po nesprávné montáži po výměně žárovky.

Předvídatelný jev
fenomén kondenzace je brán v úvahu již v prvních 
krocích výzkumu a vývoje. Zde se využívají 3D 
simulace a termokamery pro další etapy designu 
výrobků.
Při kondenzaci uvnitř tělesa světla je odpaření jedi-
ným způsobem pro odstranění tohoto jevu.
Ventilace jednotky světla je klíčem k úspěšnému 
odmlžení, protože spouští opačný proces pro 
odpaření vlhkosti a její odvedení. Konstrukce svět-
lometu je optimalizována vhodnou volbou venti-
lačního systému po určitou dobu odmlžení. Tato 
doba závisí na změně klimatického stavu a na stavu 
teploty motoru. Například mytí vozu po jízdě stu-
denou vodou v horkém vlhkém stavu vyvolává 
kondenzaci. Její odstranění může trvat až několik 
hodin v závislosti na tom, zda auto zůstane zapar-
kované nebo je použito k jízdě.

Jak ventilovat osvětlovací jednotky?
Osvětlovací systémy nejsou utěsněné výrobky, 
všechny vyžadují proudění vzduchu cirkulujícího 
ve vnitřním prostoru. Osvětlovací systémy jsou 
navrženy s několika větracími body v závislosti na 
umístění. Větrací body vytváří odpovídající prou-
dění vzduchu uvnitř světla, aby se vytlačila vlh-
kost, nicméně konstrukce světel nemůže pokrýt 
všechny případy, které mohou nastat a některé 
z  nich mohou vyžadovat více času, než vlhkost 
zmizí.

Jak vynutit proudění vzduchu?
Vzduchové proudění vzniká, když se mezi dvěma 
plochami vyskytnou tlakové rozdíly, čím vyšší roz-
díl, tím je proudění lepší. mapování teplot a dife-
renčního tlaku kolem světelného zařízení umož-
ňuje konstruktérům společnosti Valeo definovat 
optimální polohu ventilačních bodů.

Normální nebo nenormální?
Co je normální chování
•	 žádné viditelné kapičky v kondenzační mlze
•	 Kondenzační mlha, která nebrání zobrazení 

vnitřku světla
Co není normální chování
•	 Stav, který pokrývá přes polovinu povrchu skla
•	 akumulace vody ve spodní části světla
•	 Stav, který se neodstraní ani po dlouhé jízdě
Různé úrovně kondenzace či její absence ve svět-
lech na protilehlých stranách vozidla nezname-
nají, že jedno světlo je špatné a druhé je v pořádku. 
Například v chladném dni, kdy slunce svítí pouze 
na jednu stranu vozidla, je normálním stavem, že 
je jedna strana nezamlžená a druhá je zamlžená. 
To by mohla být nesprávně interpretováno jako 
poškozené světlo. Pokud tento jev po určité době 
jízdy zcela zmizí, jsou obě světla v pořádku. 
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JIŽ OD ROKU 1969 JEZDÍ MOTOCYKLY RYCHLEJI díky vysoce propustným vzduchovým 
filtrům K&N. Jsou navrženy tak, aby zvyšovaly průtok vzduchu až o 50 % a navíc mají garantovanou 
životnost 1 600 000 kilometrů nebo 10 let. Protože vždy stačí filtr jen vyprat, znovu osadit 
a můžete startovat. Objednejte si ten svůj ještě dnes. KNFILTERS.CZ

Žádejte u svého automechanika v nezávislé síti autoservisů PARTNER ELIT. 
Najděte si svůj nejbližší servis: www.partner.elit.cz • www.partner.elit.sk

ZROZEN 
K VÝKONU
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Nové balení, více modelů: Společnost Schaeffler 
rozšířila v průběhu roku 2017 své celkové portfolio 
o LuK GearBOX, který byl doposud veden pod pro-
duktovou značkou INA.

Do portfolia divize Automotive Aftermarket
vstoupilo více než 20 dalších opravárenských

řešení pro manuální převodovky,
převodovky se dvěma

spojkami a diferenciály – 
včetně vozů Ford 

(viz obrázek), GM, 
Renault a Volkswagen.

ŘEŠENÍ PRO AFTERMARKET PRO DALŠÍ 
PŘEVODOVKy FORD, GM, RENAULT A VW
Od srpna 2017 pod produktovou značkou LuK: Společnost Schaeffler rozšířila program pro 
opravy převodovek pomocí sad LuK GearBOX

S produktem LuK GearBOX nabízí společnost 
Schaeffler pro osobní automobily a lehká 

užitková vozidla kompletní opravárenské 
řešení, které podstatně zjednoduší opravy 
manuálních převodovek, převodovek se dvěma 
spojkami a diferenciálů. Doposud bylo toto 
opravárenské řešení dodáváno pod produkto-
vou značkou INa. Přechod na produktovou 
značku LuK začal od srpna 2017. Ještě v prů-
běhu roku 2017 společnost Schaeffler více než 
zdvojnásobila portfolio sad LuK GearBOX pro 
automobilový trh s náhradními díly.

Díky opravárenskému řešení LuK GearBOX si 
dílenští profesionálové mohou ušetřit cestu ke 
specialistům na převodovky, protože si jsou 
sami schopni vyměnit nejdůležitější spotřební 
díly manuálních převodovek, převodovek se 
dvěma spojkami a diferenciálů. Každé kom-
plexní opravárenské řešení je založeno na 
náročných analýzách běžných příčin poruch 
převodovek, a proto obsahuje všechny 
potřebné komponenty pro profesionální 
a  kompletní opravy. Kromě spotřebních dílů, 
jako jsou těsnění, O-kroužky, těsnění hřídelí 
a hlavní ložiska, patří do rozsahu dodávky také 
komponenty k odstranění specifických příčin 
poruch. Kromě doposud dodávaných 14 prove-
dení LuK GearBOX vzniklo více než 20 nových 
opravárenských řešení pro další modely převo-
dovek ford, Gm, Renault a Volkswagen.
V srpnu loňského roku, kdy bylo u některých 
produktů INa zahájeno přeznačení na LuK, 

převedla obchodní divize Schaeffler auto-
motive aftermarket všechny sady pro profe-
sionální opravy převodového ústrojí taktéž 
pod značku LuK. „Náš sortiment je vždy 
zaměřen na potřeby autoservisů a je konci-
pován na konkrétní opravárenské postupy. 
Dílenští profesionálové znají značku LuK pro 
vše, co se týká pohonu. Proto má jistě smysl 
nabízet nyní rovněž náš Gear-BOX pod touto 
produktovou značkou, zdůraznil pan Rou-
ven Daniel, vedoucí divize převodovek spo-
lečnosti Schaeffler automotive aftermarket.
Tento přechod se u zákazníků skoro nepro-
jeví. I  nadále mohou nakupovat zbytkové 
skladové zásoby produktů pod značkou INa. 
Sady LuK GearBOX obsahují stejné kompo-
nenty, jako mají předchozí opravárenská 
řešení. Informační a objednávkové systémy, 
jako jsou TecDoc nebo Online katalog spo-
lečnosti Schaeffler, budou uživatele 

automaticky odkazovat z INa GearBOX na 
LuK GearBOX. Doplňkové Informace o rozší-
řeném sortimentu – včetně pokynů pro 
opravy, informace o produktech a službách 
– nabízí onlinový portál REPXPERT (www.
REPXPERT.cz), který je k dispozici pro regis-
trované uživatele. Společnost Schaeffler 
poprvé prezentovala opravárenská řešení 
pod značkou LuK na odborném veletrhu 
automechanika Birmingham (stánek 19a50), 
který se konal od 6. do 8. června 2017. 

1. Dvouhmotový setrvačník s vnitřním tlumičem  2. Long Travel Damper (tlumič s dlouhou dráhou)

ZKUŠENOSTI VALEA S DVOUHMOTOVýMI 
SETRVAČNÍKy
Technologie dvouhmotových setrvačníků se vyvíjí již více než 30 let. Tento složitý mecha-
nismus kombinuje funkci setrvačníku a tlumiče torzních kmitů. Popularita této technologie 
stoupala v období expanze vznětových motorů. 

Takzvaný „downsizing“, který je trendem po 
zavedení nových emisních norem CO2, nutil 

výrobce automobilů vyrábět nové modely 
s menším zdvihovým objemem motorů a s niž-
ším počtem válců. Nové motory generují vyšší 
torzní kmity na klikové hřídeli a mívají také vyšší 
točivý moment. V důsledku toho vyžaduje 
hnací ústrojí více sofistikovaných komponentů, 
které dokážou potlačit torzní kmity motoru 
a  zajistit ochranu převodovky. Společnost 
Valeo je významným dodavatelem nových 
řešení v oblasti hnacího ústrojí – mezi ně patří 
také široký sortiment různých typů dvouhmo-
tových setrvačníků. V nedávné době byla zave-
dena nejmodernější technologie založená na 
inovační myšlence náhrady staré konstrukce 
využívající obloukové spirálové pružiny za 
technologii Valeo „Blade“.
Klasická konstrukce dvouhmotových setrvač-
níků je založena na dvou nezávislých setrvač-
ných hmotách. Konstrukce tedy rozděluje setr-
vačnou hmotu mezi motor a převodovku tak, 
aby se rezonanční otáčky motoru udržovaly pod 
volnoběžnými otáčkami motoru. Rozdíl je tedy 
v tom, že v systémech s pevnými setrvačníky se 
rezonance objeví v oblasti jízdních otáček. Proto 
tato konstrukce nabízí nejvyšší možnou úroveň 
komfortu. Primární setrvačník je upevněn přímo 
ke klikové hřídeli a obsahuje sadu obloukových 
pružin uložených ve speciálním mazivu. Sekun-
dární setrvačník je vybaven klasickým krytem 
spojky s nízkou setrvačnou hmotou, což zlepšuje 
řazení převodových stupňů. hlavní výhodou 
použití obloukových pružin je větší úhlové tlu-
mení, které umožňuje maximální potlačení torz-
ních vibrací. 
Při vysokých otáčkách motoru přitlačuje odstře-
divá síla pružiny proti vedení pružin, a tím vzniká 
tření. Tímto třením mezi pružinami a jejich vede-
ním se snižuje aktivní počet závitů spirálových 
pružin. To je důvodem pro zvýšení účinné 
tuhosti pružin a snížení schopnosti tlumení vib-
rací. Vzniklý problém je řešen modifikacemi kla-
sické konstrukce dvouhmotového setrvačníku 
přidáním dalších vnitřních spirálových pružin 
(foto 1). Díky tomu je dvouhmotový setrvačník 
méně citlivý na odstředivé zatížení, což pomáhá 
udržovat schopnosti tlumení. Pro některé 
extrémně náročné aplikace (zejména u vozidel 
s  pohonem zadních kol) je nutné dosáhnout 
extrémně nízké úrovně torzních kmitů na vstupu 
převodovky. Společnost Valeo pro tyto potřeby 
zavedla speciální technologii s názvem Long Tra-
vel Damper (LTD) (tlumič s dlouhou dráhou).
Technologie LTD byla vyvinuta tak, aby vyhovo-
vala požadavkům vysoce sofistikovaných motorů 
s  extrémně vysokým točivým momentem (např. 
v mercedesu BlueTec), a pro nejnáročnější motory 

si společnost Valeo v oblasti aftermarketu patento-
vala zcela novou technologii s názvem VBlade. Díly 
sice nevykazují téměř žádné vizuální rozdíly, ale co 
dělá tento dvouhmotový setrvačník unikátním, je 
jeho tlumicí mechanismus a vnitřní konstrukce. Pro 
vyřešení jednoho z hlavních problémů dvouhmo-
tového setrvačníku, kterým je přehřívání, nejsou 
u  něj dvě pružiny srpkovitého tvaru uloženy 
v mazivu, jak je tomu u pružin standardního typu 
dvouhmotového setrvačníku. V této konstrukci 
mazivo není potřeba, protože termické chování je 
optimalizováno tím, že se srpkovitě tvarované pru-
žiny nedotýkají svého vedení (jako v klasickém pro-
vedení), ale pohybují se proti kladce. Srpkovitě 

tvarované pružiny se hladce pohybují pouze na 
kladkách a nevzniká zde destruktivní tření. 

Kompletní nabídka dvouhmotových setrvačníků 
společnosti Valeo je koncipována tak, aby uspoko-
jila potřeby všech zákazníků. Je tedy dokonalým 
řešením nejen pro sofistikované konstrukce v prvo-
výbavě, ale i pro zákazníky v oblasti aftermarketu. 
Spojkové komponenty Valeo zajišťují hladký pře-
nos točivého momentu z hnacího ústrojí do převo-
dovky ve stále více vozi-
dlech vybavených 
dvouhmotovými setr-
vačníky.                                

Dvouhmotový setrvačník VBlade
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ODLIŠNé PALIVOVé FILTRy V JEDNOM 
TyPU OBALU PRO MOTORy 1.6 A 2.0 TDI

DŮlEŽitÉ: před instalací nové filtrační 
vložky se ujistěte, že jsou odstraněny 
všechny zbytky paliva z obalu filtru. 
toto minimalizuje okamžité znečištění 
nového filtru znečištěným palivem. Na-
víc vždy před montáží navlhčete nová 
gumová těsnění čistým palivem, čímž se 
zabrání jejich možnému poškození bě-
hem montáže.

Výměna palivového filtru u vozidel skupiny Volkswagen s motory 1.6 a 2.0 TDI může občas 
rozčilovat. Týká se to verze bez čidla hladiny vody v obalu filtru. může to být proto, že výrobce 
používá dva typy filtrační vložky, které se liší svou výškou. a přitom obal filtru zůstává stejný. 
Takže například, když se použije filtrační vložka mahLE/KNEChT – KX386 –, celková výška 
této vložky se může významně lišit od starého filtru. Není to ale chyba a není nikterak 
ohrožena funkčnost filtru!

1. Jeden obal filtru – dvě možné velikosti filtrační vložky  2. Stará motorová nafta v obalu filtru

Obal palivového filtru v motorovém prostoru
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA FAG SmartSET
K montáži připravené ložisko kola jako opravárenské  
řešení pro nákladní a přívěsná vozidla

• Dvě předem smontované ložiskové jednotky s kuželíky uloženými v zesílené plastové kleci se zajišťovacími prvky
• FAG SmartSET je již z výroby opatřen přesným množstvím maziva správné specifikace
• Vnitřní i vnější kroužky mají speciální povrchovou úpravu Durotect® B
• SmartSET obsahuje také opěrný kroužek pro správnou montáž, lisovací přípravek a montážní pokyny

Vyšší 
odolnost

Inovativní řešení• PŘEDEM SMONTOVANÉ
• MAZÁNÍ Z VÝROBY
• PŘEDEM NASTAVENÉ
• 3 ROKY ZÁRUKY
• SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVEK  

JE V SADĚ
Rychlé  
a efektivní

FAG SmartSET nyní za cenu běžného kuželíkového ložiska (TRB)

Běžné kuželíkové ložisko

Náklady Ujeté 
kilometry

Ujeté 
kilometry

Pracovní náklady 
s běžným kuželíkovým 
ložiskem

Pracovní náklady 
s FAG SmartSET

FAG SmartSET

Oprava brzd Výměna ložiska kola

Náročnost 25 pracovních 
kroků

11 pracovních 
kroků

8 hodin  
vč. servisu brzd

méně než  
8 hodin/každá  
brzděná náprava

komplikované snadné

2 mechanici 1 mechanik
Potřebný 
personál

Zacházení

Pracovní čas

FAG 
SmartSET

Kuželíkové 
ložisko
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uFi FiltERS S.p.A. bylo založeno již v roce 1972 a v současné době patří mezi přední světové výrobce filtračních technologií. Nabízí řeše-
ní pro řadu odvětví – od automobilového průmyslu, letecké a námořní dopravy až po specializované průmyslové a unikátní hydraulické 
aplikace. uFi FiLters je známé pro svá inovativní řešení a jeho výrobky a know-how lze nalézt ve všem, od závodních vozidel Ferrari nebo 
jiných týmů Formule 1 až po evropskou vesmírnou družici exomars. uFi FiLters dodává široký sortiment olejových, vzduchových, palivo-
vých, kabinových a hydraulických filtrů pro automobilový průmysl, přičemž spolupracuje téměř se všemi výrobci osobních vozidel, moto-
cyklů, ale i užitkových, nákladních a zemědělských vozidel. v prvovýrobě je uFi celosvětově jedním z největších dodavatelů olejových filtrů 
a světovým lídrem v oblasti dieselových filtrů. svou nabídkou pro aftermarket pokrývá uFi nejméně 96 % evropského vozového parku. 
jako jedna z prvních italských společností identifikovalo uFi růstové příležitosti na Dálném východě. Dnes má uFi FiLters 15 výrobních 
závodů (mj. v ostravě) a zaměstnává kolem 4 000 lidí ve 12 zemích. v jeho výzkumných laboratořích (innovation Center) v itálii a Číně pra-
cuje 180 inženýrů a uFi drží 114 světových patentů. jakožto společnost zaměřená na výzkum a inovace investuje uFi každoročně přes 5 % 
svých příjmů do výzkumu a vývoje.

Výrobce filtrů UFI FILTERS posiluje svou 
pozici v segmentu asijských vozidel rozšíře-
ním spolupráce se skupinou Renault-Nissan

Podle dodavatelské smlouvy dodává UfI 
fILTERS naftové filtry pro poslední gene-

raci Nissan Qashqai, nejprodávanějších kom-
paktních SUV v Evropě v posledních letech. 
UfI dodává 20 % všech palivových filtrů pro 
Renault-Nissan a svými výrobky tak pokrývá 
více než 650 000 vozidel. filtry UfI totiž nepo-
užívá jen Qashqai, ale také Nissan Juke, Pulsar, 
X-Trail nebo také Renault Kadjar. UfI tak posi-
luje svoje partnerství se čtvrtým největším 
výrobcem aut na světě.

Naftová technologie UfI fILTERS se týká pře-
vážně motoru 1.6 dCi – zejména pak pro nej-
novější Nissan Qashqai 1.6 dCi a také Nissan 

X-Trail 1.6 dCi a Renault Kadjar 1.6 dCi. Také 
Kadjar s motorem 1.5 dCi ale používá exklu-
zivní filtrační materiál UfI „Dfm“ (Deep filtra-
tion media), který garantuje vynikající účin-
nost filtrace, přičemž zachycuje více než 
94,5  % částic větších než 4 μm (mikrony). 
Stejný filtrační materiál pak používají filtry UfI 
pro modely Nissan Juke 1.5 dCi a Pulsar 1.5 dCi, 
aby plnily emisní normu Euro 6. materiál Dfm 
byl vyvinut ve výzkumných laboratořích UfI 
fILTERS (Innovation Center) a obsahuje polya-
midová vlákna, jejichž velikost a směr se liší 
podle aplikace, pro niž je použit. Toto zajišťuje 
výrobek šitý na míru zákazníkovi, podle speci-
fických požadavků výrobce vozidla.

Přítomnost UfI fILTERS u celé řady nových 
projektů v prvovýrobě pak představuje pří-
ležitost a zajímavý potenciál i pro aftermar-
ket. Nezávislé autoservisy mají k dispozici 
výrobky, které přesně splňují požadavky 
vozidel konečných zákazníků. Na závěr lze 
jen dodat, že objednací kód filtru UfI pro 
aftermarket pro Nissan Qashqai, X-Trail 
a Renault Kadjar 1.6 dCi, 
stejně tak jako pro Kad-
jar 1.5 dCi je 24.095.01. 
Objednací kód filtru pro 
Nissan Juke a Pulsar 1.5 
dCi je 24.080.00.
                                          

UfI fILTERS, celosvětový lídr v technologii filtrace motorové nafty, zvýšil svoji přítom-
nost v prvovýrobě v kategorii asijských vozidel – které tvoří téměř 25 % vozového parku 
v Evropě – rozšířením dodávek filtrů pro skupinu Renault-Nissan. 
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Syntetický 
podpůrný kroužek

Vnější kroužek 
s úpravou Durotect® B Syntetická klec se 

zajišťovacími prvky 
a válečky

Vnitřní kroužek  
s úpravou Durotect® B Prachovka

www.repxpert.cz
http://webcat.schaeffler-aftermarket.com

Aplikační tabulka SmartSET
Produkty patřící do speciální nabídky

TRB vnitřní TRB vnější SmartSet
BPW (E, GS, H, KH, KM, KR, M, NH, NM, NR, R, SH, SKH, SKM) 
GIGANT (Protec)

33116 32310A 723700110

BPW (GS, H, KH, KM, KR,M,NH,NM,NR,NRD,R,SH,SKH,SKM) 
GIGANT (Protec)

33118 33213 723700510

BPW (KR) 33215 32310A 723700310
MERCEDES-BENZ (Actros MP2 / MP3 / MP4, Atego, Atego 2, Axor, Axor 2, Econic, 
Integro (O 550), Intouro, O 43, SK, Tourismo (O 350), Touro (O 500), Travego (O 580))

33022 567549 723702910

MERCEDES-BENZ (Actros MP2 / MP3, Atego, Atego 2, Axor 2, TE, Tourino (0 510), TZ) 33020 33116 723700610
MERCEDES-BENZ (Actros MP2 / MP3,Axor 2) 33020 567549 723702410
MERCEDES-BENZ (Actros, Actros MP2 / MP3, Atego, Axor, Axor 2, MK, NG, SK) 32314A 32310A 723703510
MERCEDES-BENZ (Atego, Atego 2, LK/LN2, MK, NG, O 303, SK) 33213 33208 723703110
MERCEDES-BENZ (Axor 2) 33022 33116 723702710
MERCEDES-BENZ (Axor 2, O 404, SK) 572813A 32310A 723703610
MERCEDES-BENZ (MK Series) 33020 33020 723702110
MERCEDES-BENZ (SK Series) 33021 33021 723702610
MERITOR (TM) – RENAULT (G, Magnum, Major, Manager, R) 
SAF (SK, SKRLZ) – VOLVO (F10, F12)

KHM218248 33213 723700810

Výhody povrchové úpravy Durotect® B
• Ochrana proti korozi
• Nižší tření
• Žádné mikrotrhliny
• Snížení kluzného poškození v ložisku  

(v důsledku rozdílných rychlostí vnitřního/vnějšího kroužku a válečků)
• Delší servisní interval

FAG_Flyer_SmartSET_DRAFT_210x297_2017_v3b_CEE_CZ.indd   2 11.04.2018   15:56:41
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Dieselový motor Euro 6 – ČISTÁ ZÁLEŽITOST
Dieselový motor je hojně diskutované téma, třebaže v poslední době ne vždy s kladnou 
asociací. Diskreditace vznětového motoru je nicméně velkou chybou. Naopak, je naléhavě 
nutný vzhledem k stále přísnějším limitním hodnotám CO2. 

Tedy dostatečný důvod k tomu, podívat se 
poněkud přesněji na současné dieselové 

motory, které odpovídají emisní normě Euro 
6. Které technologie se používají, jaké 
následky to bude mít pro konstrukci a vývoj 
příslušných těsnění a co se vztahuje obzvlášť 
na těsnění hlavy válců?

Emisní norma Euro 6 – nové výzvy
Zaprvé se pomocí emisních norem (zde Euro 
normy) stanoví limitní hodnoty škodlivin ve 
výfukových exhalacích vozidla. Již při zave-
dení emisní normy Euro 5 bylo výrobcům 
uloženo, aby své motory zdokonalili novými 
technologiemi nebo je doplnili tak, aby spl-
ňovaly stále přísnější směrnice.

Rokem 2000 se datuje nástup technologií 
jako vstřikovací systémy „Common Rail“, 

recirkulace výfukových plynů pomocí EGR 
ventilu nebo také dodatečná úprava spalin 
přidáváním adBlue. Zavedením emisní 
normy Euro 6 došlo k dalšímu zpřesnění 
limitních hodnot. Již stávající technologie 
byly zdokonaleny a doplněny o systémy čiš-
tění výfukových plynů jako oxidační kataly-
zátor a filtr částic. Díky těmto technologiím, 
jejichž nástup byl iniciován zavedením 
normy Euro 6 do nákladních vozů a auto-
busů, bylo zajištěno nejenom čisté, ale také 
palivo šetřící provozování těchto užitkových 
vozů. 

Při zkoušce a schvalování typu jsou kromě 
povinných měření na dynamometru přede-
psány také jízdní cykly. Po schválení zkušeb-
nou se stanoví, do jaké míry musí být výrob-
cem motoru splněno dodržování limitních 

hodnot v rámci definovaného časového 
období a kilometrových limitů. Navíc mohou 
být předepsány palubní diagnostické sys-
témy (OBD). Norma Euro 6 je v Evropě záko-
nem stanovena od ledna 2014 pro všechny 
nové nákladní vozy a autobusy.

Agregáty se špičkovou technologií též 
v segmentu TRUCK
Došlo rovněž ke změně orientace v oblasti 
konstrukce těžkého dieselového motoru pro 
užitková vozidla. Jestliže před několika lety 
ještě byly motory s válci do V se zdvihacími 
tyčkami a jednotlivými hlavami pro každý 
válec technicky mírou všech věcí, používají 
se dnes opět těžké řadové motory, většinou 
šestiválce. Budou vybaveny velkými, jedno-
dílnými hlavami válců s jedním nebo dvěma 
ventilovými rozvody SOhC.

K těmto motorům je často přírubou připo-
jeno jedno nebo více turbodmychadel ke 
zvýšení celkové účinnosti motoru a k zajiš-
tění spalování s nízkým obsahem částic, 
tedy čistého spalování. Pomocí těchto opat-
ření snižují výrobci škodlivé emise svých 
výrobků na minimum. Celkem vzato lze říci, 
že díky nové emisní normě dojde ke změ-
nám zátěže škodlivinami v rozsahu, který se 
vyrovná se změnami navozenými všemi 
dosavadními normami dohromady. Jaký vliv 
toto však má na technologii těsnění?

Těsnění v moderních dieselových moto-
rech pro užitková vozidla
Vlivem dosud uvedených okolností dojde 
u  parametrů a ovlivňujících veličin pro těs-
nění v takových agregátech k dalekosáhlým 
změnám! Součásti motoru se na některých 
místech vyrábějí jako lehčené konstrukce, 
hlavy válců některých výrobců jsou napří-
klad současně také v sektoru těžkých die-
selových motorů vyrobeny ze slitin hliníku. 

Tato skutečnost a změna celkového designu, 
návrat k řadovému motoru s jednodílnou 
hlavou válců pozoruhodnou měrou mění 
tuhost součástí a tím i pohyby jednotlivých 
komponentů.

Navíc je třeba přihlédnout k tomu, že 
v   důsledku moderních vstřikovacích sys-
témů došlo k silnému nárůstu tlakových špi-
ček, např. u veličin vstřikovací tlak a výsledný 
spalovací tlak. Součásti motoru nové gene-
race (například písty a ložiska) vyrobené 
z  moderních materiálů snášejí tyto nárůsty 
výsledných tlaků, zde musí držet krok 
těsnění.

Kromě činitele nárůstu kmitání v těsnicí 
mezeře se musí bezpodmínečně přihlížet 
také ke změně špičkových hodnot u spal-
ných teplot. Toto vše jsou veličiny ovlivňující 
těsnění v moderních motorech.

Těsnění hlavy válců pro současné motory 
Euro 6 jsou skutečné zázraky techniky. Větši-
nou jsou vyrobeny jako kovové elastomerní 
varianty mE® a jako jednodílné čtyř- nebo 
šestiválcové řadové těsnění, sdružují tak 
všechny myslitelné technologie současně 
existující v oblasti konstrukce těsnění. Použí-
vají se např. masivní, ale přesto flexibilní 
prolisy na utěsnění spalovacího prostoru 
k zajištění těsnicí funkce těsnění hlavy válců 
ve všech provozních stavech motoru. Pro 
těsnění kapalných médií chladivo a olej se 
provede buď nástřik elastomerních prvků na 
těleso těsnění, nebo se navaří jako vložka 

pomocí laserové technologie. Takto lze i při 
velké amplitudě kmitání v těsnicí mezeře 
s  proměnnými u zázemních upínacích sil 
zajistit vysokou spolehlivost v oblastech těs-
nění kapalin. Uvedená těsnicí tělesa – nosné 
vrstvy – mohou mít jedno- nebo vícevrstvou 
strukturu.

U těžkých dieselových motorů, jež z kon-
strukčních důvodů vyžadují přesnou kont-
rolu sdružených sil šroubů, lze upínací síly 
pomocí výškově profilovaného zadržovače 
přivádět za přesného řízení – zde se poža-
duje vývojové know-how, které je dostupné 
jenom vývojovému partnerovi motorového 
průmyslu.

V osobních vozidlech nejpoužívanější tech-
nologie vícevrstvých těsnění s kovovým pro-
lisem se u těžkých dieselových motorů skoro 
vůbec nepoužívá. V některých ojedinělých 
případech lze ale též použít tuto technolo-
gii. V případě vedlejších těsnění, jako např. 
těsnění pro kryty hlavy válců nebo olejové 
vany a těsnění přírub nebo čerpadel, větši-
nou došlo také k přizpůsobení materiálů. 
Těsnění typu pryž/korek, papírové nebo 
také plošně slisované kompozitní varianty, 
které jsou známé snad v každé dílně, byly 
v  aktuálních druzích motorů Euro 6 téměř 
bez výjimky nahrazeny elastomerovými těs-
něními v lisovaném provedení nebo těsně-
ním s těsnicí chlopní, resp. liniově lisovaným 
jednovrstvým těsněním, nabízeným firmou 
Elring pod ochrannou známkou 
metaloseal®.

Správné know-how má stěžejní význam 
pro profesionální opravu
Podpora pro montáž těchto těsnění, 
obzvlášť v aplikacích v těžkém dieselovém 
motoru pro užitkové vozy, se poskytuje na 
webové stránce Elring. „Zde vám nabízíme 
uživatelskou hotline, e-mailový kontakt 
a  spoustu poučného materiálu, jako např. 
servisní informace (TSI). Pro mechaniky by 
mohly být zajímavé také naše technické 
filmy, ve kterých se prezentuje vestavba 
a  použití speciálních nástrojů,“ upozorňuje 
pan mario Rauch, technický školitel ve firmě 
Elring. 

Kromě toho existuje online platforma, 
v  jejímž rámci si může každý automobilový 
profesionál ověřit své know-how nebo si je 
může zdokonalit v autodidaktickém studiu. 
firma Elring k tomuto účelu uvedla ve virtu-
ální život takzvanou „Elring akademii“. Uži-
vatelé k ní mají přístup na adrese http://aka-
demie.elring.de/.

„Zde může každý 
prokázat svůj 
expertní status 
a v daném případě 
být jmenován 
‚Elring expertem‘,“ 
slibuje pan Rauch. 
                               



rozměr píst kroužky

STD KS 40477600 KS 800073310000

+0,25 KS 40477610 KS 800073310025

+0.50 KS 40477620 KS 800073310050

76,51, čep 19x52 1,2 - 1,2 - 2,0mm

  1,4 TSI  CAXA CAXC CNVA 2007+

rozměr píst kroužky

STD KS 40846600 KS 800079010000

+0,50 KS 40846620 KS 800079010050

76,51, čep 19x54 1,2 - 1,5 - 2,0mm

  1,4 TSI CAVE CTHE CTJA 2010+

rozměr píst kroužky

STD KS 40251600 KS 800073810000

+0,25 KS 40251610 KS 800073810025

+0.50 KS 40251620 KS 800073810050

82,51, čep 21x53 1,2 - 1,5 - 2,0mm

  1,8TSI BYT CABA BZB 2006+

dříve také 
používané pro 
CDAA motory 

rozměr píst kroužky

STD KS 40761600 KS 800077510000

+0.50 KS 40761620 KS 800077510050

82,51, čep 23x51 1,2 - 1,2 - 2,0mm

  1,8TSI CDAA CDAB CDHA

stírací kroužek DSF
s expanderem

rozměr píst kroužky

STD KS 41197600 KS 800113810000

+0.50 KS 41197620 KS 800113810050

82,51, čep 23x51 1,2 - 1,2 - 2,0mm

  1,8TSI CDAA CDAB CDHA - nové OE provedení

stírací kroužek SLF
bez expanderu

rozměr píst kroužky

STD KS 40759600 KS 800077510000

+0.50 KS 40759620 KS 800077510050

82,51, čep 23x53 1,2 - 1,2 - 2,0mm

  2,0 TFSI CAEA CCZA CJKA 2008+

stírací kroužek DSF
s expanderem

rozměr píst kroužky

  STD standardní rozměr

KS 800113810000

+0.50 KS 41198620 KS 800113810050

82,51, čep 23x51 1,2 - 1,2 - 2,0mm

  2,0 TFSI CAEA CCZA CJKA- nové OE provedení 

stírací kroužek SLF
bez expanderu

rozměr píst kroužky

STD KS 40247600 KS 800073810000

+0,25 KS 40247610 KS 800073810025

+0.50 KS 40247620 KS 800073810050

82,51, čep 21x56 1,2 - 1,5 - 2,0mm

  2,0 TSI/FSI CCZA CCTA 2005+

dříve také 
používané pro 
CCZA motory 

rozměr píst kroužky

STD KS 41257600 KS 800114111000

+0,25 KS 41257610 KS 800114111025

+0.50 KS 41257620 KS 800114111050

71, čep 19x42 1,2 - 1,2 - 2,0mm

  1,2 TSI CBZA CBZB CBZC 2010+

4x sadu kroužků na celý motor

  SADA TĚSNÍCÍCH KROUŽKŮ OBSAHUJE

kleště těsnící tmel

4x píst na celý motor

  SADA PÍSTŮ OBSAHUJE

montážní přípravek těsnící tmel

50009824

  SPÁROVÁ MĚRKA 

osobní vozy

  KLEŠTĚ NA NASAZOVÁNÍ KROUŽKŮ

osobní vozy

  PŘÍPRAVEK NA INSTALACI PÍSTŮ 

 120000116900

  SERVISNÍ ŘADA NÁŘADÍ

Objednávejte pod objednacím číslem sady kroužků s písmenem “S” na konci např KS 800073810000S

Objednávejte pod objednacím číslem pístu s písmenem “S” na konci např KS 40251600S

  NÁŘADÍ A PŘÍPRAVKY TAKÉ K ZAKOUPENÍ SAMOSTATNĚ:

měření vůle kroužků v drážce trucky trucky obsahuje všechny uvedené přípravky

50009815

50009829

120000416353

120000416490

  VYSVĚTLIVKY

  0,25 / 0,50 výbrusový rozměr v mm

průměr pístu v STD rozměru

síly kroužků

Věděli jste, že Kolbenschmidt je dodavatelem do 
OE (prvovýroby) TSI pístů? Znamená to, že nové
vozy byly osazeny přesně těmito písty od výrobce 
Kolbenschmidt.

  TIP

STD KS 41198600

TSI PÍSTY A KROUŽKY KOLBENSCHMIDT 
PRO VOZY AUDI VW ŠKODA SEAT

NÁŘADÍ A PŘÍPRAVKY 
PRO SRÁVNOU MONTÁŽ PÍSTŮ A KROUŽKŮ

Pro montáž pístů a kroužků použijte 
originální nářadí od Kolbenschmidt. 
Lze jej zakoupit samostatně, 
nebo základní nářadí v sadě pístů a kroužků.

KS 50009824 KS 50009815 KS 120000416353 KS 120000116900

KS 50009829 KS 120000416490



ABS SySTéMy A JEJICH KOMPONENTy
Od roku 2004 již není možné koupit nový vůz, který by neměl aBS, nicméně dříve tomu 
tak nebylo a celé brzdové systémy byly na údržbu jednodušší, ale také nebezpečnější. Pro 
správnou funkci aBS je klíčová jednotka aBS, jejíž generaci mk60 začalo nově aTE dodávat 
na aftermarketový trh.

Historie brzdových systémů v kostce 
Nebudeme se zdržovat, čím a jak se brzdily první 
vozy, přejdeme rovnou na první brzdový posilo-
vač, ten vyvinula firma Bosch pro lehké nákladní 
vozy ve 20. letech 20. století, v té samé době už 
ale francouzský aviatik Gabriel Voisin experi-
mentoval s antiblokovacím systémem na leta-
dlech, kde se ovšem neujal. 
aBS se poprvé představilo v šedesátých letech 
v Jensenu ff, ovšem ještě v mechanické podobě, 
nepracovalo tedy s tlakem. První tlakový systém 
byl testován a následně využit v mercedesu 
S  (W116) za příplatek 2 200 marek (11 % ze 
základní ceny) a od roku 1994 jej mají všechny 
vozy značky mercedes-Benz v základní výbavě. 
V témže roce se, jak jinak než ve třídě S, předsta-
vilo také ESP, na které jsou následně navázány 
téměř všechny ostatní jízdní asistenty a jehož 
důležitost s každým dalším roste víc a víc. 

Druhy ABS
V současné době se de facto používají pouze 
dva typy aBS, a to 3- nebo 4kanálové systémy, 

dříve se používaly také dvoukanálové diago-
nálně ovládané aBS systémy. 
3kanálový systém aBS reguluje obě zadní kola 
současně poklesem tlaku v momentu pro-
kluzu. Tento systém je použit u menších a lev-
nějších vozů a jeho nevýhodou je menší stabi-
lita při zatížení zadní části vozu nákladem 
nebo při brzdění v zatáčkách. 
4kanálový systém reguluje všechna kola nezá-
visle a jedná se tedy o nejefektivnější 

a  nejbezpečnější systém regulace brzdové 
dynamiky. Spolu s využitím ESP se dá pomocí 
4kanálového systému také pomáhat zefektiv-
nění průjezdu zatáčkou
Dále se aBS systémy dělí na otevřený a uza-
vřený systém. Zatímco otevřený systém 
během regulace (fáze zvýšení tlaku) čerpá 
kapalinu z nádržky na brzdovou kapalinu, uza-
vřený systém si kapalinu čerpá z nízkotlakých 
zásobníků, které se nachází v jednotce aBS, 

1. 3-kanálový systém ABS u vozidel s brzdovým okruhem typu II  2. 4-kanálový  systém ABS u vozidel 
s brzdovým okruhem typu X

jeho funkce je tedy rychlejší a efektivnější. 
Opět platí, že postupně se přechází i u levněj-
ších vozů na uzavřené systémy aBS.

Komponenty ABS
V evropských vozech se setkáte z 95 % pouze 
se systémy BOSCh a aTE, které se lehce liší, 
ale technicky a komponenty se téměř neliší. 
Vynechme běžné komponenty využívané i na 
vozech bez aBS a představme si pouze sou-
části aBS a jejich možné problémy 
a poškození. 

mozkem aBS je řídicí jednotka, dnes již spo-
jená s hydraulickou jednotkou, čerpadlem 
a ventilovým blokem. Zde reálně hrozí poško-
zení nesprávným postupem výměny brzdové 
kapaliny nebo také jejím nesprávným typem 
(nízká viskozita zpomaluje celý systém). Velké 
riziko také hrozí mechanickým poškozením 
při demontáži z vozu nebo při nehodě. Pokud 
to není dovoleno výrobcem, tak se jednotka 
vůbec nerozbírá. 
hlavním signálním prvkem aBS jsou kolové 
senzory a magnetická nebo ozubená kolečka 

umístěná na nábojích nebo homokinetic-
kých kloubech. O těch se dá říct, že se jedná 
o spotřební díl, který trpí samotným provo-
zem, kdy na sebe chytají brzdový prach 
a  kovové částice, které z vozu odletují. 
Výrazně jim také škodí posypová sůl. Jedná 
se o nejčastější příčinu disfunkce aBS a ESP 
systému. 
méně známým, ale stěžejním komponentem 
aBS je senzor dráhy brzdového pedálu, který 
dává signál aBS jednotce o síle vyvinuté na 
pedál. K jeho poškození dochází hlavně při 
nehodě spojené s nohou položenou na brzdo-
vém pedálu. Pak by mělo dojít k jeho preven-
tivní výměně. 
Většinu vadných komponentů aBS vám oznámí 
kontrolka aBS na přístrojovém štítu palubní 
desky a  následně dia-
gnostika. Bez diagnos-
tiky je přesné určení 
chyby téměř nemožné 
a ve finále velmi 
drahé.                          

Tipy pro práci na ABS
•	 Vždy	používejte	vhodnou	brzdovou	kapalinu	určenou	pro	vozidla	s	ABS!
•	 	Vždy	odvzdušňujte	brzdový	systém	pomocí	odvzdušňovacího	přístroje	a	tlakem	

předepsaným výrobcem vozidla!
•	 	U	uzavřených	systémů	ABS	vždy	používejte	při	odvzdušnění	diagnostiku	a	odčer-

pejte všechnu starou kapalinu!
•	 	Měňte	brzdové	hadice	s	každými	druhými	destičkami,	během	regulace	dochází	ke	

změně tlaku v hadici až 30x za vteřinu, což silně narušuje vnitřní povrch hadice!
•	 	Nikdy	se	nepohybujte	v	okolí	komponentů	ABS	systému	s	magnetickým	nářadím!
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BROUŠENÍ A LEŠTěNÍ – 
NOVINKA V SORTIMENTU ELIT
 Se začátkem jara vstupuje do nabídky zcela nový sortiment broušení a leštění, určený pri-
márně pro profesionální lakovny a karosárny. Vstupujeme tak do zcela nového segmentu, 
který doposud v naší nabídce chyběl. Inovativní systémy broušení a leštění světoznámého 
výrobce Norton jsou doplněny o uživatelsky jednoduché leštění farécla. Při použití vysoce 
kvalitního pneumatického nářadí Dynabrade dosáhnete těch nejlepších výsledků při 
značné úspoře celkového času. Kompletní nabídku naleznete v eCatu v horním panelu 
jako samostatnou sekci – Lakování.

NORTON – světový lídr ve výrobě brusiva 
pro autoopravárenství
Společnost Norton je součástí celosvětové 

skupiny Saint-Gobain, která je jednou ze 100 
světových vedoucích průmyslových korpo-
rací, působící v 66 zemích s více jak 170 tis. 

zaměstnanci. Patří mezi top 100 globálních 
inovátorů s více jak 350letou průmyslovou 
historií. 

Vizí Saint-Gobain je být lídrem ve výrobě bru-
siv, v inovačních procesech a poskytování 
spolehlivých řešení všem zákazníkům. 
Značka Norton přispívá k těmto cílům vývo-
jem nových technologií a postupů v oblasti 
řezných, brusných, sjednocujících a lešticích 
řešení pro široký rozsah výroby a trhu. mate-
riály a aplikace poskytuje v nejpokrokovějším 
a cenově dostupném řešení. Tak, jak se vyvíjí 
potřeby zákazníků, snaží se Saint-Gobain 
odborným způsobem tyto potřeby 
uspokojovat.

Jako technologický lídr stojí společnost Nor-
ton v popředí tohoto odvětví a poskytuje 
svým zákazníkům vysoce kvalitní a vysoce 
výkonná brusiva s přidanou hodnotou. Inves-
tice společnosti Norton do výzkumu a vývoje 
a úzká spolupráce se zákazníky produkují 
vysoce výkonná technická řešení. Tato inova-
tivní řešení zaručují dodávky nových pro-
duktů na globální trh a nabízejí zákazníkům 
značné výhody. Pomáhají zlepšovat produkti-
vitu výrobních procesů a  utvářet svět abra-
zivních technologií.

Historie značky NORTON
Norton zahájil svoji činnost v roce 1858 ve 
Worcesteru, ve státě massachusetts v USa. 
Od roku 1876 se zde začaly s velkým úspě-
chem vyrábět keramické kotouče s patento-
vaným keramickým pojivem. Během 20. sto-
letí Norton kontinuálně rozšiřoval svoji 
nabídku brusiv a začal působit celosvětově. 
Od roku 1950 se stává Norton vedoucí světo-
vou značkou ve výrobě brusiv. Díky neustá-
lému zdokonalování špičkové kvality svých 
výrobků a nepřetržitému vývoji Norton 
pokračuje v započaté tradici světového lídra 
ve výrobě brusiv se značkou nejvyšší kvality 
spojenou s nejvyspělejšími technologickými 
řešeními.

Autoopravárenství
Jako jeden z největších světových výrobců 
v oblasti autoopravárenství je Norton spojen 
s výrobou a distribucí širokého spektra brus-
ných výrobků pro profesionální autolakovny. 
Díky kombinaci vysoce kvalitních produktů, 
značných zkušeností a znalostí profesionál-
ních brusných systémů – od odstraňování 
starých nátěrů a laků až po konečnou úpravu 
povrchů a leštění – výrobky Norton uspokojí 
v podstatě veškeré požadavky zákazníka. 
Důraz je kladen především na to, aby konečné 
řešení bylo vždy v souladu s požadavky tech-
niků v autolakovnách. Toho je dosaženo 
pomocí inovací, dále vývojem kompletních 
řešení pro dané aplikace neustále se 

vyvíjejícího segmentu autoopravárenství, 
poskytováním nejvyšších kvalitativních stan-
dardů a odpovědností za bezpečnost s ohle-
dem na životní prostředí.

Nosné produkty jsou systémy Cyclonic, multi
-air a Norton Pro Plus. Jsou příkladem high-
tech výrobních technologií a inovativních 
myšlenek. V nabídce se nezapomíná ani na 
základní výrobky pro práci s kovem, jako např. 
Norton řezací a brusné kotouče nebo Norton 
brusné výseky mnoha rozměrů, které dokazují 
vývoj na základě dlouhodobých zkušeností. 
Nabídku dále doplňuje celá řada příslušenství 
a neabrazivních produktů. To vše dohromady 
představuje nejucelenější a nejinovativnější 
nabídku produktů pro autoopravárenství na 
trhu.

V nabídce Elitu nově naleznete kompletní sor-
timent Norton pro broušení a leštění včetně 
příslušenství. Velice zákaznicky zajímavé jsou 
startovací sady Cyclonic a multi-air, které se 
skládají z několika kotoučů od každé zrnitosti 
včetně vhodného unašeče. Pokud se chcete 
s výrobky Norton seznámit nebo je vyzkoušet, 
je to ta nejlepší volba pro začátek.

S výběrem správného systému broušení nebo 
leštění vám poradí prodejní poradce nebo si 
můžete vyžádat ukázku od profesionálního 
aplikačního technika přímo ve vašem servise.

DyNABRADE – profesionální nářadí 
s garancí kvality
Od roku 1969 si Dynabrade vydobyl vedoucí 
pozici na trhu přenosného pneumatického 
brusného nářadí a příslušenství. S více než 800 
kvalitními nástroji v nabídce Dynabrade 
dokáže uspokojit specifické potřeby každého 
zákazníka po celém světě. Nářadí a příslušen-
ství se používá k řezání, začištění, pilování, fré-
zování, broušení a leštění nejrůznějších mate-
riálů jako kov, dřevo, plast, sklo, guma, kámen 
a mnoho dalších. Díky neustálému výzkumu 
a vývoji vyrábí společnost Dynabrade nejspo-
lehlivější ergonomické nástroje na trhu s výro-
bou v USa.

Každý výrobek Dynabrade podléhá pečlivým 
zkouškám výkonnosti v několika etapách 
výroby. Od návrhu až po finální montáž 
a balení výrobků je kontrolováno, aby výrobky 
splňovaly vysoké standardy a požadavky 
zákazníků. 

Cílem je udržet nebo zlepšit kvalitu pro-
duktů Dynabrade tak, aby překračovala kva-
litu produktů od konkurenčních výrobců 

a  překonala očekávání zákazníků po celém 
světě.

Výzkumné a vývojové týmy společnosti 
Dynabrade neustále modernizují produkto-
vou nabídku na trhu s ohledem na potřeby 
zákazníků a nové technologie v tomto prů-
myslovém odvětví. hlavní cíle jsou zvýšení 
produktivity, snížení celkových nákladů 
a vyřešení veškerých požadavků zákazníků. 
Všechny nástroje vyhovují, nebo je dokonce 
překračují, požadavkům předpisů o ochraně 
zdraví a bezpečnosti. 

Nyní naleznete v nabídce ELIT výběr pro-
duktů, které jsou nejvíce používané 
v karosárnách a lakovnách. Jedná se o sorti-
ment pneumatických brusek a leštiček, hob-
líků, elektrických leštiček a profesionálních 
vysavačů pro lakovny s přívodem vzduchu 
pro připojení nářadí. Za zmínku určitě stojí 
pneumatická orbitální bruska s centrálním 
odsáváním, která je v současnosti se svými 
pouhými 650 g nejlehčí bruskou na trhu!

FARéCLA – snadný lešticí systém s doko-
nalým výsledkem
farécla je britská rodinná firma založená 
v roce 1952, s výrobou abrazivních produktů 
pro povrchové úpravy velice široké škály 
podkladů. Produkty se používají napříč 
všemi odvětvími, kde dochází k finálnímu 
leštění povrchů – automobilový průmysl, 
lodní průmysl, dřevařský průmysl a  dále 
výroby nejrůznějších kompozitních materi-
álů. Světoznámá kvalita a specifická pří-
jemná vůně je nyní k dostání ve více než 120 
zemích po celém světě.

Produkty farécla zajišťují jednoduchý a kva-
litní systém leštění téměř pro každého. 
Pomocí 1krokového nebo 2krokového 
postupu pro tmavší laky dosáhnete vždy 
požadovaného lesku. 

Univerzální použití zaručuje, že výborných 
výsledků dosáhnete s laky libovolných 
výrobců. Systém je tak snadný, že i s pouze 
1 pastou a 1 kotoučem lze dosáhnout velice 
pěkných výsledků na světlejších odstínech 
laků.

V sortimentu nyní naleznete lešticí pasty, 
pěnové kotouče, unašeče, elektrickou leš-
tičku a další široké příslušenství pro dosa-
žení co nejlesklejšího povrchu. Jednotlivé 
postupy a doporučené produkty naleznete 
v samostatném katalogu Broušení a Leš-
tění. 
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BROUŠENÍ A LEŠTěNÍ: Jak na to v eCatu?
Krok 1. 
Na úvodní stránce v horním panelu nabídky je 
nové tlačítko, Lakování.

Krok 2.
Po rozkliknutí ikony Lakování se otevře nabídka 
následujících kategorií:
•	 Broušení
•	 Leštění
•	 Ochranné pomůcky
•	 Strojky a nářadí
•	 Utírání a čištění

Následně se otevře strom produktů ze sekce, 
která byla vybrána. 

Nabídka není konečná! V dalších týd-
nech a měsících bude nabídka po-
stupně doplňována o nové produkty 
a nové sekce v sortimentu lakování.
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 novinkaBROuŠENÍ A lEŠtĚNÍ – přehled jednotlivých doporučených postupů

LEŠTěNÍ NORTON
lEŠtÍCÍ SYStÉMY
Lesklého povrchu na běžných odstínech laků dosáhnete použitím pasty Liquid ice Xtra Cut – jednokrokový systém = dosáhnete dobrého výsledku 
v krátkém čase.
pokud potřebujete vyšší, hluboký lesk (na tmavých barevných odstínech, metalízách a perleťových lacích) použijte pasty Liquid ice Quick Cut 
a oem – dvoukrokový systém = vytvoří perfektní výsledek s výjimečnou povrchovou úpravou.

JEDNOkROkOVý pOStup:
LiQuiD iCe – Xtra Cut
v jediném kroku dokáže odstranit škrábance po broušení zrnitostí p2000 a jemnější. pro ideální výsledek použít s tvrdým, bílým pěnovým ko-
toučem s červeným středem, nebo s beránčím rounem. pouze jeden krok je potřebný pro vyleštění laků běžných odstínů. vytváří vysoký lesk 
a snižuje čas potřebný k aplikaci.

NEBO+ + +

JEDNOkROkOVÉ lEŠtĚNÍ
ODSTRaňUJE ŠKRáBaNCE
PO P2000 NEBO JEmNĚJŠí

DOkONčENÍ
ODSTRaNí ZByTKy PaSTy

a OChRáNí LaK

KÓD NáZEV BaLENí

NOR 66623339742 Pasta lešticí LIQUID ICE – XTRa CUT 1 l

NOR 63642537212 Kotouč lešticí pěnový, červený, rovný 1 ks

NOR 63642574651 Sprej LIQUID ICE DETaILER 1 l

NOR 63642504402 Utěrka mikrovláknová Blue magnet 1 ks

DVOukROkOVý pOStup:
sYstÉm LiQuiD iCe – QuiCk Cut
Leštění po broušení zrnitostí p1500. pro ideální výsledek použít s tvrdým, bílým pěnovým kotoučem s bílým středem, nebo s beránčím rounem. 
Následuje pasta oem spolu s měkkým, černým kotoučem pro vytvoření dokonalého a hlubokého lesku.

LiQuiD iCe – oem je ideální pro odstranění hologramů a stínů a k prohloubení konečného lesku ve 2. kroku leštění.

lEŠtĚNÍ – kROk 1
ODSTRaňUJE ŠKRáBaNCE

PO P1500

lEŠtĚNÍ – kROk 2
ODSTRaňUJE hOLOGRamy

a PROhLUBUJE LESK

DOkONčENÍ
ODSTRaNí ZByTKy PaSTy

a OChRáNí LaK

NEBO+ ++ + +

KÓD NáZEV BaLENí

LEŠTěNÍ – KROK 1

NOR 66254429419 Pasta lešticí LIQUID ICE – QUICK CUT 1 l

NOR 63642541644 Kotouč lešticí pěnový, bílý, tvar wafle 1 ks

NOR 66261108197 Utěrka mikrovláknová, bílá 1 ks

LEŠTěNÍ – KROK 2

NOR 66261191537 Pasta leštící LIQUID ICE – OEm (na hologramy) 1 l

NOR 66254441985 Kotouč lešticí pěnový, černý, rovný 1 ks

NOR 66261108200 Utěrka mikrovláknová, černá 1 ks

DOKONČENÍ

NOR 63642574651 Sprej LIQUID ICE DETaILER 1 l

NOR 63642504402 Utěrka mikrovlaknova Blue magnet 1 ks
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FOR EVERY BIKE.
FOR EVERY DAY.

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

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

moto.brembo.com 
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Další nabízené řady broušení Norton

PRO Plus Klasický kotouč s 15-ti otvory určený pro nejširší použití. Vysoká odolnost a kvalitní brusné keramické zrno zaručuje perfektní 
pracovní výkon

PRO Plus Soft touch Kotouče řady PRO Plus s měkkou pěnovou vrstvou pro usnadnění broušení záhybů a špatně dostupných zakřivených ploch, které 
zamezují probroušení.

multi-air Soft touch Kotouče řady multi-air s měkkou pěnovou vrstvou pro usnadnění broušení záhybů a špatně dostupných zakřivených ploch, které 
zamezují probroušení.

Pure Ice Odolná a přitom tenká filmová podložka s prémiovým korundovým brusivem a patentovanou, pryskyřičnou pojivovou technologií 
vytváří ideálně rovnou plochu brusiva. 

Vlastnosti a Výhody 
•	 Celosvětově	známý	a	úspěšný	výrobce	brusných	systémů
•	 Plně	konkurenceschopný
•	 Inovativní	systémy	broušení	Multi-Air	a	Cyclonic
•	 Vynikající	výsledky	ve	srovnání	s	jinými	výrobci	brusiv
•	 Komplexní	nabídka	od	přípravy	až	po	finální	leštění

CO JE Multi-AiR+ A975?
kombinuje vynikající vlastnosti výseků multi-air se systémem odsávání prachu unašecích talířů multi-air. výseky 150 mm mají 181 otvorů. Díky 
rozmístění otvorů je eliminováno zanášení plochy výseku i broušené plochy, a tím zajištěna čistší práce a vyšší životnost. Navrženo pro profesi-
onální broušení tmelů, nátěrů, kompozitů a dalších materiálů. tento produkt byl speciálně vytvořen pro broušení tvrdých a odolných materiálů, 
zvláště pak keramických krycích laků. 

DOpORučuJEME!

Unikátní startoVací sada i pro systém	Multi-Air	obsahuje:	37	výseků	s	1	unašečem.

BROuŠENÍ A lEŠtĚNÍ – přehled jednotlivých doporučených postupů
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tRADičNÍ pOStup V 1 NEBO 2 kROCÍCh
G3 premium – je patentovaná lešticí pasta, která vyleští povrch od hrubosti p1500 nebo jemnější ze všech moderních nátěrových systémů, při-
čemž nezanechává žádné hologramy.
Dosáhnete tedy vysoce lesklých povrchů se sníženou spotřebou této pasty.

• Na všechny typy laků
• Rychlé a dlouhotrvající výsledky
• Na vodní bázi

• Velice snadný postup
• Přátelská k životnímu prostředí
• Nezapáchá

LEŠTěNÍ FARéCLA

BROUŠENÍ NORTON

NEBO ++ ++

1 12

3

4
5

5

lEŠtĚNÍ – kROk 1 lEŠtĚNÍ – kROk 2

KÓD ČíSLO NáZEV BaLENí

faR KSP601 Startovací sada G3 Premium (1kg leštící pasta, červený kotouč ZDaRma) 1 kg + 1 ks

faR G3P101 1  G3 Premium leštící pasta 1 kg

faR GmC609 2 Kotouč lešticí, pěnový, červený high cut, 150 mm 1 ks

faR GmC624 3 Kotouč leštící, pěnový, žlutý, 150 mm 1 ks

faR Gmf624 4 Kotouč lešticí, pěnový, černý finish, 150 mm 1 ks

faR fC-3 5 Utěrka mikrovláknová 3 ks

CO JE CYClONiC? REVOluCE!
vlajková loď značky NortoN. revoluční systém broušení s barevným rozlišením – použití v různých aplikacích. rychlejší a snadnější výběr pro-
duktu. kompletní řada se skládá z výseků, rolí a příslušenství navržených spolu s řadou výseků s mikro soft touch podložkou pro jemnější zrnitosti. 
Díky jedinečnému rozmístění odsávacích otvorů ve tvaru proudění vzdušného víru (cyklónu), je možné dosahovat až o 32 % vyšší produktivitu, než 
u běžných systémů. Laserová technologie zaručuje plochý povrch výseků bez otřepů s lepší schopností odsávání prachu, delší životností a vytvo-
ření hladkého broušeného povrchu bez škrábanců. prvotřídní keramické zrno s protizanášecí úpravou. pro lepší výkon a účinnější odvod prachu 
používejte s multi-air unašečem.

Unikátní startoVací sada systému	CYCLONIC	obsahuje: 
30	výseků	s	1	unašečem.	Je	zde	vše,	co	potřebujete	k	vyzkoušení	Vašeho	ideálního	postupu.

DOpORučuJEME!



Z KRABICE PŘÍMO
DO AUTA

Elstock
Bergsøesvej 12    DK - 8600 Silkeborg    Denmark

ELSTOCK VÁM UMOŽŇUJE VYKONÁVAT PRÁCI PERFEKTNĚ

Elstock repasuje vadné A/C kompresory a dodává je na Aftermarket (trh 
náhradních dílů). Současný rozsah výrobků zahrnuje okolo 1000 refe-
rencí a pokrývá více než 80% automobilů pohybujících se po evropských 
silnicích. V případě spolehlivosti a záruční lhůty nejsou o nic horší než 
náhradní díly, neboť firma Elstock obnovuje pouze použité originální díly 
a užívá nejpokročilejší repasovací a testovací technologie - některé z 
nich si tato společnost vyvinula sama. A/C kompresory Elstock jsou na 
stejné úrovni jako originální díly, v některých případech dokonce ještě 
lepší.

Pro více informací kontaktujte firmu Elit, abyste měli přístup k nabíd-
ce firmy Elstock v plném rozsahu.
 

Elit
Jeremiášova 1283/18    155 00 Praha 5 - Stodůlky   Tel.: +420 271 022 222

Elstock_Elit_A3_AC_april_2018_translated.indd   1 14-04-2018   17:46:49



KONTROLA KULOVýCH ČEPů ŘÍZENÍ 
A ZAVěŠENÍ JE NEZByTNÁ PŘI KAŽDé 
PROHLÍDCE
Kulové čepy řízení a zavěšení jsou prvky, které se zásadním způsobem podílí na aktivní 
bezpečnosti vozidla. Paradoxně pro ně neexistuje žádná kvalitativní certifikace. Jejich 
špatný stav má vliv na nepřesné řízení, přilnavost kol a ohrožuje aktivní bezpečnost vozidla 
a jeho posádky, což by mohlo mít fatální následky. málokterý uživatel ví o existenci těchto 
komponentů, natož aby uměl detekovat jejich chybnou funkci nebo jejich špatný stav, a to 
možná až do doby, než se začnou zvukově projevovat. Z toho důvodu je zcela zásadní 
odpovědnost na autoservisech, které by měly zajistit správnou kontrolu.

aby bylo maximálně sníženo riziko nehody 
hrozící zákazníkům, je povinností servisu, 

aby jeho mechanici zkontrolovali stav čepů při 
každé prohlídce vozidla a aby informovali zákaz-
níka o jejich stavu a o možných následcích hrozí-
cích v případě, že výměna nebude provedena.
„Řidiči se často nevědomky vyrovnávají s vadami 
vyplývajícími ze špatného stavu čepů tím, že jim 
přizpůsobí svůj způsob řízení. Proto je dobré si 
všímat všech příznaků opotřebení systémů tlu-
mení a řízení,“ zdůrazňují v RTS. 
Jelikož neexistuje žádný typ oficiální homolo-
gace, i přestože se jedná o bezpečnostní prvek, 
RTS doporučuje používat pouze čepy od 
výrobců zaručujících stejnou kvalitu jako origi-
nál a mající jasný původ. mezi tyto výrobce se 
řadí právě firma RTS.

Typy kulových čepů a jak provést správnou 
kontrolu
Nejprve je nutno provést vizuální a hmatovou 
kontrolu k ověření, v jakém stavu se nacházejí 
prachovky čepů. V případě, že jsou zjištěny trh-
liny nebo poškození s únikem maziva, musí být 
prachovka okamžitě vyměněna a spolu s ní i celý 
čep. 
Přední náprava zpravidla disponuje dvěma typy 
čepů: ty, které nesou veškerou hmotnost vozidla 
(kulové čepy ramene), a ty, které jsou bez zatí-
žení (kulové čepy řízení). Všechny musí být 
důkladně prohlédnuty při každé prohlídce 
v autoservisu.
Při kontrole, zda je v čepu vůle, musíme nejprve 
zatížit kontrolovaný čep váhou vozidla 

a následně pátrat po vůli v těchto čepech. V praxi 
je kontrola vůle čepů poněkud nepraktická, jeli-
kož se často používá páčení apod., přičemž na 

autě můžete udělat zákazníkovi více škody než 
užitku. V Elitu pro vás máme ale profesionální 
řešení ve formě speciálně vyvinutého testeru 
vůlí náprav nyní dokonce za aKČNí CENU, viz 
samostatný box.
Všechny prvky skupiny dílů řízení musí být spolu 
s tlumiči ve výborném stavu. V opačném případě 

jakákoli vada na jednom z komponentů přímo 
ovlivní celou skupinu a může mít fatální 
následky.

RTS
Největší evropský výrobce kulových čepů 
a komponentů pro tlumicí a řídicí systémy pro 
Iam s třicetiletou působností na trhu se sídlem 
ve španělském mendaru nabízí tu nejvyšší kva-
litu. Vedle výrobní kapacity ve výši patnácti 
miliónů dílů za rok zajišťuje firma RTS i vývoj 
nových produktů ve vlastních a externích labo-
ratořích. Vychází přitom z OE specifikací 
a  zkoumá, zda jsou technicky a ekonomicky 
proveditelné, a zároveň dbá na to, aby díly spl-
ňovaly jak interní normy, tak požadavky zákaz-
níků. Španělská firma RTS 
má kapacitu vyvinout až 
300 nových výrobků během 
jednoho roku.
Sortiment firmy RTS čítá 
více než 4 000 dílů, které 
jsou kompatibilní s více než 
25 000 aplikacemi osobních 
vozidel.                                      

Při kontrole, zda je v čepu vůle, musíme nejprve zatížit kon-
trolovaný čep váhou vozidla a následně pátrat po vůli 
v  těchto čepech. V praxi je kontrola vůle čepů poněkud 
nepraktická, jelikož se často používá páčení apod., přičemž 
na autě můžete udělat zákazníkovi více škody než užitku. 
V Elitu pro vás máme ale profesionální řešení.

Díl Příznak Porucha Řešení

Kulový čep řízení

•		Protržená	prachovka	a	změna	povrchové	
struktury
•	Vybočování	vozidla
•	Velká	vůle	volantu
•	Klepání	a	zvuky	v	přední	části	vozidla
•	Nepravidelné	opotřebení	pneumatik

Poškozený kulový čep 
řízení

Vyměnit kulový čep řízení a seřídit 
geometrii

axiální táhlo 
řízení

•		Protržená	gumová	manžeta	a	změna	povrchové	
struktury
•	Vybočování	vozidla
•	Velká	vůle	volantu

Poškozené táhlo řízení 
a možné poškození 
kulového čepu řízení

Výměna manžety řízení. V případě 
poškození vyměnit axiální táhlo a 
seřídit geometrii, případně vyměnit 
i kulový čep řízení.

Kulový čep 
ramene

•		Protržená	gumová	prachovka	a	změna	povrchové	
struktury
•	Vybočování	vozidla	
•	Hluk	a	vibrace

Poškozený kulový čep 
ramene

Vyměnit kulový čep ramene a seří-
dit geometrii

Rameno nápravy 
a jeho uložení

•	Vybočování	vozidla
•	Nepravidelné	opotřebení	pneumatik
•	Zvýšený	hluk	a	vibrace

Opotřebený kulový 
čep ramene, případně 
poškozené uložení

Vyměnit čep a uložení, případně 
celé rameno nápravy a seřídit 
geometrii

Speciální nabídka

Tester vůlí náprav

Španělský výrobce RTS nabízející originální kvalitu za příznivou cenu!

Nově s prodlouženou zárukou na 
5 let nebo do nájezdu 75 000 km!

•	 Patentovaný mechanismus pro diagnostiku vůlí obou 
náprav. Jednoduché a přesné určení vadného komponentu.

•	 Obj. č. 99 98 0122
•	 Akční cena: 27 900 Kč
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NAŠE ÚLOHA PŘI DOWNSIZINGU
Celosvětový trend zmenšování motorů je dán požadavkem na omezování emisí CO2 a snižo-
vání spotřeby paliva. Zmenšování je dosahováno těmito dvěma způsoby: snižováním 
množství spotřebovávaného paliva a omezováním hmotnosti motoru. aby bylo dosaženo 
nižších hmotností motorů, musí být součásti vyrobeny z lehčích materiálů a musí být použí-
vány účinné konstrukce. Současně si však lidé nepřejí jakékoliv kompromisy ohledně výkonu. 
aby zajistili, že použití menších motorů nebude mít za následek nižší výkon, využívají výrobci 
ve stále větší míře přeplňování (přeplňování turbodmychadlem a mechanické přeplňování). 
To vyžaduje, aby součásti dnešních motorů v sobě kombinovaly lehkost s pevností a stále 
byly odolné proti vysokým teplotám a tlakům, které moderní motory vytváří.

Řešení pro každé použití 
Společnost federal-mogul motorparts jako 
přední celosvětový dodavatel součástí 
motorů je na špičce i při vývoji nových kon-
strukcí, materiálů a povlaků, aby byl zajištěn 
optimální provoz motorů všech velikostí a pro 
všechna použití. Některé z následujících tech-
nologií a produktů jsou v současné době spo-
lečností federal-mogul motorparts použí-
vány pouze k výrobě originálního vybavení.

Písty s hladkým chodem za studena 
Naše písty pro benzínové motory Elastother-
mic® jsou vybaveny chladicími kanálky pro 
snižování teplot ve vysoce zátěžových moto-
rech a pro snižování rizika klepání. Naše 
povlaky pláště pístu EcoTough® pro dieselové 
i benzínové motory snižují tření až o 40 % 
v  porovnání s tradičními povlaky, omezují 
opotřebení a umožňují použití silnější vrstvy 
povlaku, což zajišťuje další ochranu.

Hladší pístní kroužky a silnější vložky 
válců
Pístní kroužky Goetze využívají inovativní 
povlaky, jako je například CarboGlide®, jejichž 
výsledkem je nižší koeficient tření kroužku při 
stále vysokém výkonu a vynikající odolnosti 
proti oděru. Kroužky s naším povlakem Duro-
Glide® prokazují jasnou výhodu oproti nejmo-
dernějším povlakům, jako je povlak PVD, 
a zajišťují nejlepší výkonnost z kroužků z růz-
ných materiálů ve své třídě. Patentované 
vložky Sprayfit® společnosti federal-mogul 
motorparts zajišťují houževnatost vyžadova-
nou pro vrtání motorů u nových, vysoce účin-
ných motorů.

Nápor na ložiska
motory s turbodmychadlem a přímým vstřiko-
váním vytvářejí vyšší zátěže na ložiska. Kromě 
toho menší rozměry moderních motorů zname-
nají další zvýšení namáhání ložisek. Nová tech-
nologie ložisek IROX® společnosti federal-mo-
gul motorparts využívá polymerové povlaky 
povrchů ložisek, které se vyznačují pevnými 
mazivy a tvrdými částicemi v pryskyřici. Tato 
kombinace poskytuje maximální mazací schop-
nost a zvýšenou odolnost proti opotřebení. 
Povlak IROX® lze aplikovat na různé podklady, 
v závislosti na požadovaném stupni zátěže.

Těsnění pro motory přeplňované 
turbodmychadlem
Tlak a teplo vytvářené v moderních motorech 
velmi namáhají jak těsnění pod hlavou válců, tak 
těsnění ve výfukovém systému. Naše technolo-
gie flexstop® byla použita k vytvoření těsnění 
pod hlavu válců s více vrstvami ocelového 

elastomeru, která mají prokázanou schopnost 
utěsnění spalovací komory až do tlaku 250 bar. 
Naše nová výfuková těsnění využívají kombi-
naci slitin z našeho portfolia vysokoteplotních 
slitin high Temperature alloy (hTa®), které jsou 
odolné proti tečení při teplotách 450 °C – 
1  000  °C. Naše inovativní technologie vysoko-
teplotního povlaku high Temperature Coating 
(hTC®) je bezoxidační a tepelně stabilní při tep-
lotě 1  000 °C a i při takto vysokých teplotách 
zajišťuje požadované utěsnění na mikrosko-
pické úrovni.

Inteligentní řešení
Trh hnacích ústrojí vyžaduje tepelné štíty, které 
jsou nejen vysoce tepelně účinné, ale také lehké 
a mají dobré vlastnosti z hlediska tlumení hluku. 
Portfolio společnosti federal-mogul motor-
parts zahrnuje tepelné štíty vyrobené z materi-
álu al-Re®, 3vrstvého hliníkového sendvičového 
materiálu, který je lehčí než tradiční hliníkovoo-
celové sendvičové materiály a přitom má 
o  15–20 % vyšší tepelnou účinnost. materiál 
Nimbus-GII® je až o 80 % lehčí než ocelový sen-
dvičový materiál a nabízí všechny tepelné 
výhody hliníku při současné vysoké tvárnosti. 
může být montován na tepelný zdroj o teplotě 
až 720 °C. acoutherm Light® je vysokoteplotní 
a  zvukově izolační materiál s mikroporézní 
vnitřní vrstvou, která absorbuje hluk. může odo-
lat teplotám až do 850 °C a má vynikající zvu-
kově izolační vlastnosti, včetně tlumení vibrací.
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Toto vydání našeho zpravodaje je, jako vždy, plné 

zpráv a užitečných informací, které vám pomohou 

získat pro vaši odbornost na motory co nejvíce. 

Společnost Federal-Mogul Motorparts neustále 

investuje po celém světě jak do výrobních závodů, 

tak do výzkumu a vývoje, abychom mohli každý rok 

uspokojovat vaše potřeby co nejlépe. Naše portfolio 

značek dílů pro motory zahrnuje celosvětově známé 

názvy, jako je AE, Glyco, Goetze, Nüral a Payen. 

Společnost Federal-Mogul Motorparts má zkušenosti 

i zdroje nezbytné k tomu, aby udržela tempo s rychlým 

vývojem v automobilovém průmyslu, který se dnes 

mění rychleji než kdykoliv dříve. Doufáme, že články 

v tomto zpravodaji vám pomohou udržet si vlastní 

odbornost na aktuální, vysoké úrovni. Naše kvalifikace 

v oblasti motorů je totiž založena na té vaší.

Odbornost v oblasti 
motorů, to, o co se 
s vámi dělíme
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ZNAČKA POPIS PRODUKTU ČÍSLO DÍLU Č. DÍLU Z PRVOVÝROBY DODÁVÁ SE JAKO 
ORIGINÁLNÍ 
VYBAVENÍ

Sací ventil V94378 1217148
XS7Q-6507-A2C

Výfukový ventil V95140 1706990
BK2Q-6505-BB

Ojniční ložiska 71-4066/4 XS7Q6211BA

Hlavní ložiska H1018/5 2S7Q6333AA/2S7Q3A38AA

Sada pístních kroužků STD 08-427700-00

Sada pístních kroužků 
+0,50 mm 08-427707-00

Píst STD 87-427700-50

Píst +0,50 mm 87-427707-50

Výrobce Ford

Model Transit 2,2 TDCi

Roky 2011 

Palivo Diesel

Počet válců 4

Kódy motoru Duratorq TDCI Puma (CYFA, 
CYFB, CYFC, CYFD)

Obsah motoru 2198

kW 92->

Vrtání x zdvih 86

Vlastnosti:
•	 Sací a výfukové ventily motoru s hlavou z 

mangan-niklové oceli, bimetalovým, chromovým dříkem 
a kalenou stopkou.

•	 Výfukový ventil se stelitem navařeným sedlem a sací 
ventil s kaleným sedlem

Výhody:
•	 Ekvivalentní s originálním dílem

Aktuální katalogové 
číslo dílu

CATAE1301, CATGY1601, 
CATGT1401, CATNU1601, 
CATMX1601, TecDoc

FORD PUMA
2,2 Euro 5

7
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JAK PŘEDCHÁZET ZÁVADÁM VAČKOVýCH 
HŘÍDELů
Nejčastějšími závadami jsou prasklé a vydřené vačkové hřídele. Prasknutí hřídele bývá často 
způsobeno chybnou montáží do vyoseného uložení, které omezuje volné otáčení vačky. Při-
dírání vačkových hřídelů může být zapříčiněno nečistotami v ložiskovém uložení hřídelů, 
respektive nesprávnou funkcí mazacího systému motoru.

K montáži je nutné používat výrobcem přede-
psané montážní přípravky takovým způso-

bem, aby došlo ke správnému nastavení vačko-
vého hřídele. Pokud nedojde ke správnému 
nastavení, může to vést k nadměrnému namá-
hání některého z komponentů. Projevy závad lze 
pak pozorovat i na vačkových hřídelech. Takový 
projev ale automaticky neznamená, že by vačky 
byly příčinou problému. Většinou se jedná 
o následek špatné funkce jiné části systému.

Výrobci motorů doporučují používat při výměně 
vačkového hřídele celou sadu. Ta obsahuje díly, 
které s vačkovým hřídelem souvisí (vačkový hří-
del, kluzná ložiska, šrouby vík ložisek, zdvihátka, 
příp. příslušenství vahadel a potřebný pomocný 
materiál). Dodávané kompletní sady eliminují 
případné chyby při výměně vačkových hřídelů 
a  následné závady. Samozřejmě nelze opome-
nout další kroky, jako je například vymezení ven-
tilové vůle.
Jednou z příčin poškození/přidření vačkového 
hřídele může být nižší lubrikační schopnost 

motorového oleje vzhledem k jeho kvalitě nebo 
kontaminaci dieselovým palivem. Ke kontaminaci 
oleje dochází například tehdy, když jsou otvory 
trysky čerpadla (nacházející se na hlavě) opotře-
bované a nepoužije se řádné těsnění těchto částí 
trysky čerpadla. Dieselové palivo pak kontami-
nuje olej, čímž dojde k oslabení olejového filmu 
mezi palci vačky a zdvihátky a dochází k přidření 

a poškození dílů. Proto je nezbytné používat výrob-
cem předepsaný typ motorového oleje a zkontrolo-
vat bezvadný stav všech opakovaně použitých 
komponentů. Při opravě doporučujeme také pro-
věřit těsnost trysek a případně použít opravnou těs-
nicí sadu na 
jejich reno-
vaci.                    

ZADŘENÁ VAČKA

PRASKLÁ VAČKA

Ukázka zadření vačky, způsobeného instalací do vyoseného uložení. Vačka 
se nemůže otáčet a zadře se, případně praskne. Olej a nečistoty v místě vněj-
šího uložení ložisek vačky zmenší radiální vůli vačky a vedou k následnému 
přidírání. Doporučujeme plochy pro usazení ložisek a zadní stranu pánví 
před montáží vyčistit vhodným odmašťovacím prostředkem

Klasická příčina prasknutí vačky je její instalace 
do vyoseného uložení, kdy se vačka nemůže 
volně otáčet a praskne. K prasknutí dojde při 
instalaci litinové vačky, jejíž materiálová struktura 
nevydrží tlak otáčení mimo osu. Pokud do stejně 
vyoseného uložení instalujete ocelovou vačku, 
dojde k jejímu zadření.

Další ukázky přidřených ložisek. Důvody přidírání 
mohou být multifaktoriální. Nemusí vždy jít 
o problém související s usazením mimo osu, ale 
o  některý z následujících problémů či jejich 
kombinaci:

•	 Oslabené mazací schopnosti motorového oleje 
v důsledku kontaminace motorovou naftou. 
Např. netěsný vstřikovač. motorová nafta konta-
minuje olej a oslabuje olejový film mezi vačko-
vými palci a zdvihátky

•	 Problémy s kvalitou motorového oleje – vač-
kový hřídel má úzké vačkové palce (záměrně, 
protože je zde omezený prostor v hlavě válců). 
motorový olej tedy musí splňovat předepsané 
normy VW (505.01, 506.01 a 507.00). Tento olej je 
obecně dražší, ale je to jediný olej, který zajistí 
potřebný „olejový polštář“ mezi vačkovým 

hřídelem a zdvihátky tak, aby vydržely vysoké 
kontaktní tlaky

•	 Nesprávně nastavené časování ventilů nebo 
„přeskočení“ rozvodového řemene

•	 Špatná tloušťka těsnění hlavy válců
•	 Nedokonalé opracování dosedací plochy pro 

těsnění hlavy válců
•	 Nevhodné vymezení vůle ventilů (kontakt 

mezi zdvihátky a palci vačky je příliš těsný)
•	 Použití některých původních vadných dílů, 

což vede k opakovanému projevu závady
•	 Kombinace výše uvedených důvodů

KOMPLETNÍ MONTÁŽNÍ SADy TěSNěNÍ 
ELRING PRO BEZPEČNOU A RyCHLOU 
MONTÁŽ TURBODMyCHADEL
Turbodmychadla již začínají hrát jednu z klíčových rolí v obchodě s náhradními díly. 
V důsledku stále přísnějších hranic emisních hodnot směřuje celosvětový trend ke kom-
paktnějším motorům s turbodmychadly, které se vyznačují vyšším výkonem a nižší 
spotřebou paliva. 

•	 Obsah montážní sady dokonale odpovídá 
příslušné opravě.

•	 žádné komplikované shánění jednotli-
vých dílů.

•	 Všechny montážní sady v kvalitě společ-
nosti Elring.

•	 Speciální závrtné šrouby a matice (odolné 
proti vysokým teplotám).

•	 Součástí sady je i stří-
kačka – pro první náplň 
oleje.

•	 Podrobný, jasný návod na 
montáž – bezpečná oprava.

Downsizing, tzn. přeplňované motory s tur-
bodmychadly, tlačí rovněž na výrobce 

těsnicí techniky k náročnějším požadavkům na 
těsnost. S profesionálními montážními sadami 
turbodmychadel Elring a s podrobnými 
návody k jejich montáži jsou kvalifikované 
opravy turbodmychadel bezpečné a časově 
úsporné.

Výhody montážních sad Elring:
•	 Všechny nezbytné součásti pro montáž tur-

bodmychadel z jednoho zdroje: kompletní 
montážní sady pro kvalifikované, odborné 
opravy.

SPRÁVNÁ MONTÁŽ TURBODMyCHADLA:

Před montáží nového turbodmychadla je nutné zjistit a odstranit 
příčinu poškození starého turbodmychadla. může to být:
– špatné mazání a následné přehřátí, 
– cizí materiál v turbodmychadle, 
– cizí materiál ve výfukovém kolektoru, 
– příliš vysoké otáčky.

Nové turbodmychadlo musí být před montáží naplněno olejem 
za lehkého otáčení rotorem. Při instalaci turbodmychadla použijte 
nové těsnění a šrouby.

Utahovací moment musí být v souladu s doporučením výrobce. Po 
montáži turba nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh. 
Pak zvyšujte otáčky, dokud se nezvýší tlak oleje.

Nakonec zkontrolujte těsnost všech spojů sací, výtlačné a mazací 
soustavy.

Chcete-li provést bezpečnou a profesionální opravu 
a zároveň uspořit čas, Elring vám nabízí montážní 
sady turbodmychadla, které obsahují speciální tep-
lotně odolné šrouby a svorníky, stříkačku pro první 
naplnění olejem a podrobný návod k montáži.

Potom se musí vyčistit sací potrubí, výfukové potrubí a zkontrolovat 
jeho těsnost. Příruby a závity nemohou být opotřebené ani poško-
zené.

Dále je třeba vyměnit motorový olej a olejový i vzduchový filtr. Dopo-
ručujeme vyměnit olejové potrubí, přičemž při jejich instalaci v žád-
ném případě nesmí být použito těsnicích tmelů.
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OPRAVNé SADy VENTILAČNÍCH SySTéMů 
KLIKOVé SKŘÍNě VAICO
Plyny, které se uvolňují během procesu spalování v klikové skříni, jsou vráceny zpět do spalo-
vací komory znečištěné nejjemnějšími kapkami oleje, zbytkovým palivem, vodními parami 
a sazemi. musí proto být vyčištěny odlučovačem oleje předtím, než budou přiváděny zpět 
přívodem vzduchu do motoru. V opačném případě může docházet k usazování znečištění 
v sacím potrubí turbodmychadla, v nejhorším případě může dojít k poškození motoru.

Proto je včasná výměna všech dotčených 
komponentů, jako jsou ventily, odlučovače 

a sací hadice, velice důležitá.

Jak rozpoznat chybu v systému?
V některých případech svítí žlutá nebo červená 
kontrolka – symbol motoru a kód chyby, který 
upozorňuje, že se hodnoty emisí zhoršují. Řidič 
by se však neměl spoléhat pouze na upozor-
nění systému, protože tato chyba není vždy 
zobrazena. Dalšími znaky jsou extrémně silný 
bílý nebo černý kouř z výfuku, pěnové usaze-
niny na krytu olejového filtru a u měrky oleje, 
velké ztráty oleje nebo nepravidelný chod 
motoru. V krajním případě se motor úplně 
zastaví. V případě pochybností odšroubujte 

víčko plnicího otvoru oleje při volnoběžných 
otáčkách.

Pokud je možné uzávěr lehce otevřít – mírné 
sání je normální – ventily, odlučovač a hadice 
jsou v pořádku. Pokud je však uzávěr uchycen 
silným odsáváním a je nutné uzávěr vytáhnout 
(větší než běžnou) silou, je ventil vadný. Pokud 
kvůli tlaku v krytu doslova praskne víčko, odlu-
čovač oleje je zablokován.

Jak tomu zabránit?
Vyměňte všechny hadice a ventilační jednotku 
při třetí výměně oleje nebo každých 80 000 km.

tip
u mnoha hadic a odlučovačů oleje je k dispozici verze pro státy s trvale nižšími venkovní-
mi teplotami. tyto hadice jsou proto opatřeny izolační vrstvou, čímž se zamezí nebezpečí 
zamrznutí v zimě.

1 2 3

1. Olejový kal v odvzdušňovací hadici  2. Zanesený kryt ventilu  3. Znečištění odlučovači oleje

ROZVODOVý ŘETěZ SWAG
Rozvodový řetěz je nedílnou a velice důležitou vnitřní součástí spalovacího motoru. Předsta-
vuje spojení mezi vačkovým hřídelem, klikovým hřídelem a všemi pomocnými komponentami, 
které pohání. aby motor efektivně a účinně pracoval, musí spolu tyto základní součástky 
harmonicky spolupracovat. 

Závěry z testu jsou následující. Vzhledem ke způsobu opotřebení rozvodového řetězu, které je opro-
ti nájezdu zcela disproporční, byla kompletní výměna náhradního dílu sady rozvodového řetězu 
vyhodnocena za nezbytnou. Přestože byly komponenty, například napínák řetězu a napínací lišta, 
vyhodnoceny jako kvalitní a vodicí lišta jako průměrná, negativní závěry diagnostiky rozvodového 
řetězu odpovídají technické normě pro průmyslový řetěz, a proto se nejedná o řetěz, kterým by bylo 
vhodné nahrazovat originální kus. 
Při zvažování koupě náhradní sady rozvodového řetězu vezměte v úvahu kvalitu materiálů, z nichž 
jsou jednotlivé díly vyrobeny. Spolehněte se na ověřenou kvalitu originálních náhradních dílů SWaG. 
Značka SWaG je součástí skupiny Bilstein, což je zastřešující organizace pro řadu silných značek.

Výsledky prohlídky rozvodového řetězuLišta napínáku

Napínák řetězu

Na průchodkách a destičkách článků jsou vidět malé známky opotře-
bení a tlaku. Některé kolíky byly namontovány nakřivo. Na schématu 
je vidět, pro daný nájezd, značné prodloužení a na jednotlivých člán-
cích je navíc vidět velké opotřebení.

Stopy běhu a tlaku na válečcích Při bližším zkoumání jsou evidentní díry.

Známky opotřebení na vývrtu a pístu Poškození a matriálové usazeniny

Nesprávně zarovnané kolíky

Rozvodový řetěz běhá po řadě pastorků 
a pohání rotační části motoru. Na své recirku-

lační cestě je veden a napínán při všech provoz-
ních rychlostech a teplotách motoru.
Rozvodový řetěz je velmi pevný a přitom flexi-
bilní komponent tvořený kolíky, válečky, prů-
chodkami a články. Je navržen tak, aby vydržel 
síly a tlaky vznikající při pohonu motorového 
ventilového rozvodu a klikového hřídele v prů-
běhu čtyřtaktního cyklu.
mezi dalšími díly tvořícími součást sady rozvodo-
vého řetězu jsou ozubená kola, která spojují řetěz 
za účelem využití vznikajících sil k pohonu 
motoru. Ozubená kola jsou zkonstruována tak, 
aby dokonale odpovídala rozvodovému řetězu. 
Vodicí lišta vede řetěz a zároveň zabraňuje vibra-
cím řetězu. Napínací lišta slouží k napínání 
a vedení řetězu, který je pak napínán napínákem. 

funkcí napínáku řetězu je udržovat pohon řetězu 
napnutý ve všech provozních podmínkách. Navíc 
musí kompenzovat opotřebení řetězu a přísluš-
ným způsobem pohon řetězu opět napínat.
Vzhledem k výše uvedenému je důležité, aby 
byly všechny díly sady rozvodového řetězu vyro-
beny přesně dle správných norem a za využití 
materiálů vysoké kvality.
Protože se doba životnosti rozvodového řetězu 
shoduje s dobou životnosti motoru, není na roz-
díl od rozvodového řemenu stanoven doporu-
čený interval jeho výměny. Rozvodový řetěz 
namontovaný při sestavení motoru není vůbec 
třeba kontrolovat. Rozvodový řetěz a související 
díly se mohou opotřebit nebo se mohou rozbít. 
To je obvykle způsobeno dlouhými servisními 
intervaly nebo zanedbaným servisem motoru 
vozidla. Ke snížení životnosti řetězu a dalších sou-
částí motoru může přispět také použití oleje 
nesprávné jakosti nebo typu pro dané provozní 
podmínky.
Při zvažování výměny sady rozvodového řetězu 
je velmi důležité zamyslet se nad kvalitou. Sady 

rozvodových řetězů SWaG jsou vyrobeny dle 
norem originálního příslušenství. 
Napadlo nás tedy, že sadu rozvodového řetězu 
naší hlavní konkurence podrobíme zkoušce.

Testovacím motorem byl oblíbený 1,8litrový naf-
tový motor s nájezdem 177 000 km s originálním 
rozvodovým řetězem. Sada rozvodového řetězu 
SWaG je stejná jako originální rozvodový řetěz 
použitý v motoru.

Z vozidla jsme vyjmuli motor, do kterého jsme 
namontovali konkurenční sadu rozvodového 
řetězu tvořenou rozvodovým řetězem, napíná-
kem, napínací lištou a vodicí lištou. Před vráce-
ním motoru do vozidla jsme také provedli 
výměnu oleje a filtru. S vozidlem jsme poté v nor-
málním provozu ujeli 1 000 km. motor jsme pak 
opět vymontovali a sadu rozvodového řetězu 
jsme podrobili 
prohlídce, která 
přinesla zajímavé 
výsledky.                     
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PRéMIOVÁ VODNÍ ČERPADLA SALERI (SIL) 
V NOVéM BALENÍ
Industrie Saleri Italo Spa, italský specialista a mezinárodní technologická špička ve výrobě 
vodních čerpadel, se prezentuje ve zbrusu novém image, s novým balením vodních čerpa-
del a modernizovaným logem. 

Logo společnosti bylo rovněž upraveno 
tak, aby lépe zdůrazňovalo průmyslovou 

identitu Saleri a mezinárodní proslulost 
značky SIL. Nové logo naleznete na inovova-
ném balení vodních čerpadel, webových 
stránkách Elitu anebo na oficiálních strán-
kách výrobce SaLERI.
Nové balení a nové moderní logo jsou pova-
žovány za dva velmi důležité aspekty širší 
marketingové strategie Saleri investovat do 
své image, přičemž hlavním cílem bylo zdů-
raznit silné stránky společnosti, která je 
v  současné době uznávána za předního 
evropského výrobce vodních čerpadel u nej-
prestižnějších výrobců automobilů.
Po obnovení historického loga „SIL“ a resty-
lingu aftermarketového balení se do krabic 
každého vodního čerpadla Saleri vkládají 
nové montážní návody s návrhy například 
pro správné použití tmelu a chladicí kapaliny 
při výměně vodního čerpadla anebo 

speciální montážní postupy v případě speci-
alizovaných požadavků na správnou 
montáž.
hlavním účelem je posílení firemní image 
jako celosvětového lídra ve vývoji a výrobě 

inovativních řešení pro chladicí systém 
v automobilovém průmyslu. Industrie Saleri 
Italo tím jen potvrzuje svůj 
závazek k inovacím a neustá-
lým modernizacím.                 

(OE 04L121011 – 04L121011E ) pro Škoda 
Octavia III 1.6, 2.0 TDI / VW / AUDI / SEAT 

DOBRÁ ZKUŠENOST DÍKy 
JEDNODUCHOSTI
Řešení chlazení je v prvovýbavě pro motory 
Volkswagen – ŠKODa 1.6 a 2.0 TDI (mimo jiné 
ve verzi Octavia, Superb a yeti od roku 2012) – 
vysoce sofistikovaným systémem, což ale 
může vést k některým provozním problémům 
v důsledku vysoké míry komplexnosti. alterna-
tiva, kterou nabízí vodní čerpadlo SPa 1566, je 
jednoduchým, ale efektivním řešením.

PRINCIP ČINNOSTI OE 04L121011 
– 04L121011E 
Čerpadlo chladicí kapaliny se skládá ze skříně 
čerpadla a hřídele čerpadla, která je v ní otočně 
uložena. Na hřídeli je upevněna řemenice 
poháněná od spalovacího motoru přes rozvo-
dový řemen. Oběžné kolo je neotočně upev-
něno na volném konci hřídele čerpadla uvnitř 
komory čerpadla chladicího okruhu spalova-
cího motoru a zajišťuje cirkulaci chladicí 
kapaliny.

Čerpadlo s axiálním pístem čerpá chladicí 
kapalinu z oblasti průtoku v komoře čerpadla 
mezi oběžným kolem a regulačním šoupátko-
vým ventilem a vytlačuje chladicí kapalinu pod 
tlakem do hydraulického okruhu vytvořeného 
ve skříni čerpadla. Píst je spojen s regulačním 
šoupátkovým ventilem a pohybuje se směrem 
k oběžnému kolu, když se zvyšuje tlak v hyd-
raulickém obvodu. 

MOŽNé PŘÍČINy ZÁVAD
Tato specifická vysoce technická konfigurace 
je velmi citlivá. Vznikají v ní konzistentní tla-
kové stavy související s průtokem, oběžným 
kolem, pístem a  ventilem. Problémy mohou 
případně souviset s:
•	 netěsností komory čerpadla,– potenciální 

poruchou hydraulického systému způsobu-
jící nesprávný pohyb šoupátkového ventilu. 
Pokud není požadovaný tlak dokonale vyvá-
žen, nemá ventil správný zdvih,– neustálým 
pohybem ventilu a vysokým tlakem poško-
zujícím těsnění a součásti snadno náchylné 
k opotřebení,– vysokým tlakem souvisejícím 
s omezenou kapacitou vodního čerpadla.

SALERI SPA 1566
SPa 1566 je jednoduché mechanické zaří-
zení a  snadná konstrukce čerpadla zmír-
ňuje většinu výše uvedených problémů.
Nevzniká žádný neustálý pohyb nahoru–
dolů jednoduše proto, že není použit šou-
pátkový ventil ani axiální píst, proto je 
riziko předčasného opotřebení výrazně 
sníženo. Navíc díky menšímu počtu kom-
ponentů je porucha čerpadla méně prav-
děpodobná. firma Saleri zajišťuje řádné 
a konzistentní řešení chlazení.

MONTÁŽNÍ POSTUPy A TIPy PRO 
MECHANIKy (viz specifické piktogramy 
k montážním pokynům uvedené v příloze)
1. Vyšroubujte šrouby, demontujte elek-

tronický akční člen (kabel) a odložte si 
ho stranou. V případě poškození můžete 
samostatně zakoupit nový akční člen.

2. Správně zlikvidujte staré vodní čerpadlo.
3. Otevřete balení Saleri SPa 1566. 

Povšimněte si, že naše vodní čerpadlo 
se liší od originálního čerpadla z prvový-
bavy. To je normální stav.

4. Připojte akční člen (demontovaný 
z  původního vodního čerpadla) 
k novému vodnímu čerpadlu Saleri. 

5. Namontujte vodní čerpadlo na motor 
(viz piktogramy obecných pokynů 
k montáži v příloze).                                      

Vodní čerpadlo SPA 1566 – jednoduché, ale efektivní řešení
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JAK ZÍSKAT ZÁKAZNÍKA AUTOSERVISU 
A NEPŘIJÍT O NěJ
Dnešní konkurenční prostředí, ale i sociální sítě a internet nic neodpouští. Chyba autoservis 
tak může připravit nejen o jednoho zákazníka, ale i o řadu dalších. motoristé vyměňující si 
informace pomocí internetu mohou další potenciální zákazníky odradit, ale i nalákat, pokud 
budou se servisem spokojeni.

autoservisů je celá řada, ale opravdu dobré 
jméno jich má jenom část. majitelé aut 

stále více vnímají jak kvalitu odvedené práce, 
tak cenovou politiku servisu i samotné jed-
nání pracovníka příjmu oprav, případně 
mechaniků. Kdo se zákazníky jedná povýšeně 
a spoléhá na jejich neznalost, jednoho dne 
může zle narazit – stačí, aby přijel motorista, 
který je v obraze a současně umí zacházet 
s  internetem. Proto je dobré věnovat jednání 
se zákazníky patřičnou pozornost, tím cesta 
k úspěchu ale teprve začíná.
Stále větší úlohu hraje samotné prostředí. 
Pokud jste zkušený automobilový mazák 
v  umaštěných montérkách, máte malou díl-
ničku a pověstné zlaté ruce, nikdo vám 
nebude nic vyčítat a zákazníci se pohrnou. 
Pokud však chcete mít trochu větší servis, 
musíte si na vizáži své i provozovny dát více 
záležet. Obecně lze říci, že čím větší auto-
servis, tím větší nároky na prostředí mají 

motoristé, kteří sem zavítají. Toho se dá i vyu-
žít a nabídnout jim další služby. Kávu při 
čekání na vůz by měli dostat zdarma, ale auto-

kosmetiku, aditiva a další produkty jim lze 
prodat, stačí k tomu vytvořit odpovídající pro-
středí. To může být jenom malý, úhledný kou-
tek s vystavenými produkty, umístěný poblíž 
stolku, u něhož zákazníci pijí kávu při čekání 
na auto. Podnikatelskému duchu se zkrátka 
meze nekladou.

Komunikace je základ
Zásadní vliv na to, jaký si zákazník udělá obrá-
zek o autoservisu, má komunikace. Důležité je 

umět mluvit s lidmi, tedy mít schopnost 
vysvětlit servisní úkony, a to jak naprostým lai-
kům, tak technicky zdatnějším řidičům. Zákaz-

ník musí vědět, co se bude dít s jeho vozem, 
a  když si pro něj přijde, zaslouží si vědět, jak 
vše proběhlo a v čem tedy byl pověstný zako-
paný pes.
Naprostý základ v komunikaci se zákazníky 
ale představuje vzhled provozovny a interne-
tová prezentace. Pokud jede motorista kolem, 
musí poznat, že míjí autoservis, a ideální je, 
pokud postřehne i další údaje, jako jsou napří-
klad servis klimatizací, pneuservis atd. Na 
internetových stránkách servisu by pak měl 

Součástí správné komunikace je i zakázkový list s před-
pokládanou cenou opravy! To je údaj, kterému se řada 
opravců vyhýbá.

dostat veškeré informace o nabízených služ-
bách, hodně dobrý dojem dělá dostatek foto-
grafií interiérů včetně dílny samotné. Samo-
zřejmě nesmí chybět kontakt na servis 
a opravdu hodně dělá ceník. Ten přitom nutně 
nemusí být úplně podrobný, stačí hodinová 
sazba či ceny vybraných servisních úkonů, 
jako jsou výměna oleje, filtrů, ceny pneuser-
visu atd. Důležité je, aby si zákazník odnesl 
nějaký údaj a hlavně dojem, že servis nic 
netají. 
Součástí správné komunikace je i zakázkový 
list s předpokládanou cenou opravy! To je 
údaj, kterému se logicky řada opravců vyhýbá. 
Každý, kdo někdy zkusil opravovat starší auta, 
dobře ví, jak snadno se dá ztratit spousta času 
na jednom zarezlém šroubu. Jenže bez uve-
dení předpokládané ceny se důvěra zákazníků 
získává těžko – kdo s daným servisem nemá 
zkušenosti, dostane obavy z vysoké ceny 
opravy a ještě si třeba řekne: „Bůh ví, co si tam 
všechno naúčtují.“ Tak to prostě nelze dělat. Je 
třeba udat předpokládanou cenu, ale sou-
časně zákazníkům vždy vysvětlovat, že se 
nakonec cena opravy může lišit, a pokud by 
mělo její navýšení překročit 10 %, bude od 
nich vždy žádán souhlas – ostatně to vyžaduje 
i zákon. Předpokládanou cenu vytvoříte 
snadno a rychle v našem eOfficu.

Výběr dílů
Každý automechanik moc dobře ví, jak je to 
s  kvalitou náhradních dílů od neprověřených 
dodavatelů, i to, že mezi těmi nejlevnějšími je 
celá řada šuntů a falzifikátů. Snažit se zákazní-
kovi draze prodat levný díl je přitom zaručená 
cesta do pekla. Ony totiž ty levné brzdové des-
tičky budou za chvilku zase zralé leda tak na 
výměnu a stejně tak třeba spojka od neprověře-
ného dodavatele, která je o pár korun levnější, 
se nevyrovná spojce od kvalitních výrobců, kte-
rou si můžete pořídit v ELITu. a co udělá zákaz-
ník, jehož po pár měsících začne trápit stejný 
problém, s jakým na servis přijel? Najde si 
jiného opravce!
Dobré je se zákazníkem konzultovat výběr 
náhradního dílu, vysvětlit mu rozdíl v kvalitě 
a životnosti. Pokud to nechá na servisu, ten by 
určitě neměl vybírat na základě ceny, ale měl by 
spíše hledat zlatou střední cestu představující 
dobrý poměr ceny a životnosti dílu. Ostatně 
touto cestou se jistě bude ubírat i většina zákaz-
níků, pokud si budou sami díl vybírat.

Předání vozu
Při předání automobilu zpět zákazníkovi by 
měl zástupce autoservisu zcela automaticky 
nabídnout zákazníkovi vymontované staré 
náhradní díly zpět, a to uložené v krabicích od 
nových dílů, aby zákazník viděl, že má ve vozi-
dle skutečně namontovány díly, na kterých se 
v servisu dohodl. Naprostá většina motoristů 
si staré díly zpět nevezme, ale to, že je uvidí 
vymontované, zapůsobí velmi pozitivně. 
Navíc na nich lze ukázat, v čem byl problém, 
třeba zničený silentblok v rameni atd. Tím se 
vracíme trochu zpět ke kapitole o komunikaci. 
Toto je totiž další příležitost udělat na zákaz-
níka dobrý dojem.

Pokud má servis k tomu prostředky, je dobré 
před předáním vozidlo zdarma umýt jako 
pozornost autoservisu. ale ani dalším nápa-
dům se meze nekladou. Taková maličkost jako 
třeba štítek se jménem mechanika, který 
opravu provedl, pověšený na vnitřním zpět-
ném zrcátku, udělá velký dojem. Na takový ští-
tek samozřejmě patří i kontaktní údaje na 
autoservis, případně sem lze umístit přehled 
nabízených služeb atd., prostě ho proměnit 
v další prostředek propagace.

Pár tipů
Na zákazníky velice dobře působí, pokud 
mohou průběh opravy sledovat. Některé auto-
servisy to řeší oknem do dílny, u něhož třeba 
umístí stůl a židle, kde si zákazníci mohou 
vypít kávu a přitom sledovat, co se s jejich 
automobilem děje. Další možností jsou 
kamery v dílně, na něž se zákazníci koukají 
přes internet, a to klidně z práce nebo domova.
Novým zákazníkům lze nabídnout od druhé 
návštěvy třeba slevu na náhradní díly. Tento 
krok by je měl motivovat k tomu, aby opět při-
jeli, pokud se časem objeví další problém 
s vozem.
Daleko důležitější pro návrat zákazníka však 
bude celková spokojenost s prací autoservisu, 
jednání se servisem i to, jak bude působit pro-
středí, do něhož motorista při předávání vozu 
přijde. Právě na tyto body je třeba se zaměřit, 
nastavit určité standardy a dbát na jejich dodr-
žování. Pak může i malý servis zdatně konkuro-
vat těm větším. motoristé si své poznatky mezi 
sebou řeknou a to je ta nejlepší reklama.

včetně interiéru a být v bezvadné technické 
kondici.
Pokud servis například na svých interneto-
vých stránkách nabízí zapůjčení náhradního 
vozu, měl by jich mít dostatečný počet 
vzhledem k počtu servisních míst tak, aby 
případnou poptávku zákazníků uspokojil. 
Nabízená služba, kterou ve skutečnosti 
nelze poskytnout, je totiž tou nejhorší 
reklamou!
Pokud chcete služby autoservisu spojit 
i  s  prodejem autodoplňků aditiv a dalšího 
zboží pro motoristy, dbejte na minimální 
skladové zásoby alespoň u nejžádanějšího 
zboží. To méně časté pak lze nabízet pomocí 
letáků dodaných výrobcem a zákazníkům je 
v případě zájmu objednat.
Dobře fungující doplňkové služby mohou 
být pro zákazníka velmi působivé. motorista 
pak bude z autoservisu odcházet s tím, že 
právě zde se o něj umějí komplexně posta-
rat, a když se sem bude vracet, ubudou mu 
starosti. To je pro mnohé řidiče v dnešní 
uspěchané době zcela zásadní zjištění. 

Další služby dobře zvažte
Každý majitel autoservisu by si měl dobře 
rozmyslet, jaké přidružené služby bude 
nabízet. Pokud se pro nějakou službu roz-
hodnete, musí fungovat naprosto per-
fektně, aby plnila svůj účel a byla zákazníky 
vnímána skutečně pozitivně. Například při 
zapůjčení náhradního vozu musí mít moto-
rista z auta dobrý pocit. Takže žádnou sta-
rou rozvrzanou herku nepůjčovat! automo-
bil pro tento účel musí vypadat k světu 
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1. V dílně je třeba dávat pozor, aby nedošlo 
k poškození vozu zákazníka třeba při manipulaci 
s  nářaďovým vozíkem, diagnostikou nebo třeba 
hadicí odsávání výfukových plynů  2. Po dolití 
oleje vždy očistěte motor. Nic nepůsobí tah 
strašně, jako olejem potřísněná pohonná jed-
notka  3. Pokud to lze, umožněte zákazníkům sle-
dovat opravu třeba přes okno nebo web kameru  
4. Staré díly vždy nabízejte k vrácení. Navíc na 
nich můžete vysvětlit, co bylo špatně, čímž uděláte 
dobrý dojem.
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VYŠŠÍ VÝKON JE NÁŠ CÍL! 
A nyní ho můžete mít díky vysoce propustnému vzduchovému filtru K&N. 
Zvyšuje průtok vzduchu až o 50 % a koňské síly tak úžasně vzrostou. 
Objednejte si svůj K&N vzduchový filtr ještě dnes, pak stačí 5 minut 
práce pod kapotou a může začít ta pravá jízda.

KNFILTERS.CZ

Žádejte u svého automechanika v nezávislé síti autoservisů PARTNER ELIT. Najděte si svůj nejbližší servis: www.partner.elit.cz • www.partner.elit.sk

 AUTA 
S VŮNÍ 
RYCHLOSTI

Auto Motor & Sport_RPL_CZ_215x280 2018.indd   2 09.04.18   13:54

KAM LETOS ZA ZÁVODy?
Závodní sezona už začala, a tak si mnoho příznivců rychlých kol říká, kam by asi letos mohli 
vyrazit. Inspiraci najdou třeba v našem přehledu dobře dostupných motoristických podniků 
konaných jak v České republice, tak v jejím okolí.

fanoušci automobilových, ale i motocy-
klových závodů mají již rozjetou sezonu, 

avšak ne každý už má jasno, na které závody 
se půjde podívat. Výběr je přitom opravdu 
veliký. Letošní rok opět nabídne skvělou 
podívanou pro příznivce rallye, zkrátka ale 
nepřijdou ani fandové okruhových disciplín 
nebo snad offroadu. Naše země je známá 
především rallysportem, ale časté jsou zde 
i závody v jiných disciplínách a nejedno zají-
mavé klání nabízejí také nedaleké zahra-
niční podniky.

Přitom cesta na některé z nich vám zabere 
jen pár hodin času. Zmíníme ale i pár vzdá-
lenějších, které však představují ve svém 
segmentu naprostou špičku, a tak je zde 
zábava zaručena. Náš výčet přitom ome-
zíme na bližší Evropu tak, aby byly všechny 
podniky dobře dostupné automobilem. 
Zmíníme i některá úskalí při cestování 
vozem do dané země. Takže se pohodlně 
posaďte, vyjíždíme!

Rallye, královna automobilového sportu
a nemůžeme začít jinak než u nás jasně nej-
oblíbenější motoristickou disciplínou. 
Rallye se ale těší velkému zájmu i v jiných 
evropských zemích, protože klade na jezdce 
mimořádné nároky, když musejí svůj vůz 
zvládat a plně ovládat jak na asfaltu, tak 
šotolině a přitom ještě poslouchat pokyny 
navigátora.
V České republice máme dva opravdu velké 
podniky patřící do kalendáře domácího 
šampionátu, z toho jeden z nich se řadí 
k  absolutní evropské špičce. Řeč je 
o  věhlasné Barum Czech Rally Zlín, letos 
konané od 24. 8. do 26. 8. Jelikož jde o pod-
nik zařazený také do evropského šampio-
nátu, do okolí Zlína opět přiláká celou 
evropskou špičku, takže se opět bude na co 
dívat. Zdejší mimořádně náročné tratě při-
tom umějí pořádně zamíchat pořadím, a tak 
zde nemá nikdy nikdo své jisté. Pro diváky 
jde o jeden z nejatraktivnějších podniků 
v rámci celé Evropy! Barumka má také skvělý 

zvuk ve světě, o čemž svědčí i fakt, že se sem 
rádi vracejí jak diváci, tak tovární týmy, jako 
je třeba Peugeot Sport. Podle šéfa Peugeot 
Sportu Bruna famina je to dáno zdejší 
úchvatnou atmosférou, která zastíní i řadu 
podniků světového šampionátu v rallye. 
Nakonec na barumku každoročně přijíždí 
přes 250 000 diváků!
Pokud se do Zlína rozhodnete vyrazit, určitě 
si nenechte ujít už páteční večerní rych-
lostní zkoušku, konanou přímo v ulicích 
města – je to neopakovatelný zážitek! 
Skvěle se ale budete bavit i při sobotní 
a nedělní etapě. Pojedete-li do místa konání 
závodu po D1, počítejte s možností doprav-
ních omezení z důvodu rekonstrukce dál-
nice a raději vyražte dříve. Zejména páteční 
odpolední provoz může působit 
komplikace.
Druhou vysoce hodnocenou soutěží je Rally 
Bohemia, konaná 30. 6. až 1. 7. v mladé Bole-
slavi a okolí. Jde o velmi vydařenou soutěž 
s dlouhou tradicí. ani zde nechybí atraktivní 
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rychlostní zkouška v ulicích města, ale 
s věhlasnou Barum Rally se to prostě srovná-
vat nedá.
Zapomenout nesmíme ani na světový šampi-
onát v rallye. Vozy nejvyšší specifikace WRC 
můžete vidět například 7. 6. až 10. 6. na Rally 
Italia Sardegna, kde startuje také kategorie 
WRC2 vypsaná pro speciály R5, a to znamená, 
že zde pojede i tovární tým Škoda motor-
sport. Sardinie je poměrně dobře dostupná 
vozem do Itálie a trajektem. Jen pozor na cel-
kem vysoké poplatky za užívání italských dál-
nic a nutnost mít ve voze reflexní vestu pro 
každého z posádky – ve voze přitom nezna-
mená v kufru, ale třeba ve dveřích či schránce 
před spolujezdcem tak, aby se dala nasadit 
ještě před vystoupením z automobilu. Toto 
s oblibou kontroluje policie v Rakousku, přes 
něž určitě pojedete. V Itálii se koná mnoho 
rallyových podniků a prakticky každý z nich je 
skvělým zážitkem, i když jde třeba jen o menší 
závod regionálního charakteru. motoristický 
sport je zde totiž velice oblíbený a těší se 
mimořádné podpoře.

Dalším tipem na soutěž světového šampio-
nátu může být německá aDaC Rallye Deut-
schland pořádaná ve dnech 16. 8. až 19. 8. 
v blízkosti francouzských hranic. Zdejší vyhlá-
šené tratě mezi vinicemi už dokázaly tuto 
asfaltovou soutěž mnohokrát pěkně zamotat. 
I zde se představí tovární škodovky a samo-
zřejmě celá světová soutěžní špička – skvělá 
zábava je tak zaručena.

Skutečný offroad může trvat celý den
Přestože Česká republika není přímo ideál-
ním místem pro dálková rallye, díky seriálu 
OffROaD maraton se zde i tyto podniky 
s  oblibou jezdí a nezřídka bývají využívány 
k testování techniky, s níž na konci roku vyrá-
žejí závodníci na věhlasnou Rallye Dakar. 
Samotný seriál je vypsaný pro automobily, 
čtyřkolky i motocykly a letos má osm pod-
niků, z toho se jeden jede jako čtyřiadva-
cetihodinovka. Ta se koná 23. až 24. 6. v Dob-
řanech u Plzně a poskytuje tedy příležitost 
vidět i tento druh závodní techniky na našem 
území v ostrém tempu.

Rallye na pětníku
Techniku známou z rallye používají také auto-
mobily určené pro rallycross. Ty jezdí po tra-
tích sestávajících z asfaltové a šotolinové 
části. Jezdci se tak musejí vypořádat se střída-
jícím se povrchem. V České republice se 
pojede letos dvakrát v sedlčanské kotlině. 
Trať v Sedlčanech je mezi diváky velmi oblí-
bená, protože je téměř celá vidět z jednoho 
místa, takže lze pozorovat klání na celém 
okruhu. Zdejší kotlina navíc přeje výborné 
divácké kulise. Oba závody, v termínech 23.–
24. 6. a 28.–29. 7., jsou navíc zařazeny nejen 
do kalendáře domácího šampionátu, ale také 
do zónového mistrovství střední Evropy, 
takže se zde představí i zahraniční jezdci.
avšak kdo chce vidět skutečnou rallycrosso-
vou show, měl by vyrazit na podnik světo-
vého šampionátu, kterého se účastní auto-
mobily technicky vycházející z rallyových 
speciálů WRC. Proti nim ale nemají taková 
omezení, takže disponují motory doslova 
s  brutální silou okolo 600 koní! Samozřej-
mostí je pohon všech kol a velice atraktivní 

1

souboje „plech na plech“. V rallycrossu se 
zkrátka nejde pro nějaký ten strkanec daleko 
a právě to diváci milují.
Na závody světového šampionátu můžete 
vyrazit třeba do německého Buxtehude, 
excelentní zábavu ale nabídne i vzdálenější 
Loheac ve francii. Okruh zde leží v těsné blíz-
kosti úchvatného automobilového muzea, 
takže zde můžete volný čas trávit třeba jeho 
prohlídkou, která rozhodně stojí za to. 
Najdete zde množství veteránů, rallyové spe-
ciály již zaniklé skupiny B nebo třeba sál 
věnovaný formuli 1 s naprosto neopakovatel-
nou atmosférou. Jen pozor při cestě do fran-
cie, kdy je povinnost mít ve vozidle alkohol-
tester. Dá se koupit na čerpacích stanicích 
poblíž francouzských hranic. a samozřejmě 
se připravte na platby za používání dálnic – 
stejně jako v Itálii i zde lze platit kartou.

Domácí okruhy s evropskou účastí
Letošní rok je v České republice celkem pes-
trý, i pokud jde o okruhové závody. Vše 
odstartovala německá série aDaC GT 

masters, která ve dnech 27.–29. 4. zavítala na 
autodrom most. masarykův okruh, známý 
též jako automotodrom Brno, nadchne pře-
devším příznivce jedné stopy. Již v termínu 
8.–10. 6. se zde koná světový šampionát 
superbiků a 3.–5. 8. Grand Prix České repub-
liky, tedy světový šampionát moto GP. auto-
mobilové nadšence zase může oslovit klání 
ferrari Challenge, plánované v tomto ter-
mínu: 20.–22. 7.
Příznivci rozzuřených monster budou mít 
svátek 31. 8. až 2. 9., kdy do mostu přijedou 
poměřit své síly evropské trucky. mistrovství 
Evropy okruhových tahačů zde má velkou 
tradici a pravidelně představuje zlatý hřeb 
sezony na tomto okruhu.

Evropské okruhové skvosty
Skutečnou okruhovou špičku nejen v rámci 
Evropy, ale i celosvětově, představují vytrva-
lostní závody 24 hodin Le mans a 24 hodin 
Nürburgringu. hlavní závod startuje na 
legendárním německém okruhu přezdíva-
ném též zelené peklo 12. 5. a cíl je přirozeně 

o den později. Trať, na níž kdysi málem uho-
řel pilot formule 1 Niki Lauda je právem 
považována za nejtěžší na světě a potvrzuje 
to také řada zde vyhaslých životů. Není bez 
zajímavosti, že první z nich patřil českému 
jezdci Čeňkovi Junkovi (vlastním jménem 
Vincent Junek). Pokud vám to jméno přijde 
povědomé, věřte, že jde o manžela Elišky 
Junkové, naší známé automobilové závod-
nice. Zdejší atmosféra je naprosto jedinečná 
a nevyrovná se jí ani atmosféra čtyřiadva-
cetihodinovky v Le mans.
Právě závod 24 hodin Le mans se jede po 
vytrvalostním klání na Nürburgringu. fran-
couzský okruh zde brázdí vytrvalostní speci-
ály, včetně těch nejvyšší úrovně na hybridní 
pohon – tím se tento podnik zásadním způ-
sobem liší od německé čtyřiadvacetihodi-
novky. V Le mans startuje hlavní závod 16. 6. 
a končí následující den. V případě obou čty-
řiadvacetihodinovek se začíná v sobotu 
a končí v neděli, není ale od věci být na místě 
už v pátek, sledovat trénink a nasávat atmo-
sféru. 
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1. Klání na německém okruhu Nürburgring vás nadchne. Před závodem se vyprázdní tribuny a diváci využívají možnost zdarma navštívit boxovou uličku 
i samotný startovní rošt, kde se pomalu začínají řadit závodní speciály  2. Při návštěvě boxové uličky na Nürburgringu budete v bezprostřední blízkosti posledních 
příprav na závod. Tento unikátní zážitek vás doslova vtáhne do děje  3. Na Barum Czech Rally Zlín můžete vidět třeba tovární tým Peugeot Sport, který vysílá do 
bojů jezdce Peugeot Rally Academy  4. Češi milují rallye a na závody chodí v hojmém počtu. Vrcholem domácí sezony je populární „barumka“, která každoročně 
přivítá přes 250 000 diváků! V tomto směru je unikátem i v rámci evropského šampionátu  5. Letos u nás můžete vidět třeba souboje mimořádně rychlých poháro-
vých vozů italské automobilky Ferrari  6. Skvělým zážitkem je světový šampionát v rallycrossu. Za ním však musíte vyrazit za hranice naší země
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19. 4.

Šumperk
26. 4.Jihlava

12. 4.

Znojmo
17. 4.

Ostrava
24. 4.

Trutnov
3. 5.

Kolín
10. 4.

Benešov
29. 5.
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Králové

 5. 6.

Tábor
24. 5.

Kladno
10. 5.
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15. 5.

Karlovy Vary
17. 5.

Klatovy
22. 5.

DOVO
LENÁ

LOS do soutěže o dovolenou za 25 000 Kč.

Soutěž se řídí platnými pravidly soutěže uvedenými na webové stránce www.elit.cz

Vaše zákaznické číslo:

PĚKNÁ 

DOVOLENÁ

LOS do soutěže o dovolenou za 50 000 Kč.

Soutěž se řídí platnými pravidly soutěže uvedenými na webové stránce www.elit.cz

Vaše zákaznické číslo:

PARÁDNÍ 
DOVOLENÁ

LOS do soutěže o dovolenou za 100 000 Kč.

Soutěž se řídí platnými pravidly soutěže uvedenými na webové stránce www.elit.cz

Vaše zákaznické číslo:

ROADSHOW 2018
V době psaní tohoto článku má již Roadshow ELIT za sebou několik zastávek. Vám se do 
rukou časopis dostává až těsně před koncem naší Roadshow. Zbývá již pouze několik míst. 
Pokud jste na naší Roadshow ještě nebyli, tak se podívejte na náš web www.elit.cz do sekce 
novinek. Naleznete tam článek o Roadshow a všechna místa, kde se letos na jaře 
zastavujeme. 

Stále pak probíhá soutěž o parádní dovole-
nou. Součástí jsou tři soutěžní kategorie. 

V každé kategorii jsou pak tři výherci. možnost 
vyhrát je tedy poměrně vysoká. Dorazte na naši 
Roadshow a zapojte se do soutěže i vy!
 
Navíc vám na místě předvedeme i novou kate-
gorii našich produktů v nabídce, Broušení a leš-
tění. Vše si můžete na místě i sami vyzkoušet 
a stroje si osahat. I pro ostatní produkty z kate-
gorie Vybavení servisů ale platí, že si je na místě 

můžete ozkoušet, podívat se, jak fungují, a sami 
si například zkusit přezout pneumatiku. Na 
místě pak máte možnost podívat se i na zvedák 
z řady XT maX, na který od nás dostanete 
záruku 3 roky! 

3 roky záruky pak platí i pro všechny ostatní 
produkty XT maX. Jedná se o prémiové pro-
dukty profesionálního autoservisu za rozum-
nou cenu. Sami jste mohli a ještě stále můžete 
na Roadshow porovnat některé z vystavených 

produktů XT maX s ostatními produkty prémi-
ových značek. K dispozici vám jsou prodejní 
poradci i technici vybavení servisů, kteří vám 
ochotně poradí a případně vše i sami předve-
dou, pokud se nebudete chtít od strojů ušpinit. 

Nezapomínejte, že na vybraná místa naší Road-
show dorazí i první Česka na Dakaru! Gabriela 
Novotná vám pak na místě předá veškeré zku-
šenosti a informace, které nasbírala během 
svého závodu v Jižní americe. 

ZMěNA LOGA ZNAČKy XT
V Elitu došlo v rámci produktových řad ke změnám z hlediska označení produktů XT. Veškeré 
změny šly ruku v ruce s modernějším a přehlednějším stylem prezentace značky, který 
usnadní orientaci v rámci produktů, které ELIT svým zákazníkům nabízí. 

PR EM IUM 	 QUA L I T Y

Na sortiment XT MAX
poskytujeme standardně 
3-letou záruku!

mezi našimi zákazníky velmi známá 
značka XT se svými různými variantami 

(XT TOOLS, XT LIfT atd.) nyní přichází s novým 
logem XT a XT maX. 

Pro změnu jsme se v Elitu rozhodli z důvodu 
přehlednějšího vnímání všech produktů XT 
a jejich snazšího rozpoznání zákazníkem. 

Logo XT nyní zcela nahradí stávající logo XT, 
na které byli naši zákazníci doteď zvyklí. Logo 
XT maX pak vstupuje na trh zejména z  toho 
důvodu, abychom vám usnadnili přehled 

v  rámci produktových řad a odlišili stan-
dardní a prémiovou kvalitu produktů.  

XT = standardní kvalita

XT MAX = prémiová kvalita 

U produktů vybavení servisů nově označe-
ných logem XT maX dostanou naši zákazníci 
od nás navíc 3 roky záruky! Jedná se o pro-
dukty v prémiové kvalitě, ale přitom za 
rozumnou cenu. Je to ideální varianta pro 
většinu servisů. 

Změna značky produktů bude probíhat postupně 
a je tedy možné, že ještě určitou dobu můžou naši 
zákazníci dostávat produkty se starým logem XT. 
U každé produktové řady bude změna loga probí-
hat různě dlouho, a tak můžou na staré logo nara-
zit i po delší době. Na samotné kvalitě produktů 
se to ovšem nijak neprojeví a zůstane pouze 
u  změn designových. Kvalita výrobků zůstane 
zachována. Navíc v kategorii XT maX můžeme 
hovořit i o zvýšení kvality produktů. 

Nová loga můžete již vidět na stále probíhající 
Roadshow. 
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SPECIFIKACE:

OZNAČENÍ SKU PRODUKTŮ:

DOSTUPNÉ VELIKOSTI BALENÍ:

CASTROL VECTON  
FUEL SAVER 5W-30 E7

• ACEA E4/E7 • MB 228.5 • MAN M 3277 • Volvo 
VDS-3 • Renault RLD-2 • Deutz DCQ III-10 • Mack 
EO-N • Vyhovuje požadavkům DAF 

VELIKOST 
BALENÍ STARÉ SKU NOVÉ SKU

4 × 5 l 14E743 154C31

20 l 14A9BD 154C35

208 l 14A9BC 154C33

208 l
20 l

5 l

CASTROL VECTON  
FUEL SAVER 5W-30 E6/E9

• ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4 • MB 228.51/ 228.31 
• MAN M 3477 / M 3677 • MTU kategorie olejů 
3.1 • Volvo VDS-4 / CNG • Renault RLD-3 • Mack 
EO-M Plus / EO-O Premium Plus • JASO DH-2 • 
Cat ECF-3 • Deutz DQC IV-10 LA • Vhodný pro 
nákladní vozy Iveco vyžadující ACEA E6/E7/E9 • 
Vyhovuje požadavkům DAF PX Euro 6 

VELIKOST 
BALENÍ STARÉ SKU NOVÉ SKU

4 × 5 l 15093E 154C2E

20 l 15093F 154C27

208 l 15094A 154C2B

1000 l * NOVÝ 157C00

1000 l 208 l
20 l

5 l

208 l
20 l

5 l

CASTROL VECTON  
LONG DRAIN 10W-40 E6/E9

VELIKOST 
BALENÍ STARÉ SKU NOVÉ SKU

20 l NOVÝ 15A1A9

208 l NOVÝ 15A1A7

208 l
20 l

NOVINKA 

CASTROL VECTON  
LONG DRAIN 10W-30 E6/E9

• ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4 • MB-228.51 • MAN 
M 3477 / M 3271-1 • Volvo VDS-4 / CNG • Renault
RLD-3 • MTU kategorie olejů 3.1 • DQC IV-10 LA 
• Mack EO-O Premium Plus • Cat ECF-3 • JASO 
DH-2 • Cummins CES 20081 • DDC Power Guard 
93K218 • Vyhovuje požadavkům DAF PX Euro 6 

CASTROL VECTON  
LONG DRAIN 10W-40 E6/E9

CASTROL VECTON  
LONG DRAIN 10W-40 LS  

10W-40 LS

VELIKOST 
BALENÍ STARÉ SKU NOVÉ SKU

4 × 5 l 155A3C 154AC9

20 l 155A3A, 155A36 15A1A5

208 l 155A3B, 1532A7 154ACC

• ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4 • MB-228.51 • 
MAN M 3477 / M 3271-1 • Volvo VDS-4 / CNG • 
Renault RLD-3 • MTU kategorie olejů 3.1 • DQC 
IV-10 LA • Mack EO-O Premium Plus • Cat ECF-3 
• JASO DH-2 • Cummins CES 20081 • Vhodný pro 
nákladní vozy Iveco vyžadující ACEA E6/E7/E9 • 
Vyhovuje požadavkům DAF

CASTROL VECTON  
15W-40

• ACEA E7 • API CI-4• MB 228.3 • MAN M 3275-
1 • Global DHD-1 • Renault RLD-2 • Volvo VDS-3 
• Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078 • 
Cat ECF-2 • Mack EO-N, EO-M Plus

VELIKOST 
BALENÍ STARÉ SKU NOVÉ SKU

4 × 5 l 14BDC3 15550E

20 l 14BC93 1548AC

208 l 14BC92 1532AA

1000 l * 14C3FE 1548AD

1000 l 208 l
20 l

5 l

208 l
20 l

5 l

CASTROL VECTON  
LONG DRAIN 10W-40 E7

• ACEA E4/E7 • API CF • MB 228.5 • MAN M 
3277 • Renault RLD-2 • Volvo VDS-3 • MTU 
kategorie olejů 3 • Mack EO-N • Deutz DQC III -10 
• Vyhovuje požadavkům DAF 

VELIKOST 
BALENÍ STARÉ SKU NOVÉ SKU

4 × 5 l 14F0F6 154BEB

20 l 14A9BB 154BF0

208 l 134771 154BEF

CASTROL VECTON  
10W-40

• ACEA E7 • API CI-4/SL • MB 228.3/229.1 • 
MAN M 3275-1 • Renault RLD-2 • Volvo VDS-3 
• Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078 • 
DAF HP-2 • Mack EO-N, EO-M Plus • Deutz DQC 
III-10 • Cat ECF-2

VELIKOST 
BALENÍ STARÉ SKU NOVÉ SKU

20 l * NOVÝ 154A62

208 l * NOVÝ 1532DF

208 l
20 l

*na vyžádání
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