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ЕКЗЕМПЛЯР БЕЗКОШТОВНИЙ

Q-SERVICE TRUCK
РОЗПОЧИНАЄ РОБОТУ
В УКРАЇНІ

ПАМ’ЯТКА З ПІДБОРУ
ЗАПЧАСТИН
ДО ВАНТАЖНИХ
АВТОМОБІЛІВ

ПЕРЕГОНИ
ВАНТАЖІВОК
В УГОРЩИНІ
РАЗОМ З FEBI

«Made in Italy» завжди було синонімом послідовної та незмінної
якості. Використання технологічного обладнання, яке використовується виробниками OE, дозволяє CEI гарантувати технічно досконалі продукти. Ми завжди вважали, що наша глибока прихильність
до вдосконалення наших продуктів — це найкраща візитна картка.
Щоразу, коли один із наших клієнтів відкриває коробку CEI, він
одержує запчастину, яка зроблена, щоб служити довго. Cьогодні,
як і вчора, наш ентузіазм походить від задоволення клієнтів, які вже
протягом 40 років довіряють нашим продуктам.
Карбонове волокно.
Майже всі виробники OE
взяли цей матеріал як основний для створення компонентів синхронізації коробки передач. Високотемпературна стійкість і жорсткість є
специфічними характеристиками карбону, які також
важливі для синхронізації.

Карбонове волокно

Дробоструминна
обробка

Дробоструминна обробка. Усі циклічні навантаження, яким піддається механічний компонент, та його
подальша руйнація відомі під терміном «втома матеріалу». На теперішній час дробоструминна обробка —
це найефективніший спосіб вирішення проблем «втоми» та збільшення довговічності. Така обробка —
це холодний механічний процес, при якому поверхня металічного об’єкта «знімається» за допомогою
контрольованого струменя мікросфер із високою швидкістю.

www.cei.it
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АКТУАЛЬНО

НАДСУЧАСНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ЦЕНТР ЛОГІСТИКИ ТА РОЗВИТКУ
ILS ВІДКРИТО

15 га 11 км
УВЕСЬ ОБ’ЄКТ
ІНВЕСТИЦІЙ

ДОВЖИНА
КОНВЕЄРІВ У
ГОЛОВНОМУ ЗАЛІ

ПРО ЦЕНТР
Уся територія Європейського
центру логістики та розвитку ILS
займає 15 га. 40 000 м2 — це загальна площа складських приміщень, на якій наразі діють три
зали. Головний, побудований з
нуля, зал має площу 30 000 м2, і
в ньому розміщується 4-рівнева
горизонтальна стелажна установка місткістю 14 000 м2. Два
менших зали площею 5000 м2
кожний обладнано в пристосованих для цієї мети будівлях.
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>500 000 од.
ТОВАРУ ILS ЗМОЖЕ ВІДПРАВИТИ
ЗА ДЕНЬ

>2 500 од.

У головному залі розташована
конвеєрна система довжиною
11 км.
На об’єктах ILS використовується спеціально розроблена сучасна високотехнологічна система сортування товарів. Вона
складається зі станції приймання поставок і повернень, стрічкових конвеєрів, сортувальника
товарів (crossbelt sorter, що сортує товар за клієнтами) і сортувальника упаковок відправлень
(shoe sorter, що ділить упаков-

ПАКЕТІВ ВИДАСТЬ ILS
ПРОТЯГОМ ГОДИНИ

99,9 %

ВПЕВНЕНОСТІ
У ПРАВИЛЬНОМУ
СОРТУВАННІ ПРОДУКЦІЇ

ки відправлень на напрямки).
Crossbelt sorter — це сортувальник із поперечно-стрічковою
конструкцією. Товари укладаються на широких стрічках, які
рухаються петлями. У передбаченому місці стрічка спрямовує
товар вправо або вліво до відповідного пункту призначення.
Операція передачі до відповідного скидання проводиться
шляхом механічного обертання
стрічки. Ризик помилок зведено
практично до нуля — crossbelt
sorter дає 99,9 % впевненості

Фото Tomasz Wilczkiewicz, Marcin Klaban

2500 ОСІБ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В УРОЧИСТОМУ ВІДКРИТ ТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРУ
ЛОГІСТИКИ ТА РОЗВИТКУ ILS. ГОСТІ МАЛИ МОЖЛИВІСТЬ НА ВЛАСНІ ОЧІ ПОБАЧИТИ
ОБ’ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙ ПЛОЩЕЮ 15 ГА, ІЗ 40 000 М2 ЗАГАЛЬНОЇ СКЛАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА
КОНВЕЄРНИМИ СИСТЕМАМИ ДОВЖИНОЮ 11 КМ. УСІ БУЛИ НАДЗВИЧАЙНО ВРАЖЕНІ
ОБ’ЄКТОМ, ЙОГО РОЗМІРОМ І СУЧАСНІСТЮ. ЦЕ ЄДИНИЙ ЦЕНТР ТАКОГО ФОРМАТУ В
АВТОМОБІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ ЄВРОПИ.

АКТУАЛЬНО

в правильному сортуванні продукції.
Протягом години він може сортувати
до 30 000 одиниць товару. Товари можуть бути відсортовані для 720 клієнтів одночасно.

СУЧАСНА СИСТЕМА
МІНІМІЗУЄ РИЗИК

НА

99,9%

ПІД ЧАС СОРТУВАННЯ
ПРОДУКТІВ

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ФІЛЬМОМ, ЩО
ПОКАЗУЄ, ЯК ЗАСНОВУВАЛИСЯ
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦЕНТРИ ЛОГІСТИКИ
ТА РОЗВИТКУ ILS, МОЖНА
ЗА ТАКИМИ ПОСИЛАННЯМИ:
https://youtu.be/2nv6IUOBIvk

Своєю чергою, shoe-sorter забезпечує
високу продуктивність і точність сортування багатьох видів продукції (однак у випадку з ILS це тільки пакети
або контейнери відправлень). Це горизонтальна система, в якій конвеєр виготовлено з екструдованого алюмінію.
Поверхня конвеєра щільна, тож жоден
об’єкт не може впасти або застрягти.
Елементи ковзання переміщуються
вздовж підтримувальних профілів,
злегка змінюючи напрямок транспортованих продуктів у бік похилої поверхні, що веде до точки приймання.
Кількість використаних елементів ковзання залежить від довжини відсортованих вантажів. Система дозволяє
сортувати на один або обидва боки
лінії. Сортувальник може відсортувати аж до 2500 пакетів протягом години
та розділити їх на 50 різних напрямків
(наприклад, для 50 філіалів). При використанні сортувальників ILS зможе
відсортувати до 500 000 товарних одиниць і видати 60 000 пакетів протягом
24 годин.
«Логістичний центр — це наше майбутнє. Навіщо ми його побудували?
Можна сказати, що для себе, для скорочення витрат, щоб оптимізувати
нашу роботу. Це, звичайно, правда, але
завдяки йому виграють і наші клієнти,
тому що це гарантовано значно поліпшить якість обслуговування. Компанія Inter Cars завжди намагалася бути
лідером, визначала нові стандарти і
тенденції. Складське приміщення в Закрочимі — унікальне в нашій галузі в
Європі. Механізм-сортувальник дуже
прискорює процес і зменшує кількість
помилок. За ним стоїть величезний обсяг роботи програмістів, наших людей,
які придумували, як це все повинно
працювати», — каже пан Мацєй Олексовіч, президент правління Inter Cars.
«Центр обслуговує кільканадцять країн Європи. Наразі це наш найбільший
склад, з найбільшою кількістю асортименту, але, крім нього, в нас ще є кілька регіональних складів у Польщі. Я не
приховую, що ми намагаємося зазирнути в майбутнє. Вже думаємо, де збудувати ще один такий об’єкт, але ще кращий,
більший», — обіцяє пан Мацєй.
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ВРАЖАЄ РОЗМІРАМИ
І СУЧАСНІСТЮ
В урочистому відкритті Європейського центру логістики
та розвитку ILS взяли участь
близько 2500 клієнтів Inter Cars
з Варшави та околиць. Гості не
приховували, що об’єкт вражає
своїм розмахом, розмірами і використаними технологіями.
«Я не уявляв собі подібних
масштабів та передових технологій. Я ніколи не був у таких
великих логістичних комплексах, які постачають нам деталі.
Найбільше враження справляє
на мене комплекс потужних
приладів, які сортують деталі й
відправляють їх на відвантаження — так, щоб вони доїхали до
відповідного клієнта», — розповів Томаш Скорупскі, власник
сайту Automax.
«Дуже приємно побачити центральний склад, спостерігати,
як це все працює. Я думаю, що в
майбутньому завдяки цьому ми
матимемо краще уявлення про
те, що ця логістика нам дає. Бо
ми бачимо, як цей процес виглядає з самого початку», — підкреслив Філіп Шеленбаум з компанії Wiking Serwis.
Метою інвестицій Inter Cars
було, зокрема, поліпшення обслуговування. Можливості та
переваги, які є наслідком роботи такого сучасного центру, визнають і самі клієнти компанії.
«Новий логістичний центр є
приголомшливим. Коли дивишся на такий величезний розмір,
то вгинаються ноги. Зайшовши
сюди уперше, потребуєш провідника. Нові технології, стрічкові конвеєри, електроніка —
це все, безумовно, покращить
роботу. Сподіваюся, що завдяки
настільки великій площі будуть
доступні нові бренди та нові
товари в ще більшій кількості.
Я також вірю, що ця інвестиція
допоможе і мені, як звичайному
працівникові сервісу», — зазначив Кшиштоф Шмігєра, власник
сайту Moto Usługi.
«Новий центр ILS мені дуже подобається. Він свідчить про професіоналізм компанії Inter Cars.
Я теж думаю, що це збільшить
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довіру клієнтів до нас, сервісів.
Вони бачать, на якому це рівні,
і так само ставляться потім до
нас, припускаючи, що й у нас є
такий стандарт», — зауважила
Домініка Байрон, представник
компанії Auto Service Tadeusz
Bajron.
БЕНКЕТ БЕЗ КОРДОНІВ
Відкриття Європейського центру логістики та розвитку ILS
супроводжував «Бенкет без
кордонів». Спочатку всіх гостей вітав Радослав Гжеськовяк,
президент правління Inter Cars
Marketing Services. Потім Войцєх
Алєксандровіч, президент правління ТзОВ «ILS», коротко розповів історію створення центру.
Як він підкреслив, все почалося
з ідеї Кшиштофа Олєксовіча, засновника і колишнього голови
правління Inter Cars. До її реалізації було залучено багато людей, яким особливо подякували
під час відкриття.
Після короткої офіційної частини гостей церемонії запросили
вже на головну розважальну
частину «Бенкету без кордонів»,
яку провів Кшиштоф Тинєц. До
подорожі світом європейських

і американських хітів відвідувачів запросив оркестр Збігнєва
Гурнего, в супроводі зокрема
таких артистів, як Руді Шуберт,
Ельжбета Зайонцувна, Владислав Гживна, група «VOX» та квартет «Рампа». Зіркою вечора була
Малгожата Островска. Ніхто не
залишився байдужим до її найвідоміших хітів. Були спільний
спів і танці. Натовп вирував і з
музикою групи «Young Band».
Як личить справжньому бенкету, на додаток до відмінних
веселощів столи вгиналися від
смачного частування, де можна
було знайти як традиційні, так
і більш сучасні страви. «У мене
чудові враження від бенкету.
Люди розважаються. Чудові гості. Тамада чудово грає, заводить
натовп», — прокоментував подію Кшиштоф Шмігєра, власник
сайту Moto Usługi.
«Ми перший раз на події Inter
Cars. Враження дуже позитивні.
Здивувала нас приємна атмосфера і, перш за все, масштаби
цього об’єкта, вся ця автоматика і сучасність. Ми дуже вражені», — зазначив Павел Курек,
один із власників PMP Service.
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ЗІ СТРУМОМ

АНДЖЕЙ ВИЖИКОВСКІ

ЩЕ ДОНЕДАВНА ЗДАВАЛОСЯ, ЩО ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД У ВАЖКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ
ТА ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЯХ Є ЗБИТКОВИМ. ПЕРШИЙ КРОК ЗРОБИВ DAIMLER TRUCKS,
ПРЕЗЕНТУВАВШИ НА ТОРІШНІХ ВИСТАВКАХ У ГАННОВЕРІ МОДЕЛЬ MERCEDES-BENZ URBAN ETRUCK.
НАД ЕЛЕКТРИЧНИМИ ВАНТАЖІВКАМИ ПРАЦЮЮТЬ ТАКОЖ VOLVO І SCANIA TRUCK.
Схоже, що електричний привод
в автомобілях стає реальністю. У
цьому напрямку йдуть також виробники комерційних транспортних засобів, які все сміливіше
демонструють свої досягнення
у сфері електричного приводу.
Допомагають у цьому постачальники частин, наприклад Bosch,
Schaeffler або ZF, які пропонують
готові рішення. Проблем із впровадженням електроприводу у
вантажних автомобілях додають,
зокрема, невеликий запас ходу,
підвищена власна маса автомобіля, менша вантажність і висока
вартість виробництва.
Виробники вантажних автомобілів, однак, не втрачають оптимізму. Антидотом для малої дальності повинно бути нове покоління
батарей і зниження їх вартості.
Daimler Trucks очікує, що вартість
акумуляторів для вантажних автомобілів на електротязі буде
знижена за період 1997–2025 рр.
у 2,5 разу — з 500 євро/кВт·год до
200 євро/кВт·год. Водночас очікується зростання густини енергії
акумуляторів від 80 Вт·год/кг до
200 Вт·год/кг.
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Під тиском виробників автомобілів Європейська Комісія
має намір збільшити допустиму
масу електричних вантажівок на
1 тонну, що повинно компенсувати підвищену власну масу електрокара і, як наслідок, зберегти
вантажність. Останньою пропозицією є збільшення допустимої
повної маси трьохосьової вантажівки з 25 до 26 т.
КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ
Наразі найбільш передовим з
технічної точки зору автомобілем
є Mercedes-Benz Urban eTruck,
дрібносерійне виробництво якого вже почалося. Цей транспортний засіб із запасом ходу 200 км
призначений для того, щоб розвозити товари містом. Скорочена
серія 18- та 25-тонних автомобілів різних конструкцій була передана вибраним користувачам
для проходження щорічних експлуатаційних випробувань. Щоб
знизити вартість розробки та виробництва, компанія Mercedes
використала трьохосьове шасі
вже наявної моделі, в якій змінено тип двигуна і кабіни. Біля маточин коліс задньої осі встановлено

два трифазні асинхронні електродвигуни напругою 400 В, потужністю 125 кВт кожний, з яких
через одноступінчастий редуктор крутний момент скеровується на тягові колеса. Як повідомляє
виробник, крутний момент на колесах становить до 2 × 11 000 Нм.
Двигуни охолоджуються рідиною.
Повну вісь приводу забезпечила
компанія ZF, яка має великий досвід у проектуванні портальної
осі для автобусів з електричним
приводом (AVE 130). При розміщенні електродвигунів біля ходових коліс усувається приводний вал і диференціал. У моделі
Mercedes-Benz використовується
набір з трьох комплектів літійіонних батарей загальною місткістю 212 кВт · год. У разі потреби
користувач може видалити один
із модулів батареї, щоб зменшити власну масу транспортного
засобу. Заряджання здійснюється тільки через стандартне
з’єднання CCS тип 2. При потужності зарядки 100 кВт · год акумулятори повністю заряджаються за
2–3 години. Передбачається, що
акумулятори будуть заряджатися
в депо. Варто додати також про
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Розвізний автомобіль
Mercedes-Benz Urban
eTruck з електричним
приводом має запас
ходу 200 км.

Приводна вісь компанії ZF, що використовується в
Mercedes Urban eTruck. Електричні приводні двигуни
розташовані на кожному колесі — прямий привод.

дозарядку під час гальмування
транспортного засобу, оскільки
тоді електричні двигуни стають
генераторами струму. Оскільки
електричний двигун виробляє
максимальний крутний момент
на низьких обертах, динаміка
електричної вантажівки повинна
бути дуже високою.
Недоліком електроприводу є підвищена власна маса порівняно з
дизельним двигуном. Як повідомляє Daimler, модель Urban eTruck
є важчою на 1700 кг від звичайних аналогів. Вісь, що приводиться в рух електричним приводом,
важить 1000 кг, інші елементи
електричного приводу — 900 кг,
а акумулятори — 2500 кг. Щоб
зменшити масу, в транспортному
засобі використано алюмінієві
ободи, на провідній осі — широкі
одиничні шини 495/45R 22.5 замість здвоєних шин, які широко
застосовуються у звичайних вантажівках. Передня та нетягова,
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Літій-іонні акумулятори в Mercedes Urban eTruck
вимагають охолодження.

поворотна задня вісь виходять зі
звичайних рішень Mercedes.
А що інші виробники? У той час
як деякі виробники лише знайомляться з електричним приводом, компанія Fuso цьогоріч
розпочала виробництво такого
транспортного засобу третього покоління. На відміну від
Mercedes-Benz, для приводу Fuso
використовується один синхронний електричний двигун потужністю 185 кВт (252 к. с.) з крутним
моментом 380 Нм. Він приводить
у рух задні колеса через одноступінчастий редуктор і приводний
вал. З акумуляторами загальною
ємністю 70 кВт · год діапазон автомобіля становить близько 100 км.
Комплект акумуляторів складається з 5 штук — одного, розташованого за кабіною, і 4 з обох
боків рами. Використано літійіонні акумулятори з рідинним
охолодженням. Вантажність шасі
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7,49-тонного автомобіля становить 4,63 т (з кузовом і навантаженням). Зарядка комплекту
батарей до 80 % ємності за допомогою швидкого зарядного пристрою постійного струму займає
1 годину, а повна зарядка акумулятора змінним струмом зі звичайної розетки — 7 год.
Транспортний засіб Fuso попереднього покоління, Canter E-Cell,
приводився в рух електричним
двигуном потужністю 150 к. с., а
запас ходу становив 100 км. При
допустимій повній масі транспортного засобу 6 тонн його
вантажність становить 2 тонни.
Акумулятори масою 600 кг розміщені по обидва боки рами.
Canter випускається також з гібридним приводом, стратегія
дії якого полягає у використанні
електричної одиниці при рушанні з місця. Потім, на швидкості
близько 10 км/год, вмикається
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дизельний двигун. Коли швидкість знову впаде нижче цього
значення, дизельний двигун працює на холостому ходу, щоб забезпечити живлення допоміжних
пристроїв. Цікаво, що використання електричної вантажівки зовсім не обов’язково повинно бути
дорогим. Під час річного тесту,
проведеного в Португалії, вартість
використання Canter E-Cell з урахуванням поточних цін на дизельне пальне й енергію виявилася на
64 % нижчою від вартості експлуатації звичайної вантажівки з дизельним двигуном. Однак на аналіз
вартості впливають тимчасові ціни
на пальне, так що в іншій країні та
в інший час економія від використання електричного Canter може
виявитися зовсім іншою.
Також компанія Renault Trucks
розробила один примірник розвізної моделі «D» із повною масою 16 т з виключно електричним
приводом і акумуляторами, які
дозволяють долати відстань до
200 км. Компанія Renault Trucks
створила також один примірник
моделі Maxity Electric з повною
масою 4,5 т з виключно електричним приводом, що дозволяє долати відстань 200 км. Однак у цьому транспортному засобі струм
отримується з водневих паливних елементів, а не з акумуляторів. Renault заманює потенційних
покупців аргументом, що час за-

правки водню можна порівняти
з часом заправки звичайного
резервуара дизельним пальним.
Акумулятори заряджаються значно довше.
Ще у 2015 р. компанія Scania запропонувала для перевезень
гібридний привод, у якому 9-літровий дизельний двигун потужністю 320 к. с. працював разом з
електричним двигуном потужністю 201 к. с. Електродвигун розташований між дизельним двигуном і автоматичною коробкою
редуктора. При фактичній масі
транспортного засобу 15 т пробіг
на електричному двигуні становить усього лише 2 км, і це цілеспрямоване припущення. Збільшення відстані в електричному
двигуні призведе до значного
збільшення власної маси акумуляторів. Гібридний привод разом з акумулятором важить лише
790 кг. Scania пропонує гібридний
привод на шасі 4 × 2, 6 × 2 з мінімальною відстанню між осями
3900 мм і з кабінами типу P або G.
ДАЛЕКОБІЙНИЙ ТРАНСПОРТ
Запас ходу 200 км — це замало
для далекобійної вантажівки.
Тому Scania запропонувала електрифікацію наявних автострад,
над якими повинні висіти електричні дроти, за зразком тяги
вокзалу. Поки що електрифікова-

но 2-кілометрову ділянку автомагістралі в центральній Швеції та
проводяться випробування. Таку
концепцію електрифікації має
затвердити уряд цієї країни, але
жодна інша держава не наслідує
приклад Швеції.
Іншу, можливо, більш реальну,
концепцію представила компанія Volvo Trucks, яка для далекобійних транспортних засобів
пропонує гібридний привод.
Минулого року був представлений прототип автомобіля Volvo
Concept Truck, що базується на
моделі FH із дизельним двигуном
D13 і допоміжним електродвигуном. Концепція передбачає відновлення енергії під час спусків
з гірки та при гальмуванні. Накопичена в акумуляторах енергія
використовується для електричного приводу на плоских ділянках доріг і при пологих підйомах.
Спеціально для потреб гібридного автомобіля адаптовано роботу
автоматичної коробки передач,
яка враховує рельєф дороги перед транспортним засобом і, таким чином, визначає найбільш
відповідний з точки зору ефективності вибір приводу, двигун
внутрішнього згоряння чи електричний, обчислює також оптимальний час використання відновленої енергії. Компанія Volvo
розраховує, що в далекобійному
транспорті автомобіль буде при-

1. Допоміжний насос повороту тримальної осі

9. Високовольтний модуль розподілу потужності

2. Роздавальна коробка низької напруги

10. Високовольтний компресор повітря

3. Система охолодження акумуляторів високої напруги

11. Високотемпературний контур охолодження

4. Низькотемпературний контур охолодження

12. Високовольтні резистори гальмування

5. Акумулятори високої напруги

13. Перетворювач високої напруги

6. Допоміжний насос рульового управління
передньої осі
7. Контролер зарядки високої напруги
8. Високовольтний роз’єм
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Розташування вузлів у Mercedes Urban eTruck
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Ідея компанії Scania — над
автомагістралями повинні
висіти електричні дроти, за
зразком залізничної тяги.

Компанія Volvo Trucks розглядає
свій транспортний засіб як дослідження для збору досвіду, корисного також і для модифікації своїх
серійних моделей. У експериментальному транспортному засобі
інакше, ніж у серійному FH, використовуються камери замість
дзеркал заднього виду, обтічники
шасі охоплюють колеса і задній
дефлектор, що видовжує напівпричіп.
А компанія Toyota замість низькоефективних акумуляторів пропонує встановити у вантажівках
паливні елементи і починає
роботу над конструкцією
вантажівки із запасом ходу
770 км. Цю цифру можна
збільшити, встановивши
більші резервуари для
водню. Використовуються
водневі паливні елементи, які
при поєднанні водню та кисню
виробляють електричний
струм. При проектуванні

електричного транспортного засобу Toyota, ймовірно, буде використовувати досвід, накопичений при конструюванні автобуса
з паливними елементами, який
вже випускається. Технологія виробництва паливних елементів
теж опановується і застосовується в легковій моделі Mirai. Однак
перешкодою в поширенні паливних елементів як джерела струму,
що замінює акумулятори, є відсутність станцій заправки водню.
З’явилися чутки, що замість станцій заправки воднем слід побудувати станції природного газу.

Компанія ZF пропонує
виробникам легких
вантажівок розроблений
непрямий привод.

ТРОХИ ТЕХНІКИ
Для електрифікації вантажівки
застосовуються два типи приводу — прямий і непрямий. Прямий
привод передбачає розміщення
електричних двигунів при ходових колесах. Його застосував
Mercedes. При непрямому приводі один електродвигун приводить
у рух ходові колеса з допомогою
приводного вала Fuso, Renault.
Щоб збільшити крутний момент,
котрий передається на ходові
колеса, в обох типах приводу застосовуються одноступеневі редуктори. Двигуни й акумулятори,
як правило літій-іонні, дуже часто
охолоджуються рідиною. Немає
сумнівів, що в найближчому
майбутньому розвізні транспортні засоби матимуть
електричний
привод.
Усе більше й більше європейських міст вводить зони
«нульових викидів», в’їзд у
які буде можливий лише на
розвізних автомобілях з
приводними електродвигунами. У вантажівках, що
їздять на великі відстані, дизельний двигун поки не замінити.
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водитися в рух електричним приводом 30 % загального часу їзди.
Це означає, що можна буде заощадити 5–10 % пального. Запас
ходу виключно з електричним
приводом фірма Volvo оцінює
всього у 10 км.
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Q-SERVICE TRUCK

РОЗПОЧИНАЄ РОБОТУ
В УКРАЇНІ

Ми раді повідомити про розвиток в Україні сервісного
концепту Q-Service Truck. Відтепер власникам вантажних автомобілів буде простіше знайти станцію технічного обслуговування з високим рівнем сервісу, а партнерство з Inter Cars Ukraine стане ще вигіднішим для
власників автомайстерень. Q-Service Truck — це знак
якості, що об’єднує найкраще для вас.
Q-Service Truck — європейська мережа автомайстерень, які займаються технічним обслуговуванням та
ремонтом комерційних автомобілів: вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів та автобусів. Концепція об’єднання автомайстерень під одним знаком
якості була створена в 1999 р. у Польщі компанією Inter
Cars S. A., найбільшим імпортером та дистриб’ютором
запасних частин для більшості марок легкових і вантажних автомобілів. Компанія Inter Cars S. A. є власником товарного знака Q-Service Truck.
Наразі мережа Q-Service Truck нараховує понад 70
станцій технічного обслуговування на території Польщі, які поєднують високі стандарти з прозорими цінами. Автомайстерні, об’єднані під знаком Q-Service
Truck, зберігають свою ідентичну відповідність високому рівню якості сервісу та обслуговування, яку завжди
ставлять на перше місце.
З 2018 р. компанія Inter Cars Ukraine планує впроваджувати концепцію Q-Service Truck на станціях технічного обслуговування по всій Україні.
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АВТОМАЙСТЕРНІ ПІД ЗНАКОМ
Q-SERVICE TRUCK ПІДЛЯГАЮТЬ
РЕТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

АВТОРИЗАЦІЯ ВИРОБНИКІВ
ЗАПАСНИХ ЧАСТИН
ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ АУДИТИ
СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ
НА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МАЙСТЕРЕНЬ
ЄДИНІ СТАНДАРТИ РЕМОНТУ
ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТА
В РАМКАХ МЕРЕЖІ
АВТОМАЙСТЕРНІ ПІД ЗНАКОМ
Q-SERVICE TRUCK — ЦЕ ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ У МАЙСТЕРНЯХ МЕРЕЖІ
Q-SERVICE TRUCK ПО ВСІЙ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ ВІДПОВІДАЄ
СТАНДАРТАМ ВИРОБНИКІВ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ВИСОКА ЯКІСТЬ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН
ВЕДЕННЯ ІСТОРІЇ РЕМОНТУ

АКТУАЛЬНО

Переваги приєднання
до мережі Q-Service Truck:
ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
Якщо ви зіштовхнетеся з технічними проблемами або у вас виникнуть будь-які питання щодо
ремонту вантажних автомобілів, ви можете
адресувати їх нам.
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
Після підписання договору про партнерство
станції технічного обслуговування надаються
елементи візуалізації приміщення та брендована маркетингова продукція.
РОБОЧИЙ ОДЯГ
Після підписання договору надається комплект
робочого одягу для співробітників майстерні та
забезпечується постійне його оновлення.
ЗАВЖДИ ДО ВАШИХ ПОСЛУГ
Платформою для контактів і доступу до технічної інформації є IC_KATALOG.
НАВЧАННЯ
У нашому навчальному центрі ми пропонуємо широку програму практичних і теоретичних тренінгів
для станцій технічного обслуговування.
Заняття проходять у сучасному навчальному
центрі Inter Cars Ukraine, на базі Центрального
офісу в селі Горенка, Київська область. Навчальна програма складається з теоретичних та практичних занять, що проводяться з транспортним
засобом. Навчання проводять спеціалісти, які
мають теоретичний і практичний досвід проведення тренінгів для автомайстерень на ринку
вантажного автотранспорту.
ОБЛАДНАННЯ СТАНЦІЇ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
У пропозиції компанії Inter Cars Ukraine ви знайдете повний асортимент інструменту та обладнання автомайстерні, зокрема спеціалізоване
обладнання. Для Q-Service Truck діють спеціальні програми лояльності, а також доступні лізинг
та кредит.
Щоб ознайомитися з повним асортиментом
інструменту та обладнання станції технічного
обслуговування, ласкаво просимо на нашу сторінку, на якій ви знайдете каталог обладнання:
www.service.intercars.eu
Inter Cars Ukraine запрошує до співпраці!
Подробиці дізнавайтеся у свого торгового
представника.
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ЗЧЕПЛЕННЯ З ТУРБОРЕТАРДЕРОМ
У ДЕЯКИХ БУДІВЕЛЬНИХ АВТОМОБІЛЯХ MERCEDES-BENZ
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ТАК ЗВАНЕ ЗЧЕПЛЕННЯ З ТУРБОРЕТАРДЕРОМ.
ЦЕ РОЗУМНЕ ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОКІНЕТИЧНОГО ЗЧЕПЛЕННЯ
ДЛЯ РУШАННЯ ТА ГАЛЬМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ.
ДАРІУШ ДЗЄКАНЬСКІ

Ще 50 років тому для передачі
великого крутного моменту використовувалося фрикційне дводискове зчеплення, яке вимагало
періодичної заміни дисків. Щоб
запобігти зношуванню елементів, конструктори Mercedes-Benz
і Voith застосували рішення, що
використовує гідрокінетичне зчеплення, в якому крутний момент
передається через обертовий потік масла. За потреби масло періодично подається або видаляється
з робочої камери зчеплення, що
характерно для роботи гідравлічного сповільнювача (ретардера).
Зчеплення з турборетардером
розміщується між сухим зчепленням і коробкою передач (рис. 1).
Передача крутного моменту від
двигуна здійснюється через маховик ❶, порожнистий вал ❹,
колесо насоса ❺ і колесо турбіни ❻, розпірне зчеплення ❽ до
вхідного вала коробки передач
❸. При рушанні з місця та під
час руху робоча камера турбозчеплення заповнюється маслом
або спорожнюється. Гальмування
здійснюється двома способами,
тобто внаслідок блокування колеса турбіни ❻ гальмом колеса
турбіни ❼ або наповнення робочої камери достатньою кількістю масла між колесом насоса ❺ і
колесом турбіни ❻.
12
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ПЕРЕДАЧА ПРИВОДУ
ПІД ЧАС РУШАННЯ
При рушанні транспортного засобу крутний момент від двигуна передається через маховик ❶ безпосередньо на колесо насоса ❺,
за допомогою притискної плити
відкритого сухого зчеплення ❾
порожнистого вала ❹ — рис. 2.
Обертове колесо насоса направляє масло на лопатки колеса
турбіни ❻, які починають обертатися. Колесо турбіни поєднане
через розпірне зчеплення ❽ з
вхідним валом коробки передач
❸. Одночасно в робочу камеру
гідрокінетичного зчеплення запускається порція масла, пропо-

рційна ступеню натискання водія на педаль газу. Поки не буде
створене відповідне ковзання
між колесом насоса і колесом
турбіни, регулятор закриває сухе
зчеплення ❷. Частота обертання
вхідного вала коробки передач
❸ прискорюється до швидкості
обертання двигуна, і вона вища,
ніж швидкість обертання колеса
турбіни ❻. Потім вимикається
розпірне зчеплення ❽, і колесо
турбіни ❻ роз’єднується зі вхідним валом коробки передач ❸.
Під час рушання з місця до гальма
колеса турбіни ❼ подається масло, щоб забезпечити змащування.

Рис. 1. Будова зчеплення з турборетардером.
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1. Маховик
2. Сухе зчеплення
3. Вхідний вал коробки
передач
4. Порожнистий вал
5. Колесо насоса
6. Колесо турбіни
7. Гальма колеса
турбіни
8. Розпірне зчеплення
9. Притискна плита
зчеплення

АКТУАЛЬНО

колеса турбіни, і частота обертання колеса насоса зменшується.
Гальмівний момент регулюється
кількістю масла в робочій камері. Тепло, що створюється під час
гальмування, відводиться через
теплообмінник в систему охолодження. Гальмівний момент обмежується вибраною передачею,
температурою охолоджувальної
рідини та температурою масла. У
момент перевищення граничних
значень температури охолоджувальної рідини або масла відбувається автоматичне зниження
гальмівного моменту, що передається на приладову панель водія.

Рис. 2. Під час рушання транспортного засобу крутний момент передається від двигуна
через маховик (1) безпосередньо на колесо насоса (5) з допомогою притискної плити
відкритого сухого зчеплення (9) і порожнистого вала (4).
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Після повного закриття сухого
зчеплення масло видаляється з
робочої камери, оскільки під час
звичайної їзди робоча камера не
заповнена маслом. У режимі маневрів, який водій запускає кнопкою, робоча камера частково
заповнена маслом, що забезпечує повзучий рух транспортного
засобу. Одночасно розширюється діапазон сигналу положення
педалі газу, завдяки чому можна
відчувати реакцію транспортного
засобу на наміри водія, і частота
обертання двигуна обмежується
1300 об/хв.
ГАЛЬМУВАННЯ —
ФУНКЦІЯ РЕТАРДЕРА

Під час їзди турбозчеплення
(гідрокінетичне зчеплення) не
працює. Завдяки цьому вдалося
уникнути втрат при переміщенні
приводу, які виникли б, якби він
передавався через гідрокінетичне зчеплення. Тому привод передається через сухе зчеплення
❷ безпосередньо на вхідний вал
коробки передач ❸ — рис. 4.
Для змащення турбозчеплення
невелика кількість масла періодично подається до робочої
камери. Відбувається це через
гальма колеса турбіни ❼. Під час
перемикання передач швидкість
обертання колеса турбіни повинна бути нижчою, ніж швидкість
вхідного вала коробки передач
при цільовій передачі. Якщо дат-

Сповільнювач можна запускати,
якщо не відбувається втручання
системи ABS/ASR/ESP і температура масла та охолоджувальної рідини не досягла граничного значення. Під час роботи ретардера
колесо турбіни ❻ заблоковане
гальмом колеса турбіни ❼ до
корпусу турбозчеплення (рис. 3).
Одночасно масло подається в
робочу камеру. Колесо насоса ❺
приводиться в рух вхідним валом
коробки передач ❸ через сухе
зчеплення ❷, і порожнистий
вал ❹ стає ротором, а колесо
турбіни ❻ – статором. Обертове колесо насоса спрямовує потік масла на лопатки нерухомого

Пристрій забезпечує гальмування транспортного засобу у функції ретардера (сповільнювача) у
всіх режимах руху при закритому
сухому зчепленні. Ретардер вмикається тоді, коли:
• запущене гальмо й електронний блок управління вважає,
що додатковий гальмівний
момент є необхідним;

РЕЖИМ РУХУ
ТА ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ

Рис. 3. Функція ретардера (сповільнення) — колесо турбіни (6) блокується гальмом колеса
турбіни (7) в корпусі турбозчеплення (рис. 3). Одночасно масло подається в робочу камеру.
Вхідний вал коробки передач (3) приводить у рух колесо насоса (5), через сухе зчеплення (2)
та порожнистий вал (4) стає ротором, а колесо турбіни (6) — статором.
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• необхідно зменшити швидкість руху, наприклад, під
час спуску при увімкненому
круїз-контролі;

• водій натискає кнопку
ретардера.
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• при активованій функції помічника регулювання відстані
ця відстань занадто мала;
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ТЕРМІЧНЕ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

чик швидкості обертання колеса
турбіни показує, що ця швидкість
занадто велика, тимчасово запускаються гальма колеса турбіни ❼. Завдяки інерції маси колеса турбіни не заважають цьому
перемиканню передач.

Якщо під час гальмування:
చ температура масла піднімається вище 160 °C,
చ температура охолоджувальної
рідини піднімається вище 115 °C,

Рис. 4. Під час руху турбозчеплення вилучається з роботи, а привод передається через сухе зчеплення (2) безпосередньо на вхідний вал коробки передач (3).
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చ різниця між температурою масла й охолоджувальної рідини
становить вище 80 °C або відбувається дуже швидке зростання
температури масла, —
знижується гальмівний момент,
щоб не допустити перегріву масла й охолоджувальної рідини в
системі охолодження.
Тоді відбувається зменшення
кількості масла в робочій камері
гідрокінетичної коробки передач. У системі встановлені датчики температури масла і температури охолоджувальної рідини.
Коли гальмівний момент обмежений, інформація про причини подається по шині CAN приводу, і водій
буде проінформований про ситуацію, що склалася. Водночас крутний
момент при рушанні транспортного засобу не обмежений у випадку
перевищення температури масла
й охолоджувальної рідини. Водій
отримує інформацію про теплове
перевантаження і повинен рушати з
нижчої передачі.

ВИБРАНІ ОБ’ЄКТИ КОНСТРУКЦІЇ
Дія турборетардера ідентична до
дії в гідравлічних сповільнювачах.
Mercedes-Benz оснащений такими
датчиками: датчик тиску масла в
робочій камері, датчик тиску видалення повітря, датчик температури масла, датчик температури
охолоджувальної рідини, датчик
швидкості обертання колеса турбіни та масляного фільтра, клапана, повітряного клапана, теплообмінника. Масло подається через
впускні канали, розташовані в
колесі насоса, до робочої камери.
Під час заповнення робочої камери маслом повітря витісняється
маслом і спрямовується через
повітряний клапан та масловіддільник до атмосфери. При максимальному рівні масла повітряний клапан закривається. Нагріте
масло подається через випускний
глушник з робочої камери в теплообмінник. Теплова енергія
масла віддається до контуру циркуляції охолоджувальної рідини.
Охолоджене масло, залежно від
режиму роботи, може спрямовуватися до робочої камери або в
резервуар масла.
14
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Гальма колеса турбіни — закриваються за допомогою електромагнітного клапана. Використовується в режимі роботи ретардера та
при деяких змінах передач. Якщо
швидкість обертання колеса турбіни перед зміною ходу вища, ніж
цільова частота обертання вхідного вала коробки передач при
перемиканні передач, колесо турбіни повинно бути загальмоване.
Пропорційний клапан — підключений до ланцюга додаткових
споживачів системи стисненого
повітря транспортного засобу;
створює регульований пневматичний тиск у резервуарі масла.
Датчик тиску масла в камері вирівнювання масла — реєструє
пневматичний тиск у камері вирівнювання масла і передає значення до модуля управління. Датчик тиску вентиляції — реєструє
тиск перед скиданням значення
і передає до модуля управління.
Масляний сепаратор — відокремлює масло з витяжного повітря,
яке виходить з робочої камери
гідрокінетичної коробки передач
через повітряний клапан і фільтр
в атмосферу.

Датчик температури масла вимірює температуру масла на вході
в теплообмінник. Датчик температури охолоджувальної рідини
вимірює температуру охолоджувальної рідини на виході з теплообмінника.
Електромагнітний
клапан швидкого спорожнення —
використовується для закриття
запірного клапана подачі масла.
Електромагнітний клапан гальма
колеса турбіни — використовується для активації гальма колеса
турбіни й управляє повітрям, яке
скеровується до того гальма. Зворотний клапан — перешкоджає
витіканню залишків масла з теплообмінника в бак мастила. Теплообмінник є двоступеневим і служить
для відводу надлишкового тепла
з масла в систему охолодження. У
зворотному трубопроводі масла
перед теплообмінником розташований випускний глушник, який
використовується для обмеження
кількості масла. Модуль управління — зв’язується через шину CAN
приводу (CAN 4) з модулем управління коробкою передач; розміщений у скриньці електронного
обладнання перед пасажиром.

Двигуни вантажівок працюють у дуже тяжких умовах.
Рух у місті, постійні прискорення та зупинки, робота на
холостих обертах. І весь цей стрес відчувають не лише
водії. Масло Mobil DelvacTM для дизельних двигунів
захищає їх та допомагає витримати всі випробування
на дорозі. Це дозволяє водіям не лише заощадити
на ремонті, а й примножити свій капітал.
Щоб дізнатися більше, відвідайте наш сайт
www.mobildelvac.ru

Для довгого життя вашого двигуна

На дорозі виживає
двигун, у серці якого
надійне моторне масло

НИКО Трейдинг
Офіційний дистриб’ютор

АКТУАЛЬНО

26–27 СЕРПНЯ В МІСТІ ХУНГАРОРІНГ, УГОРЩИНА,
ВІДБУВСЯ П’ЯТИЙ ВІДБІРКОВИЙ ТУР ПЕРЕГОНІВ
У КАТЕГОРІЇ FIA EUROPEAN TRUCK RACING 2017

ПЕРЕГОНИ ВАНТАЖІВОК
В УГОРЩИНІ

РАЗОМ З INTER CARS UKRAINE
ТА FEBI BILSTEIN

Компанія febi (bilstein group) запросила на перегони
кращих торгових представників Inter Cars Ukraine у вантажному сегменті.
У змаганнях брали участь шістнадцять команд з усієї
Європи, на автомобілях таких виробників, як: MAN, Iveco,
Mercedes Benz, Scania та Freightliner.
Inter Cars Ukraine разом з компанією febi підтримували
команду Schwaben Truck з водієм Gerhard Körber, який
змагався під номером 27 на автомобілі Iveco.
Програма перегонів була максимально насиченою та
емоційною.
Між заїздами вантажівок також змагалися найшвидші автомобілі класу люкс, такі як: Lamborghini, Ferrari, Bentley,
Aston Martin, Audi, Porsche та Mercedes Benz, що зробило
цю подію ще більш вражаючою.
Ми дякуємо компанії febi за ексклюзивну можливість бути
присутніми на перегонах не просто у ролі глядачів на
трибунах, а у статусі членів команди febi, з доступом до всіх
найгарячіших локацій перегонів.
Наші колеги отримали потужний заряд енергії та позитиву!
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ШИРОКА ГАМА
ПРОДУКТІВ
Ми готові забезпечити вас високоякісними фільтрами, незалежно від галузі. Пропонуємо продукти,
які використовуються як у наземному і морському транспорті, так і в гірничодобувній промисловості,
сільському і лісовому господарстві. В цілому ми виробляємо більше 16 тисяч найменувань фільтрів.

ФІЛЬТРИ ДЛЯ
ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
Ми працюємо комплексно. В нашій пропозиції фільтри для більш ніж 40 різних марок автомобілів,
в тому числі найбільш важливих на європейському ринку — Scania, Mercedes, DAF, Volvo, Iveco, Renault
i MAN. WIX Filters — це не тільки повітряні, масляні та паливні фільтри, а також — типу coolant, air dryer,
сечовинні, салонні, гідравлічні та трансмісійні фільтри. У нас є фільтри для більш ніж 11 000 моделей
вантажних автомобілів, які застосовуються для 23 000 модифікацій транспортних засобів із різними
двигунами.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
Якщо у Вас виникнуть питання про фільтри, будь ласка, зв’яжіться з нашим відділом продажів.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Відділ продукції

00 48 65 572 89 82
wixeurope@wixeurope.com

Каталоги продукції доступні
на паперовому носії та онлайн.

www.wixeurope.com

MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., вул. Вроцлавська, 63-800 Гостинь, Польща

АКТУАЛЬНО

НОВІ РІШЕННЯ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ У СИСТЕМАХ РУЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ, ЯКІ АДАПТУЮТЬСЯ ДЛЯ
РОБОТИ В АВТОНОМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ, ЩО РУХАЮТЬСЯ БЕЗ УЧАСТІ ВОДІЯ.
АРКАДІУШ ЗВОЛІНЬСКІ

У комерційних автомобілях найбільш поширений гідравлічно
підсилений гвинтово-кульовий
рульовий редуктор, який замінив
черв’ячні редуктори, використовувані в більш старих транспортних засобах. Поряд із рульовим
редуктором важливим елементом є підтримувальна гідравлічна система. Переважно використовуються один, два або навіть
три насоси, залежно від кількості
гідравлічних контурів. Переважно в головному контурі застосовується лопатковий насос (часто
LuK), а в резервному контурі —
багатопоршневий радіальний насос (часто ZF).
ГВИНТОВО-КУЛЬОВИЙ
РУЛЬОВИЙ РЕДУКТОР
Досить поширеним рішенням
рульового редуктора з гвинтово-кульовим редуктором є ZF
Servocom, який виготовляється
вже багато років і в багатьох варіантах — залежно від навантаження на вісь керування, кількості
контурів та насосів живлення. У
цьому рішенні сила підсилення є
постійною.
18
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Подальшим розвитком Servocom
був макет ZF Servocomtronic, збагачений електронною системою
керування роботою гідравлічної
системи. Виконано це з допомогою керованого електрогідравлічного клапана, який впливає на
обертовий розподільний клапан,
змінюючи силу підсилення. Завдяки тому сила підсилення роботи
рульового управління є змінною
величиною і залежить від швидкості руху. Одночасно зі збільшенням швидкості сила підсилення
зменшується, що забезпечує водієві кращу керованість транспортного засобу.
Однак сучасні очікування значно вищі. Щоб їх задовольнити,
в системі рульового управління
з’явився додатковий електричний
двигун. Таке рішення має так зване активне рульове управління
ZF Servotwin, яке рекомендується для далекобійних транспортних засобів. Система забезпечує
змінну силу підсилення рульової
системи залежно від швидкості
руху, а електричний двигун не
тільки створює додаткову силу
підсилення, а й сприяє швидкому

повороту коліс для їзди по прямій
і підвищує «опір» на кермі під час
швидкої їзди. Під час руху по автостраді гідравлічний підсилювач
не працює, що сприяє зниженню
витрат пального двигуном. Навіть
більше, лопатковий гідравлічний
насос змінної продуктивності подає стільки масла, скільки в цей
момент потрібно, економлячи
енергію. Виробник вказує, що застосування Servotwin приводить
до економії пального близько
0,2 л на 100 км, порівняно з типовим двоконтурним рульовим
управлінням. Але не це є його
основною перевагою. Тому що
Servotwin має можливість впливати на поворот коліс, поєднуючи
його з так званими помічниками
водія, реалізуючи ідею частково
автономного керування. Завдяки
цьому транспортний засіб може
підтримувати задану смугу руху,
реагуючи на пориви бічного вітру,
і навіть самостійно повернути,
щоб уникнути зіткнення з перешкодою.
Минулого року компанія ZF разом із компанією WABCO розробила систему EMA, яка є впрова-

фото Daimler

СУЧАСНІ СИСТЕМИ
РУЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ
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фото ZF

Гідравлічно підсилений гвинтовокульовий редуктор ZF Servotwin
з додатковим електродвигуном
забезпечує змінне зусилля
системи рульового управління.

фото Bosch

фото ZF

Прикладом системи рульового
управління із зубчастим редуктором
є ZF Servoline з гідравлічним
підсилювачем змінної сили.

дженням цієї ідеї в життя. Система
аналізує дані з камер і лазерних
датчиків, а в разі виявлення нерухомої перешкоди інформує водія.
Система визначає, чи застосував
водій гальмування або, в разі відсутності його реакції, для зупинки
перед перешкодою застосовується автоматичне гальмування.
Якщо гальмування недостатньо,
щоб уникнути зіткнення, система
направляє автомобіль у бік вільної смуги руху (вправо або влі-

во). Активне рульове
управління — з електропідсилювачем,
який назвали ReAX.
Це, однак, дублювання ідей Servotwin, а зміна назви відбулася внаслідок,
імовірно, приєднання компанії
TRW до ZF.
ЗУБЧАСТИЙ РЕДУКТОР
Можливо, на важких вантажних
транспортних засобах поши-

риться незалежна підвіска коліс
передньої осі, а перший крок уже
зробила компанія Volvo Trucks.
При незалежній підвісці застосовується зубчастий редуктор, а не
гвинтово-кульовий.
Порівняно
з гвинтово-кульовим редуктором, зубчастий редуктор широко використовується в легкових
автомобілях, характеризується
кращою кінематикою, дає більш
точне «відчуття» автомобіля. Крім
того, зубчастий редуктор має
вищу міцність, меншу власну масу
і сприяє зменшенню зносу шин.
Прикладом системи рульового
управління із зубчастим редуктором є ZF Servoline з гідравлічним підсилювачем змінної сили.
У цьому редукторі гідравлічний
циліндр розташований паралельно до зубчастої рейки рульового
управління.
Трохи інше рішення рульового
механізму застосувала компанія
Volvo. У моделях FH і FH 16 у варіанті з незалежною передньою
підвіскою введено активне рульове управління з зубчастим
редуктором і додатковим електричним двигуном. У рішенні компанії Volvo електричний двигун,
що розвиває 25 Нм крутного моменту, з’єднаний з валом керма, а
рульовий механізм допомоги є гідравлічною системою. Дія гідравлічного підсилення об’єднана
з електричним двигуном через
електронну систему управління.
Як повідомляє Volvo, на малих
швидкостях руху дія електричного двигуна підсилюється гідравлічним підсилювачем, завдяки
чому обертання рульового колеса не вимагає значних зусиль. На
більшій швидкості
руху
електричний двигун

Керування задньої
осі з допомогою
гідравлічної системи, в
якій насос приводиться
в дію електричним
двигуном ZF eRAS.

фото Bosch

Традиційна система
рульового управління,
що підсилюється
гідравлічним гвинтовокульовим редуктором,
відходить у минуле. На
фото макет ZF Servocom.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО ПІДСИЛЮВАЧА З ЕЛЕКТРИЧНОЮ СИСТЕМОЮ РУЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ДОЗВОЛИЛО ЧАСТКОВО
АВТОНОМНО ПОВЕРТАТИ КОЛЕСА. У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ НЕМИНУЧОГО ЗІТКНЕННЯ АВТОМОБІЛЬ МОЖЕ САМОСТІЙНО ПОВЕРНУТИ,
ЩОБ ОБІЙТИ ПЕРЕШКОДУ, — ТАКУ СИСТЕМУ ПІД НАЗВОЮ «EMA» РОЗРОБИЛА КОМПАНІЯ ZF РАЗОМ ІЗ WABCO, ВИКОРИСТОВУЮЧИ
РУЛЬОВИЙ РЕДУКТОР REAX.
Виявлення загрози

Попередження
і гальмування

Автоматичний поворот

Зупинка

Для маневрування сідловим
тягачем з напівпричепом
потрібні спеціальний
додаток для смартфонів,
автоматична коробка
редуктора й електричне
рульове управління.

виконує незначне коректування
передніх коліс, реагуючи на коливання коліс і пов’язані з цим рухи
керма, викликані, наприклад, нерівностями дороги. Таким чином,
транспортний засіб точно тримає
прямолінійний напрямок руху і,
як повідомляє Volvo, водій менше
втомлюється.
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збоку, може за допомогою смартфона керувати транспортним засобом, наприклад, під час руху
заднім ходом, не побоюючись зіткнення. За задумом розробників
системи, під час цієї операції тягач
з гібридним приводом приводиться в рух електричним двигуном (120 кВт, 1000 Нм) і рухається
зі швидкістю 4, 2 або 1 км/год уперед і 2, 1 або 0,5 км/год назад.

Можливості самостійної дії рульового управління можна ще розширити за допомогою програми,
що дозволяє колесам повертати
за допомогою смартфона. Таке
рішення розробили компанії: ZF
Friedrichshafen, ZF Lenksysteme й
Openmatics. Воно дозволяє маневрувати комплексом довжиною 25 метрів, що складається із
сідельного тягача з напівпричепом та причепом типу тандем. До
складу системи входять рульовий
редуктор, що управляється електрично, рульовий механізм ZF
Servotwin, автоматична коробка
передач ZF TraXon Hybrid і додаток до смартфона (від компанії
Openmatics). Оператор, стоячи

Але це тільки приклад. Сідельним
тягачем з традиційним приводом,
оснащеним автоматичною коробкою передач, можна керувати за допомогою смартфона. Ця
функція дозволяє швидко і точно
під’їхати під рампу і здійснити навантаження вантажу, а сьогодні
це найважливіше. У задній частині напівпричепа встановлюються
датчики, що вимірюють відстань,
або камери, отже оператор на
екрані смартфона може побачити відстань від краю завантажувальної рампи. У багатоосьових
транспортних засобах рульове
управління задньою торсіонною
віссю здійснюється за допомогою
гідравлічної системи, в якій насос
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приводиться в дію електродвигуном (ZF eRAS).
Таке рішення має низку переваг — не виникає механічне або
гідравлічне з’єднання задньої поворотної й передньої осі, а також
насос працює тільки тоді, коли в
цьому є необхідність. Правильний
кут повороту задніх коліс обчислює електронний контролер на
основі заданих параметрів.
У нових рішеннях рульового управління все більшу роль відіграватиме
додатковий електричний привод,
можна також очікувати поширення зубчастих редукторів рульового
управління, які можуть використовуватися як при залежній, так і незалежній підвісці коліс передньої осі.
З ринкової точки зору теж відбулися зміни — замість двох виробників
систем рульового управління, компаній TRW і ZF, є тільки одна. Після
приєднання TRW до концерну ZF
можна очікувати нових конструкцій систем рульового управління,
створених із використанням досвіду обох компаній.

фото ZF

0 км/год

фото ZF

80 км/год

Прискорення
на перемогу

РЕКОМЕНДОВАНО

ДЛЯ РОБОТИЗОВАНОЇ

ТРАНСМІСІЇ

Фрикційний матеріал F830™
для великого пробігу

- М’яке перемикання передач
(без вібрацій, без прослизання)
- Неперевершений коефіцієнт зчеплення
- Високий опір зносу

БЕЗ

АРАМІДУ

ОЕ ЯКІСТЬ

Якість фрикційного
матеріалу F830™
допомагає вашому
автопарку робити
свою роботу
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ADBLUE ТА СТАНДАРТ ЄВРО-6
СТАНДАРТ ЄВРО-6, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ВМІСТ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У ВИХЛОПНИХ ГАЗАХ, —
НАСТУПНИЙ У НИЗЦІ ДИРЕКТИВ, ВИДАНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ. НОВІ НОРМИ ЗНОВУ
ЗМЕНШУЮТЬ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК І ОКСИДІВ АЗОТУ
У ВИХЛОПНИХ ГАЗАХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.

З 1 вересня 2014 р. вміст оксидів азоту у вихлопних газах нових автомобілів, обладнаних
дизельним двигуном, не повинен перевищувати 80 мг/км (автомобілів із бензиновими
двигунами — 60 мг/км). До цього граничне значення було вищим на 100 мг. Так само,
з 1 вересня 2015 р. для дотримання стандарту Євро-6 необхідно зареєструвати всі нові
легкові транспортні засоби категорії M1 і вантажні транспортні засоби категорії N1 класу 1.

HC

ЯКИХ ЗМІН ВИМАГАЄ
СТАНДАРТ ЄВРО-6?
Автомобілі з дизельними двигунами зазнали невеликої технічної революції, метою якої було
регулювання системи подальшої очистки вихлопних газів у
такий спосіб, щоб досягти значення викидів нижче межі, встановленої стандартом Євро-6.
Конструктори повинні були використовувати різні системи,
що зменшували забруднення
повітря. Серед іншого зміни
передбачали
впровадження
електронного управління двигуном, використання безпо22

InterTruck

CO

NOx

PM

середнього впорскування палива в системі Common Rail з
п’єзоелектричними форсунками, застосування турбокомпресорів зі змінною геометрією, а
також проведення рециркуляції відпрацьованих газів. Крім
того, з’явилися каталізатори
окиснення, які мінімізують викиди оксиду вуглецю і незгорілих вуглеводнів, а також фільтри твердих частинок. Також
усі виробники обладнують нові
транспортні засоби технологією
селективного каталітичного відновлення (СКВ), яка розщеплює
на воду й азот шкідливі оксиди

азоту. Це дозволяє знизити рівень викидів дизельними двигунами шкідливих для людини
та довкілля сполук. Система
знижує вміст оксидів азоту (до
90 %), вуглеводнів (до 90 %) і
твердих частинок (до 50 %). Застосування СКВ — це єдине рішення, яке допоможе виконати
вимоги стандартів Євро-6 і EPA
щодо вихлопних газів.
ТЕХНОЛОГІЯ СКВ
ПЕРЕДБАЧАЄ ЗАСТОСУВАННЯ
РІДИНИ AdBlue
У двигунах із технологією СКВ використовується водний розчин

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ СКВ:

НОРМАМ
1 ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТІВ ЄВРО-4, -5 І -6

Принцип дії очисних систем, що використовуються провідними
виробниками вантажівок, схвалено стандартом Євро-6

ЩОДО ВИКИДІВ

2

Резервуар
з AdBlue

ЗВЕДЕННЯ МАЙЖЕ ДО НУЛЯ
ШКІДЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ
ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ ПРИ
ЗБЕРЕЖЕННІ ХАРАКТЕРИСТИК
ДВИГУНА

3 ЗАОЩАДЖЕННЯ ПАЛЬНОГО
НЕ ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОЇ
4 СКВ
ЦИРКУЛЯЦІЇ ГАЗІВ У ДВИГУНІ,

ДВИГ УН

Трубопровід

Вихлопна тр

Каталізатор

ОДНОЧАСНО ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ
ЧИСТОТУ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ

уба

Очисні системи, що використовуються основними виробниками
вантажівок відповідно до стандартів Євро 6

сечовини — AdBlue, який заливається в окремий бак транспортного засобу і впорскується в його
вихлопну систему. Після цього сечовина в каталізаторі СКВ вступає
в хімічну реакцію й перетворює
шкідливі гази в нешкідливі азот і
водяну пару. AdBlue — це високоочищений розчин сечовини
(32,5 %) винайдений і розроблений спеціально для використання в автомобільній промисловості. Попадання рідини AdBlue
до каталізатора СКВ спричиняє
швидке перетворення шкідливих
оксидів азоту в азот (компонент
повітря) і водяну пару.

COMMON
RAIL

ФІЛЬТР
СТАЛЬНИХ
ЧАСТИНОК

SCR

EGR
X

DAF

X

X

X

Iveco

X

X

X

MAN

X

X

X

X

Mercedes

X

X

X

X

Renault

X

X

X

X

Scania

X

X

X

X

Volvo

X

X

X

X

AdBlue рекомендують практично всі виробники вантажівок.
Доливання рідини водій може
виконувати самостійно, лише
необхідно пам’ятати, що рідина AdBlue повинна міститися
в окремому, пристосованому
для цього баку транспортного
засобу. Сучасні автомобілі обладнані електронними системами, що інформують про необхідність доливання рідини. За
цим треба ретельно слідкувати,
адже якщо рідина AdBlue закінчиться, то запустити двигун не
вдасться. Відомо, що доливання
AdBlue на станціях технічного

ПОДВІЙНИЙ
ТУРБОНАГНІТАЧ

X

обслуговування коштує досить
дорого, адже розглядається як
окрема послуга. На заправних
станціях AdBlue можна придбати за роздрібними цінами
від дистриб’ютора. Компанія
Inter Cars пропонує рідину в
ємностях по 1,5 л (для легкових
автомобілів) та 1000 л (в основному для транспортних баз).
Ціни на AdBlue дуже різняться:
чим більша ємність, тим нижча
ціна за літр. AdBlue можна знайти в дистриб’юторській мережі Inter Cars за індексом товару
AD BLUE M.

InterTruck
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АКТУАЛЬНО

ПАМ’ЯТКА З ПІДБОРУ ЗАПЧАСТИН ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
Фото

Індекс

InterTruck

Виробник

10 2114 31 00 00

Патрубок паркувальн. нагрівача 60мм 1шт. = 1м.

EBERSPACHER

10 2114 34 00 00

Патрубок паркувальн. нагрівача 75мм 1шт. = 1м.

EBERSPACHER

10 2114 37 00 00

Патрубок паркувальн. нагрівача 90мм 1шт. = 1м.

EBERSPACHER

20 1820 99 00 01

Комплект прокладки обігрівача
EBERSPACHER HYDRONIC D3WZ, D5W

EBERSPACHER

22 4518 01 00 00

Паливний насос Airtronic D2 / D4 24v

EBERSPACHER

25 1908 45 00 00

Паливний насос D1/3LC/COMP 24V, 1-3 kW

EBERSPACHER

25 1688 01 00 06

Ущільн. вентилятора нагрівача D1L, D1LC/COMPACT

EBERSPACHER

25 1688 06 00 03

Ущільн. запалювача обігрівача D1L, D1LC

EBERSPACHER

25 1688 06 00 06

Ущільнююче кільце D1LC

EBERSPACHER

25 1688 06 04 00

Фільтр розжарювання нагрівача D1LC/COMPACT, D5LC/C

EBERSPACHER

25 1822 06 04 00

Фільтр розжарювання нагрівача D3LC UNIVERSAL/COMPACT

EBERSPACHER

25 1822 01 00 03

Ущільн. вентилятора нагрівача D3A, D3LC, D5LC

EBERSPACHER

25 1895 99 35 00

Датчик температури D1LC/COMPACT 24V

EBERSPACHER

25 1907 99 20 00

Вентилятор обдуву D3LC COMPACT 24V

EBERSPACHER

25 2069 01 00 03

Ущільн. вентилятора нагрівача AIRTRONIC D2 12/24V

EBERSPACHER

25 2069 01 02 00

Датчик перегріву AIRTRONIC D2, D4, D4S, 12/24V

EBERSPACHER

25 2069 06 00 01

Ущільн. запалювача обігрівача AIRTRONIC D2 12/24V

EBERSPACHER

25 2113 06 00 01

Ущільн. запалювача обігрівача AIRTRONIC D4, D4S 12/24V

EBERSPACHER

25 2069 10 01 00

Запалювач паркувальн.нагрівача AIRTRONIC D2 12/24V

EBERSPACHER

25 2113 10 01 00

Запалювач паркувальн.нагрівача AIRTRONIC D4/D4S 12/24V

EBERSPACHER

25 2069 10 01 02

Фільтр розжарювання нагрівача AIRTRONIC D2, D4, D4S

EBERSPACHER

25 2070 01 11 00

Свічки розжарення AIRTRONIC D2, D4, D4S, 24V

EBERSPACHER

25 2070 99 20 00

Вентилятор обдуву AIRTRONIC D2 24V

EBERSPACHER

25 2145 99 20 00

Вентилятор обдуву AIRTRONIC D4S 24V(DAF,MAN)FI=127мм

EBERSPACHER

Випускна труба HYDRONIC D5WS, 24мм

EBERSPACHER

360 61 299
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АКТУАЛЬНО

Фото

Індекс
EBE12.455.911
SEKCJA

Опис

Виробник

Хомут, конектор 60x95мм

EBERSPACHER

Ланцюги протиковзання вантажні (у комплекті 2шт.) 10.00-20;11.00-20;12.00-20;11R22,5;12R2
2,5;13R22,5;275/70R22,5;295/80R22,5;315/80R22,5;305/70R22,5;315/70R22,5;315/60R22.5

PEWAG

MMT E3000/570

Ланцюги протиковзання вантажні 8.25R15; 8.25R16; 9.5R17.5; 235/75R17.5; 245/70R17.5;
7.00R18; 7.50R18; 8R19.5; 6.50R20; 7.00R20

MAMMOOTH

MMT E3000/610

Ланцюги протиковзання вантажні 10.00R20; 12.50R20; 12.50/80R20; 335/80R20; 11R22.5;
275/80R22.5; 315/70R22.5; 300/70R24

MAMMOOTH

MMT E3000/620

Ланцюги протиковзання вантажні 11.00R20; 315/75R22.5; 315/80R22.5; 305/75R24.5;
315/75R24.5

MAMMOOTH

MMT E3000/670

Ланцюги протиковзання вантажні 13.60R16; 425/55R19.5; 14.50R20; 13.0/80R20; 12R22.5;
12.0/80R22.5; 13.0/75R22.5; 295/80R22.5; 385/55R22.5; 11.20R24; 11R24.5

MAMMOOTH

WKR001

Диск тахографа 100 км/год (100шт.) 100-24/2EC 4B

BORG-HICO

WKR003

Диск тахографа 125 км/год Automatic (100шт.) 125-24/2 EC 4B

BORG-HICO

WKR004

Диск тахографа (100шт.) 125-24/3300 EC 4K

BORG-HICO

WKR005

Диск тахографа 125 км/год (100шт.)

BORG-HICO

WKR006

Диск тахографа 140 км/год (100шт.) 140-24/EC 4K MD

BORG-HICO

WKR007

Диск тахографа 180 км/год (100шт.) 180-24/EC 4B MD

BORG-HICO

WKR009

Диск тахографа (3рул. в пачці)

BORG-HICO

PSC004

Ремінь для кріплення вантажів 5т 10м (9.5 0.5 m) 2500daN

BORG-HICO

PSC005

Ремінь для кріплення вантажів 5т 12м (11.5 0.5 m)

BORG-HICO

PSC014

Ремінь для кріплення вантажів (0,5т. 4м, з 2-х частин)

BORG-HICO

PSC015

Ремінь для кріплення вантажів (0,5т. 6м, з 2-х частин)

BORG-HICO

PSC018

Захист паска

BORG-HICO

PSC025

Кріплення для вантажів (2,35 - 2,72 м Штанга розпірна)

BORG-HICO

SCH014865

Гайка (М27*2)

SCHMITZ

SCH016318

Пластина (подвійна) кріплення ресори

SCHMITZ

SCH016515

Палець кріплення ресори M27x186

SCHMITZ

SCH1015044

Кронштейн ресори

SCHMITZ

SCH1025586

Пластина кріплення ресори

SCHMITZ

SCH1086695

Болт кріплення амортизатора M16 x 1,5 х 122-10.9

SCHMITZ

SCH1086696

Гайки болта амортизатора M16x1,5

SCHMITZ

SCH1098645

Задній ліхтар причепа лівий

SCHMITZ

SCH1098646

Задній ліхтар причепа правий

SCHMITZ

0102 013

Фітинг аварійного з’єднання 12mm, VOSS 246 NG12) NEOPLAN MAN LION S CITY, LION S COACH,
LION S REGIO, TGA, TGS, TGX 09.95-

VADEN

11 04 10

ГБЦ компресора 4111540000 MERCEDES ATEGO 1014 K/1014, 1014 L/1015 K/1015 K, 1016
K/1015, 1015 L/1017 A/1017 AK/1017 K/1017 K, 1018 K/1017 KO, 1018 KO/1017, 1017 L/1023 A,
1024 A/1

VADEN

InterTruck
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АКТУАЛЬНО

Фото

Індекс
1100 070 750

VADEN

ГБЦ компресора MAN E 2000 16.240 HOC, HOCL/R/16.290 HOC, HOCL/R/16.360 HOCL/R/16.372
HOCL/18.310 FAC, FARC/18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK/18.310 FALS, FARS, FAS/18.310 FLLR

VADEN

1200 016 100

Комплект прокладок компресора LP3997 MAN TGA 18.310 FAC, FARC/18.310 FAK, FAK-L, FALK,
FALK-L, FHLK/18.310 FALS, FARS, FAS/18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS/18.310, 18.320 FAC,
FARC, FHLC/18.310, 18.320 F

VADEN

1200 040 100

Комплект прокладок компресора WABCO 412 352 003 0, 912 116 000 0, 912 117 000 0 MAN

VADEN

1300 190 110

Ремкомплект компресора WABCO (412 704 018 0; 912 514 000 0; 912 514 001 0; 912 514 004 0;
912 514 009 0)

VADEN

13 19 10

ГБЦ компресора WABCO 412 704 018 0, 912 514 000/001/004/009 0

VADEN

16 01 10

ГБЦ компресора 911 504 500,501,503 0 (complete) DAF 95 XF FA 75.250/FA 75.310/FA 75.360/FA
85.340/FA 85.360/FA 85.380/FA 85.410/FA 85.430/FA 85.460/FA 85.480/FA 85.510/FA 95 XF 380/
FA 95 XF

VADEN

16 06 10

ГБЦ компресора 1743267 DAF XF / CF (головка компресора + всі прокладки) WABCO 911 504
504/505/506 0

VADEN

16 12 10

ГБЦ компресора WABCO 912 518 003/004 0

VADEN

1600 060 100

Ремкомплект компресора WABCO 911 504 504 0; 911 504 505 0; 911 504 506 0 DAF

VADEN

1600 120 100

Комплект прокладок компресора WABCO 912 518 003/004 0

VADEN

1700 010 100

Комплект прокладок компресора LP4851, LP4827, LP4846

VADEN

1700 035 100

Ремкомплект компресора WABCO 9125140040,912514009

VADEN

17 01 10

ГБЦ компресора Knorr LP4851, LP4827 / 4846/ 4851/ 4833/ 4845/ 4840/ 4819/ 4

VADEN

17 03 50

ГБЦ компресора WABCO 911 512 001,912 512 004,006,007 0 RVI KERAX 370.18/370.26/370.32/41
0.18/410.26/410.32/450.18/450.26/450.32

VADEN

7000 851 100

Поршень компресора 911 501 624 2 (d - 85mm, STD)

VADEN

7000 851 101

Поршень компресора (d-85,25mm, +0,25) DAF; IVECO; MAN; MERCEDES; RVI; VOLVO

VADEN

7300 750 001

Шатун компресора 412 442 000/001 0, 911 504 504/505/506 0 DAF; RVI

VADEN

7600 850 011

Шків компресора (9125180040) DAF XF 105 FA 105.410/FA 105.460/FA 105.510/FAD 105.410/FAD
105.460/FAD 105.510/FAK

VADEN

7700 920 001

Клапан утримування тиску (17bar, M26x1,5 LP3997,LK8901) MAN TGA, TGS, TGX 04.00-

VADEN

781 200

Кільце компресора (d-78mm, STD 2,5/4mm, LP4851)

VADEN

851 200

Кільце компресора (d-78mm, STD 2,5/4mm, LP4851)

VADEN

861 200

Кільце компресора (d-86mm, STD 2/3mm, LK4936, LP4857)

VADEN

CARGO-C009

Елемент бампера 130x170x65

CARGOPARTS

CARGO-C010

Елемент бампера 200x55x60

CARGOPARTS

CARGO-C011

Елемент бампера 200x80x80

CARGOPARTS

CARGO-C012

Елемент бампера 200x80x120

CARGOPARTS

CARGO-M01

Бризковик причепа 2400*380

CARGOPARTS

CARGO-M02/DAF

Бризковик DAF задній 650*350

CARGOPARTS

CARGO-M02/MAN

Бризковик MAN задній 650*350

CARGOPARTS

Бризковик RENAULT задній 650*450

CARGOPARTS

CARGO-M02/RENAULT

InterTruck

Виробник

Проміжна плита компресора MERCEDES ACTROS OM501; OM502

12 03 10
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Фото

Індекс
CARGO-M02/VOLVO

Опис

Виробник

Бризковик VOLVO задній 650*350

CARGOPARTS

CARGO-M03/DAF

Бризковик DAF перед. 600*200

CARGOPARTS

CARGO-M03/IVECO

Бризковик IVECO перед. 600*200

CARGOPARTS

CARGO-M03/MAN

Бризковик MAN перед. 600*200

CARGOPARTS

Бризковик RENAULT перед. 600*200

CARGOPARTS

Бризковик VOLVO перед. 600*200

CARGOPARTS

CARGO-M04

Бризковик причепа (без зображень) 600*450

CARGOPARTS

CARGO-M06

Бризковик причепа (без зображень) 600*350

CARGOPARTS

CARGO-M08

Бризковик причепа (без зображень) 400*500

CARGOPARTS

CARGO-M11

Бризковик причепа (без зображень) 450*370

CARGOPARTS

CARGO-M12/L

Бризковик 400*320 лівий

CARGOPARTS

CARGO-M12/P

Бризковик 400*320 правий

CARGOPARTS

CARGO-MUD-03

Крило колеса причепа (650x1250x1900)

CARGOPARTS

CARGO-MUD-04

Крило колеса причепа (435x1300x1900)

CARGOPARTS

CARGO-MUD-05

Крило колеса причепа (430x1300x1900)

CARGOPARTS

CARGO-MUD-06

Крило колеса причепа (650x1340x2100)

CARGOPARTS

CARGO-MUD-07

Крило колеса причепа (450x800)

CARGOPARTS

CARGO-UP2400

Бампер причепа 2400mm 18/10

CARGOPARTS

CARGO-L001

Кріплення для вантажів (2500-2870mm)

CARGOPARTS

CARGO-L002

Кріплення для вантажів (2400-2700mm)

CARGOPARTS

EC-05-ABS

Спіральний електричний дріт 3,5m, максимум 4m, 5конт. ABS

TRUCKLIGHT

EC-07-EBS

Спіральний електричний дріт 3,5m, максимум 4m, 7конт. ABS

TRUCKLIGHT

EC-15-ADR

Спіральний електричний дріт 3,5m, максимум 4m, 15конт. ADR

TRUCKLIGHT

EC-N07-ALU

Спіральний електричний дріт

тип - N-7/24V металеві вилки

TRUCKLIGHT

EC-S07-ALU

Спіральний електричний дріт

тип - S -7/24V металеві вилки

TRUCKLIGHT

EC-N07-PLA

Спіральний електричний дріт

тип - N-7/24V пластикові вилки

TRUCKLIGHT

EC-S07-PLA

Спіральний електричний дріт

тип - S -7/24V пластикові вилки

TRUCKLIGHT

AD-15/7-ALU

Спіральний електричний дріт «N» i «S» 15/7/7 24 V

TRUCKLIGHT

SO-05-ABS

Розетка ABS 24V (5конт.)

TRUCKLIGHT

SO-07-EBS

Розетка EBS 24V (7конт.)

TRUCKLIGHT

SO-15-ADR

Розетка ADR 24V (15конт.)

TRUCKLIGHT

SO-MAN001

Розетка MAN F90, F2000, TGL, TGM

TRUCKLIGHT

CARGO-M03/RENAULT
CARGO-M03/VOLVO
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Фото

Індекс

Виробник

SO-N07-ALU

Розетка тип - N 24V (7конт.) металева

TRUCKLIGHT

SO-S07-ALU

Розетка тип - S 24V (7конт.) металева

TRUCKLIGHT

SO-N07-PLA

Розетка тип - N 24V (7конт.) пластикова

TRUCKLIGHT

SO-S07-PLA

Розетка тип - S 24V (7конт.) пластикова

TRUCKLIGHT

STR-M10X1

Ніпель для стримування рідини M10*1

S-TR

STR-M10X1,5-1

Оцинкована гайка із фіксацією

S-TR

STR-M16X2/180-1

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

STR-M16X2/200-1

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

STR-M18X2,5/140-1

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

STR-M18X2,5/160-1

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

STR-M18X2,5/180-1

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

STR-M20X1,5/130

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

STR-M20X2/280

Болт/палець кріплення ресори MAN

S-TR

STR-M24X3/100-1

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

STR-M24X3/120-1

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

STR-M24X3/160-1

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

STR-M24X3/180-1

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

STR-M24X3/220-1

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

STR-M24X3/280-1

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

STR-M24X3/340-1

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

STR-M20X2,5/160-1

Оцинковані шестигранні болти

S-TR

UNI-KOL-001

Ковпак колеса (оцинкований)

BTA

Ковпак колеса (чорний)

ATEX

4.01 001
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Опис

MLS-88138601

Лист ресорний BPW L-500 *38mm

MAGNUM
TECHNOLOGY

88138601-S

Лист ресорний BPW L-500 *38mm

SCHOMACKER

8803180119 Z/T

Лист ресорний BPW L-550 *40mm

TES

392.254.0

Повітряний резервуар 246mm/610mm/25dm/3, 3xM22x1, 5 + M22x1, 5

POLMO

392.204.0

Повітряний резервуар 246mm/500mm/20dm/3, 3xM22x1, 5 + M22x1, 5

POLMO

DIN49133W
S35111.02

Демпфер,випуск.системи MAN F90 16/19/26. XXX (D2865 85-) (4x2) d-110 350mm

WESTFAL

DIN80768W

Демпфер,випуск.системи ( 128; L=140)(КОРОТ.) VOLVO FH12/16 (4X2,6X2,6X4)

WESTFAL

DIN81133W

Демпфер,випуск.системи ( 128; L=305)VOLVO FH12/16,FL12

WESTFAL

DIN94210W
S35111.01

Демпфер,випуск.системи (d ВНУТР. 111,0mm) L=2000MM

WESTFAL

DIN94214W
S35115.03

Демпфер,випуск.системи (d ВНУТР. 115,0mm) L=2000MM

WESTFAL

DIN95227ST

Деталь випускн.системи (d ВНУТР. 128mm) L=2000MM

WESTFAL

DIN94270W S35070

Демпфер,випуск.системи (d ВНУТР. 70,0mm) L=2000MM

WESTFAL

DIN94276W S35077

Демпфер,випуск.системи (d ВНУТР. 77,0mm) L=2000MM

WESTFAL

DIN94280W
S35080.01

Демпфер,випуск.системи (d ВНУТР.80,0mm) L=2000MM

WESTFAL

DIN94289W
S35090.02

Демпфер,випуск.системи (d ВНУТР.90,0mm) L=2000MM

WESTFAL
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ЯКІСТЬ
Ми впровадили інтегровані системи управління якістю, що відповідають вимогам ISO/TS 16949:2009
та екологічного стандарту ISO 14001:2002. Крім того, всі наші фільтри проходять ретельні дослідження
на відповідність вимогам численних стандартів якості, яким повинна відповідати ця група фільтрів.
Найбільш важливими з них є: ISO 5011 — для повітряних фільтрів; ISO 19438 — для паливних фільтрів
і ISO 4548/12 — для масляних фільтрів.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Продукти Schaeffler

для сегмента вантажних автомобілів — оригінальна якість (OE)

Більше 120 років
у авангарді технологій
виробництва колісних
підшипників маточини

FAG уже понад 120 років є провідним виробником високоточних підшипників кочення. Сьогодні
компанія FAG належить німецькому концерну Schaeffler, одній з найбільших індустріальних
компаній у сімейному володінні в Німеччині та Європі.
Компанія Schaeffler, яка володіє такими потужними брендами, як LuK, INA, FAG, RUVILLE,
розробляє і виготовляє високоякісні компоненти для автоіндустрії, промисловості та аерокосмічної техніки.
ПОЧАТОК ЕРИ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ
Власне, бренд FAG почав свою історію з геніального винаходу. У 1883 році в місті Швайнфурт (Німеччина) пан Фрідріх Фішер сконструював шліфувальну машину для кульок кулькопідшипника, що
дозволило досягти ідеально круглого перерізу кульок. Цей винахід вважається початком індустрії
випуску підшипників кочення.
ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ АВТОІНДУСТРІЇ
Зараз бренд FAG є світовим лідером у проектуванні автомобільних підшипників маточини, тому не
дивно, що майже всі автовиробники вибрали FAG
як головного ОЕ постачальника колісних підшипників маточини.
ПОСТАВКИ НА КОНВЕЄР ОЕ ДЛЯ ЛІДЕРІВ
ВИРОБНИЦТВА ВАНТАЖІВОК
Для важких вантажних автомобілів доступний широкий спектр підшипників і модулів маточини. Як
у постачальника з повним асортиментом, наша
всебічна програма щодо комерційного транспорту охоплює конічні роликові підшипники, вузли
і маточини, а також повний асортимент наборів
сальників, включаючи понад 300 артикулів.

Фрідріх
Фішер

... у 1883 р.
винайдено
кулькообробний
верстат...

ÎÎ DAF
ÎÎ DANA
ÎÎ Mercedes Benz
ÎÎ Schmitz Cargobull
ÎÎ SAF
ÎÎ Volvo
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... що стало початком промислового
виробництва підшипників

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

TRB / КОНІЧНИЙ РОЛИКОПІДШИПНИК
►
►
►
►
►

Окремі компоненти
1 внутрішній або зовнішній підшипник
Не зібраний
Не змазаний
Потребує обслуговування

TAM / TRUCK AXLE MODULE / TRAILER AXLE MODULE
►
►
►
►
►
►

Нерозбірний вузол
Змазка на весь термін служби
Необслуговуваний
Вбудоване внутрішнє кільце
У деяких моделях — кільце ABS
Готовий до установки

THU / TRUCK HUB UNIT / ПІДШИПНИКОВИЙ ВУЗОЛ МАТОЧИНИ
►
►
►
►
►
►
►

Попередньо зібраний нерозбірний вузол
Інтегровані ущільнювачі вала
Змазка на весь термін служби
Необслуговуваний
Вбудоване внутрішнє кільце і два внутрішніх підшипники
Встановлений зазор підшипника
Не можуть бути альтернативою IU або RIU

RIU / REPAIR INSERT UNIT / РЕМОНТНИЙ ВУЗОЛ МАТОЧИНИ
►
►
►
►
►

NEW!

Попередньо зібрані два підшипники TRB з’єднані затискним кільцем
Попередньо змащені (змазка на весь термін служби)
Удосконалення Insert Unit
Більший ресурс (попередньо встановлений зазор)
Необслуговуваний

SMART SET / РЕМОНТНИЙ ВУЗОЛ МАТОЧИНИ
► Попередньо встановлені два підшипники TRB
► Попередньо змащені змазкою, більш стійкою до навантажень
(змазка на весь термін служби)
► Попередньо виставлені
► Більший ресурс (удвічі більший, ніж у стандартних конічних
роликових підшипників)
► Необслуговуваний
► Скорочений час установки
► Економія часу при обслуговуванні гальмівної системи
InterTruck
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ЯКІСТЬ ТА СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ
ВІД ОДНОГО ВИРОБНИКА
Саме до провідної міжнародної виставки в автомобільній галузі компанія ContiTech приурочила
введення особливої послуги. «5 років гарантії на
всі вироби ContiTech для легкових автомобілів із
асортименту для вторинного авторинку», — обіцяє виробник автозапчастин станціям технічного
обслуговування із 47 країн-учасниць за умови одноразової реєстрації на веб-сайті ContiTech. Для
реєстрації однією з 16 мов треба лише пройти за
посиланням: www.contitech.de/5. Гарантія діє з моменту реєстрації. При виявленні браку матеріалу
або виробу ContiTech бере на себе ремонт або заміну. У разі нормального зношення, недотримання
вказівок виробника або сторонніх дій, наприклад
використання не за призначенням, гарантія не діє.
Відповідний документ оформлює продавець товару. Також потрібні документальні підтвердження
купівлі та дати монтажу деталі. Монтаж деталі повинен виконувати кваліфікований фахівець.
Відгук клієнтів свідчить про успіх нової послуги:
близько 1000 зацікавлених СТО вже зареєструвалися на сайті. «Швидкість реєстрації також приваблює», — говорить Кристіан Пфіц, керівник відділу
збуту по Європі. Позитивна реакція — не випадкова річ, вважає він: «СТО, що беруть участь, отримують не тільки гарантію, а й продукцію, якість якої
не поступається продукції для первинного оснащення». Одночасно ми вручаємо їм сертифікат,
який вони можуть використовувати як додатковий
засіб реклами та маркетингу. Таким чином, вони
безпосередньо визнаються як підприємства з високоякісною продукцією».
Одна гарантія для 47 європейських країн: компанія ContiTech надає СТО гарантію на п’ять років на
всі продукти з програми вторинного авторинку.
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Склоочисники Bosch
для вантажівок
Кількість автотранспортних засобів на дорозі постійно зростає, і кожен
водій знає, що інколи на прийняття рішення є лише частки секунди. Тому
видимість дороги — один з найважливіших факторів безпеки руху.
Компанія Бош має величезний досвід, компетенцію та експертизу у сфері склоочищення. Склоочисник з електричним приводом, технологія
двокомпонентної гумової стрічки, безкаркасна
конструкція і багато іншого — все це розробки
та патенти компанії Bosch. Продукція Bosch — це
насамперед якість, надійність та впевненість у належній видимості дороги за будь-якої погоди.
Вантажна програма склоочисників Bosch представлена лінійками Aerotwin, Twin та ECO.
Програма безкаркасних Bosch Aerotwin дуже компактна і складається усього з 9 артикулів (довжиною від 500 до 800 мм). Склоочисники до 700 мм
комплектуються адаптером під кріплення гачок і
форсунками омивача (якщо передбачено автовиробником). Найдовша щітка 800 мм (AR 81 N) підходить для накладного кріплення, що використовується на автобусах.
Склоочисники Bosch Twin для комерційних автомобілів мають міцну каркасну конструкцію і забезпечують рівномірний хід щітки довжиною до
1000 мм. Склоочисники Twin вироблені із застосуванням двокомпонентної гумової стрічки Bosch
для тривалого строку служби при екстремально
високих або низьких температурах.
Найбільш популярні моделі Bosch Twin N63, N65
та N70, що встановлюються на широковідомі моделі вантажівок MAN, Mercedes-Benz, Iveco, Scania,
Renault, Volvo та інші.
Серед найдовших щіток варто звернути увагу на
моделі N82, N92 та N102. Це універсальні щітки з
широким покриттям автопарку, укомплектовані
набором адаптерів для накладного кріплення і
кріплення гачок розміром 16 × 6.

చచ Збільшений на 30 % термін роботи

Останньою новинкою цього року стала модель
N68 для вантажівок Renault C, D, K, T з великими
кабінами.

చచ Безшумна робота

Лінійка бюджетних каркасних щіток Bosch ECO до
600 мм має адаптер для кріплення гачок шириною
8 і 9 мм. Модель 700 мм комплектується додатковим адаптером, що дозволяє встановлювати її на
важіль шириною 12 мм.

Переваги склоочисників
Bosch Aerotwin:
చచ Оптимальне притискання до лобового
скла вздовж усієї довжини щітки
చచ Простота заміни завдяки вбудованому
адаптеру
చచ Вбудована форсунка омивача (якщо
передбачено автовиробником)
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РУЛЬОВІ ПЕРЕДАЧІ TRW ДЛЯ
ВАНТАЖНИХ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ — PROEQUIP
Завданням рульової передачі є реалізація сполучення між водієм, який керує кермом управління, і
їздовими колесами автомобіля за допомогою поворотних кулаків коліс. Принциповими елементами
системи управління є керовані колеса транспортного засобу, механізм поворотних кулаків і рульова
передача із супутніми елементами, тобто з різного роду тягами та плечима.
ДВА СПОСОБИ
У старіших конструкціях, особливо малих вантажних
автомобілів, використовувалися поширені також у
легкових автомобілях глобоїдні (черв’ячні) передачі. У нових конструкціях принципово застосовуються два основних види рульових передач: зубчасті
та гвинтові (кулькогвинтові), доступні в різних варіантах та конструкційних різновидах, і практично в
кожному випадку це передачі з гідравлічним посиленням. Новітні конструкції менших транспортних
засобів все частіше оснащуються зубчастими передачами з електрогідравлічним або електричним підсиленням. Новітні рішення — це результат все більш
високих вимог у сфері безпеки і комфорту їзди, але
слід зазначити, що цей процес є результатом удосконалення відомих конструкцій та пошуку нових
рішень. Чудовим прикладом цього є використання
зубчастих передач у важких транспортних засобах з
незалежною, низькою підвіскою передньої осі, призначених для перевезення об’ємних вантажів.
КУЛЬКОГВИНТОВІ ПЕРЕДАЧІ
Кулькогвинтові передачі — це вдосконалена версія
гвинтових рульових передач, недоліком яких був
низький механічний ККД, особливо при зворотному
приводі (від керованих коліс до керма управління).
Техніко-експлуатаційні параметри гвинтових передач значно поліпшилися в результаті впровадження
так званої кулькової різьби. Лінія такої різьби у гвинті і гайці має форму канавки з круговим перерізом,
всередину якої введені кульки. Завданням кульок є
заміна тертя ковзання на тертя кочення під час одночасного повороту гвинта і гайки. Завдяки тому, що
коефіцієнт тертя кочення значно нижчий, коефіцієнт
таких передач перевищує 85 %. Щоб уникнути випадання кульок, обидва кінці (виходи) різьби гайки
з’єднані між собою контурним каналом, що дозволяє кулькам вільно переміщатися з одного боку гайки в інший.
КУЛЬКОГВИНТОВІ ПЕРЕДАЧІ TRW
TRW Automotive у всьому світі виробляє широку
гаму передач для вантажних транспортних засобів.
У європейських транспортних засобах застосовуються сучасні кулькогвинтові передачі серії TAS (TAS
85, 86 і 87), як в одноконтурній версії, так і у двоконтурній, а також новітні моделі передачі THP/PCF, що
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РУЛЬОВОЇ ПЕРЕДАЧІ:
• висока міцність;
• високий механічний ККД;
• відповідне передатне відношення;
• забезпечення потрібної невеликої сили, необхідної для виконання повороту (в разі більшості транспортних засобів категорії N3 ця
сила становить максимально 200 Н та 450 Н
відповідно для справної системи управління і
системи з пошкодженням);
• оборотність, тобто можливість передачі моменту як від керма управління на колеса, так
і у зворотному напрямку, з метою точного визначення водієм умов під час їзди;
• невеликі розміри і невелика маса.
відрізняються, зокрема, легкою конструкцією. Вони
застосовуються в автомобілях таких марок, як DAF,
Dennis, Iveco, Renault, Scania і Volvo. Рульова передача TAS є інтегральним рішенням, що поєднує в собі
механічну кулькогвинтову передачу, розподільний
гідравлічний клапан і робочий поршень. Рульова
передача TAS дозволяє управляти автомобілем також у разі втрати посилення керма. У такому випадку вона працює, як звичайна механічна передача.
Вихідний валик з’єднаний з різьбою передачі за допомогою торсіона. Використано короткий торсіон,
розміщений у передній частині передачі. Принциповим елементом системи посилення є обертовий
розподільний клапан, що складається зі стрижня у
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створений головним насосом. Зворотний клапан
запобігає втраті з резервного контуру після втрати
масла в головному контурі. Золотниковий клапан,
який застосовується в передачі TAS 87, додатково
направляє масло в гідравлічний сервомотор другої
торсійної осі. Цю функцію виконує додатковий золотник, керований тієї ж різницею тисків, що і головний золотник. У результаті після аварії головного
насоса посилення системи рульового управління
відбувається тільки в головному контурі, який живиться за допомогою резервного насоса. Сервомотор другої торсійної осі від’єднується від гідравлічного контуру.
вигляді втулки, насадженої на вхідному валу, на поверхні якої міститься ряд заглиблень. Функцію корпусу розподільного клапана виконує відрізок гвинта. Принцип дії торсіона, розподільного клапана та
інших елементів передачі TAS 85, зокрема обмежувачів тиску, є типовим для кулькогвинтових передач з гідравлічним посиленням. Перевагою рішення
TRW є проста конструкція керівного клапана і здатність передачі до самостійної деаерації.
Двокорпусні версії передачі забезпечені додатковим
розподільним золотниковим клапаном, розташованим перед обертовим розподільником, доступним у
двох версіях: для автомобілів з однією керованою
віссю та резервним насосом (TAS 86) і для автомобілів з двома керованими осями й резервним насосом
(TAS 87). У передачі TAS 86 дія золотникового розподільника полягає в заповненні нестачі тиску масла
за допомогою тиску, генерованого резервним насосом, який подається головним гідравлічним насосом у коробку передач. При вимкненому двигуні
розподільний клапан утримується в позиції спокою
за допомогою зворотної пружини, видимої на схемі
з правого боку клапана. У цьому стані в контур посилення залучено резервний насос. Після ввімкнення двигуна головний гідравлічний насос починає
нагнітати масло за допомогою зворотного клапана
і дросельного клапана в рульову передачу. В дросельному клапані виникає різниця тисків, що впливають на лівий і правий бік золотникового клапана,
пропорційна напору масла. Більший тиск впливає
на лівий бік клапана, внаслідок чого при певному
значенні напору масла відбувається подолання опору зворотної пружини, установка золотника розподільного клапана в робоче положення і залучення в
контур масла головного насоса. У разі втрати тиску в
головному насосі різниця тисків занадто низька для
того, щоб утримати розподільний клапан у робочому положенні, у зв’язку з чим золотник клапана під
впливом пружини переміщається вправо, вмикаючи
резервний насос, який доповнює недостатній тиск,

TRW PROEQUIP
Компанія TRW діє в галузі запчастин для вантажних
транспортних засобів з 1906 р. Майже третина вантажних автомобілів, що пересуваються дорогами
Європи, забезпечена системою рульового управління TRW. Ми чудово знаємо реальний стан справ
у галузі важких транспортних засобів і постійно приймаємо виклики, які постають перед нами.
У рамках пропозиції TRW Proequip доступні всі основні елементи системи рульового управління та підвіски, зокрема керівні колони, насоси посилення,
рульові передачі, плечі рульової передачі, рульові
тяги, наконечники рульових тяг, реакційні тяги типу
V. Це свідчить про наші комплексні знання в системі рульового управління і підвіски, що є гарантією
якості та надійності окремих елементів, розроблених нами.
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗАВОД
З метою виконання заводської регенерації автомобільних вузлів, TRW побудувала спеціалізований
завод у м. Фридлант (Чехія). На цьому заводі проводиться регенерація запчастин для всіх найбільш
відомих у Європі марок автомобілів.
Виробництво заводських запчастин, які регенеруються, охоплює ремонт підсистем із заміною всіх
зношених деталей на оригінальні деталі TRW, використовувані для виготовлення нових рульових передач для виробників автомобілів.
Найбільш важливою умовою функціонування програми є те, щоб запчастини були зібрані з усього
ринку і їх можна було б знову відремонтувати. Деталь, яка повертається дистриб’ютору, не може бути
розібраною, некомплектною, зі значною корозією
або з механічними пошкодженнями, наприклад унаслідок аварії, неправильного демонтажу або ремонту, який не відповідає технології виробника. Крім
того, деталь повинна міститися в оригінальній упа-
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ковці TRW, в якій продукт був куплений, маркованій
спеціальною биркою з номером запчастини, яка додається до нового елементу.
Ключ до успішного використання регенерованих на
заводі TRW передач і насосів — контроль якості на
всіх етапах виробництва. Результатом ретельного
контролю якості є дуже низький відсоток рекламацій передач, виготовлених на цьому заводі.
Виробничий процес починається із сортування запчастин. Кваліфіковані працівники вже на цьому
етапі виконують відбір. Не пошкоджені деталі, які
можливо регенерувати, відсортовані за маркою,
моделлю автомобіля і номером запчастини TRW,
переходять до подальшого етапу виробництва.
Далі вони проходять процес попереднього миття.
Чистота — це один з найбільш важливих чинників,
які впливають на якість процесу виробництва. Наступний етап — демонтаж. Кожна передача розбирається на окремі елементи, перевіряється їх стан:
видимі механічні пошкодження, ступінь покриття
корозією, стан різьби, і після цього кваліфікуються
щодо допуску до наступного етапу. Окремі елементи далі піддаються процесу ретельного миття під
тиском при високій температурі. Відібрані й вимиті
запчастини проходять верифікацію. Верифікація запчастини на предмет якості — це один з найбільш
важливих етапів. Тут кожен працівник, як і в давні
часи на заводі Rolls-Royce, несе відповідальність за
якість деталі, яку перевіряє, підтверджуючи результат своїм підписом. Кожен з них стежить тільки за одним видом деталей.
Усі припуски розмірів та форми відповідають вимогам виробника передач, так само, як і нові деталі, виготовлені на заводі. Деталі, які не задовольняють заводські вимоги, не піддаються механічній обробці,
оскільки це може знизити їх параметри міцності або
стійкість до зношування, і далі потрапляють у спеціальні контейнери, в котрих доставляються на пункти повторної переробки або збору металобрухту.
Черговий етап виробництва — монтаж. У разі рульової передачі ретельно верифіковані елементи встановлюються з використанням нових робочих елементів. Різноманітні ущільнення, напрямні та інші
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елементи — це продукти найвищої якості, які відповідають вимогам, що висуваються до оригінальних
запчастин TRW. Процес монтажу виконується без
застосування надмірного зусилля. Усі елементи повинні бути ідеально підібрані, щоб задовольнити вимоги тестів, виконуваних після закінчення монтажу
та очищення.
На етапі остаточної перевірки проводяться такі ж
тести, як і для нових запчастин. Перевіряються, зокрема, герметичність керівного клапана, герметичність циліндра сервомотора і внутрішній опір руху
передачі.
Після остаточних тестів настає час фарбування в
електростатичній камері, сушки і далі — упаковки.
ЗАСТАВА
Для того щоб стимулювати повернення зношених
деталей, ми проводимо політику повернення депозитної переплати. Якщо при купівлі запчастини
клієнт поверне старий, зношений підвузол, який
кваліфікується для регенерації, то він отримує повернення застави в розмірі еквівалента 495 Євро.
Порада. Не намагайтеся самостійно відремонтувати рульову передачу. Замовте нову або регенеровану на заводі запчастину TRW Proequip, а стару
поверніть у рахунок вартості нової.
Перш ніж купити запчастину в невідомого постачальника, перевірте ціни на регенеровані запчастини TRW.

ALL WAYS WIX

ФІЛЬТРИ ДЛЯ
ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
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МОТОРНІ МАСЛА
ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

ПРИ ВИБОРІ МОТОРНОГО МАСЛА ДЛЯ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ СЛІД, ПЕРШ
ЗА ВСЕ, ВРАХОВУВАТИ ВИМОГИ ВИРОБНИКА ДО ТИПУ МАСЛА І ЙОГО В’ЯЗКОСТІ,
ЗАЗНАЧЕНІ У ФІРМОВИХ СПЕЦИФІКАЦІЯХ. ПО МОЖЛИВОСТІ БАЖАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ МОТОРНІ МАСЛА ТИХ МАРОК, ЯКІ ПРОПИСАНІ В СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТАХ.
Основна функція будь-якого моторного масла полягає в утворенні тонкої розділової плівки, яка ізолює
зв’язані поверхні одну від одної, запобігаючи тим
самим утворенню на них задирів і продовжуючи
термін служби. Заповнюючи зазори між складовими
частинами циліндро-поршневого вузла, масло запобігає прориву вихлопних газів з камери згоряння в
картер.
Крім того, моторне масло виконує такі функції:
• забезпечує відведення тепла, що виділяється при
згорянні палива і в процесі тертя рухомих частин
двигуна;
• захищає металеві поверхні від корозії;
• перешкоджає утворенню осаду й нагару;
• нейтралізує кислоти, які утворюються в результаті згоряння палива і окиснення масла;
• забезпечує стабільне емульсійне середовище
для утримання в ньому частинок зносу і старіння
матеріалу, а також видалення їх з вузла тертя.
ЯК ВИБИРАТИ МАСЛА
Слід пам’ятати, що використання масла, яке відрізняється від зазначеного виробником у специфікації до цього автомобіля, не гарантує надійної
роботи двигуна. Навіть дорожчі масла з кращими
властивостями можуть виявитися непридатними
для використання у двигуні конкретної моделі. Так,
наприклад, для деяких вітчизняних автомобілів із
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застарілими силовими установками застосування
замість рекомендованого мінерального будь-якого
синтетичного моторного масла може призвести до
пошкодження гумових або пластмасових елементів
ДВЗ. При цьому всі очевидні переваги синтетичного
масла залишаться нереалізованими, а кошти, витрачені на його придбання, не окупляться.
Моторне масло повинне забезпечувати надійне
змащування деталей двигуна у всьому діапазоні
робочих температур. Воно має бути досить рідким,
щоб вільно надходити до всіх вузлів, які потребують
змащування. Водночас занадто мала його в’язкість
не забезпечить сталого змащувального шару в зоні
тертя. В’язкісно-температурні властивості можуть
сильно відрізнятися залежно від складу мастильного матеріалу і температури навколишнього середовища, тому при виборі моторного масла для двигуна
вантажного автомобіля необхідно орієнтуватися на
його приналежність до певної категорії за загальноприйнятою міжнародною системою класифікації
SAE. За цією класифікацією моторні масла підрозділяються на шість зимових класів в’язкості з позначеннями SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W,
SAE 25W і п’ять літніх класів з позначеннями SAE 20,
SAE 30, SAE 40, SAE 50 і SAE 60. Всесезонні масла мають подвійне позначення в’язкості, наприклад: SAE
5W-30, SAE 10W-40.
Вимоги до в’язкості моторних масел для різних автомобілів можуть істотно відрізнятися. При виборі
моторного масла для вантажного автомобіля слід,
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перш за все, враховувати вимоги виробника до типу
масла і його в’язкості, зазначені у фірмових специфікаціях. По можливості бажано використовувати
моторні масла тих марок, які вказані в інструкціях і
специфікаціях.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАСЛА
Заміна масла повинна здійснюватися в суворій відповідності з термінами, рекомендованими заводом-виробником. Дотримання інтервалів заміни
масла (особливо при використанні палива з високим вмістом сірки) сприяє збереженню масла чистим і запобігає його розкладанню. Одночасно із
заміною масла слід здійснювати і заміну масляного
фільтра. Збільшення інтервалів між замінами масла
і фільтрів може призвести до утворення осаду, який
важко видаляється навіть при дотриманні оптимального графіка техобслуговування в подальшому.
Пересування вантажного автомобіля в умовах міста,
путівцями або бездоріжжю в основному відбувається на нижчих передачах. При цьому для подолання
одних і тих же відстаней двигун здійснює більшу
кількість обертів, ніж на вищих передачах у більш
комфортних умовах шосе. Такий режим експлуатації вимагає здійснювати заміну моторного масла в
1,5—2 рази частіше, ніж рекомендовано в настановах з експлуатації.
Автомобілі з солідним пробігом також вимагають
більш частої заміни масла і фільтрів, оскільки вже
зношені вузли і деталі створюють для двигуна більш
жорсткі умови роботи (наприклад, збільшення зазорів між циліндрами і поршнями може спровокувати
викид розжарених газів у картер).
При експлуатації вантажного автомобіля переважно
з великою кількістю пилу, а також при використанні
палива низької якості в маслі утворюються домішки
продуктів неповного згоряння і пилу з повітря. При
такому режимі експлуатації пори масляного фільтра
швидко забиваються, тому його необхідно замінювати частіше, ніж саме масло.
Якщо масло у двигуні швидко темніє, це не завжди
означає, що воно втратило свої властивості й робочі характеристики. Навпаки, потемніння зазвичай
свідчить про ефективну роботу масла з видалення
із зони тертя різних домішок, таких як нагар, продуктів часткового згоряння палива, зносу, інших
забруднень.
Украй не рекомендується змішувати мінеральні й
синтетичні масла, а також масла різних марок. Незважаючи на те, що основи таких масел, як правило,
сумісні між собою, в їх складі є різні набори присадок, які при взаємодії можуть утворювати нерозчинний осад. З цієї причини при доливанні бажано використовувати масло того ж типу і тієї ж марки, яке
було залите у двигун раніше.

Якщо у двигуні вантажного автомобіля постійно використовувалося масло однієї марки, і його обслуговування проводилося в належні терміни, то промивку двигуна при черговій заміні масла можна не
робити. У старій вантажівці перед першою заміною
масла мастильну систему слід ретельно промити
відповідним промивним маслом. Це необхідно зробити для того, щоб уникнути можливого засмічення
масляного фільтра відкладаннями, які утворюються
при несумісності нового масла із залишками старого.
У маслі, що циркулює в масляній системі двигуна,
при тривалій експлуатації утворюються кислоти.
Для запобігання корозії поршнів, поршневих кілець
і циліндрів до складу масел вводяться нейтралізуючі
присадки. Однак при низькій температурі взаємодія
нейтралізуючих присадок і кислот відбувається недостатньо ефективно, тому перед тим, як піддавати
вантажний автомобіль великим експлуатаційним
навантаженням, моторне масло необхідно прогріти
на низьких оборотах двигуна.
Для профілактики і своєчасного виявлення витоку
масла слід регулярно оглядати двигун зовні, стежити за рівнем масла і тиском у масляній магістралі.
Низький рівень масла свідчить про його перевитрату, витік через ущільнювачі сальника або про
пошкодження в мастилопроводі. Коливання тиску
вказують на можливу несправність (пошкодження
масляного насоса, заїдання запобіжного клапана
тощо). Своєчасне усунення виявлених несправностей допоможе запобігти виходу двигуна з ладу і його
дорогому ремонту.
ВИМОГИ ДО МОТОРНИХ МАСЕЛ,
ЩО ВИСУВАЮТЬСЯ ВИРОБНИКАМИ
ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
Згідно з класифікаціями АРI (Американський інститут нафти) і ACEA (Європейська класифікація експлуатаційних властивостей масел), основні властивості
та характеристики моторних масел повинні відповідати вимогам виробників автомобілів та інших зацікавлених сторін.
Великі виробники вантажних автомобілів зазвичай
проводять попередні випробування тих мастильних
матеріалів, які вони мають намір використовувати
для обслуговування своєї автотехніки. У разі позитивних результатів таких випробувань на упаковку
масла наноситься додаткове маркування у вигляді
фірмового знака або особливого коду. Таке масло
визнається придатним для застосування у двигунах автомобілів цієї марки, оскільки воно отримало
схвалення заводу-виробника.
Список моторних масел, схвалених автовиробником, з плином часу може змінюватися — знімаються
з виробництва застарілі продукти; з’являються нові
масла, які успішно пройшли випробування.
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АСОРТИМЕНТ МОТОРНИХ МАСЕЛ

СОММА TransFlow
ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

У сучасних умовах експлуатації комерційної техніки логістичним операторам необхідна продукція найвищої якості для дотримання різноманітних суворих норм і специфікацій. Нова лінійка моторних масел Comma
TransFlow допоможе вам не тільки задовольняти і перевершувати вимоги
до викидів парникових газів, специфікацій двигуна, відповідно до рекомендацій OEM, а також сприятиме захисту дорогих компонентів обробки
вихлопних газів і збільшенню економії палива та інтервалів заміни масла.

UD 10W-40 Синтетичне
Для високонавантажених дизельних двигунів, включаючи двигуни
з турбонаддувом і без нього. Виготовлено за технологією low SAPS,
для захисту двигуна й обладнання
контролю за викидами.
Експлуатаційна класифікація:
ACEA E6 E7
Comma рекомендує використовувати цей продукт у тих випадках, коли передбачено відповідність таким специфікаціям:
Volvo VDS-3; RVI RLD-2;
MTU Type 3.1; MACK EO-N
Офіційне схвалення:
MAN 3477; MB-Approval 228.51

АD 10W-40 Напівсинтетичне
Для високонавантажених дизельних двигунів, включаючи двигуни
з турбонаддувом і без нього. Ідеально підходить для змішаного
парку автомобілів: вантажних,
мікроавтобусів і легкових.
Експлуатаційна класифікація:
ACEA A3/B4 E7; API CI-4
Comma рекомендує використовувати цей продукт у тих випадках,
коли передбачено відповідність
таким специфікаціям: MAN 3275;
Cummins
CES
20077/78;
MTU Type 2; Mack EO-M+
Офіційне схвалення:
MB 228.3; Volvo VDS-3;
Renault RLD-2; MACK EO-N
40

InterTruck

Доступно у фасуванні: 5 л, 20 л, 205 л
ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Густина при 20 °C
0,856 г/см3
В’язкість при 100 °C
14,4 сСт
В’язкість при 40 °C
102 сСт
Індекс в’язкості
150
В’язкість при холодному
6400 сП
запуску двигуна при –20°C
TBN (загальне лужне число)
10,0 мг КОН/г
Масова частка сульфатної золи
0,98 %
Цинк
0,09 %
Кальцій
0,18 %
Фосфор
0,25 %
Колір
Коричневий
Температура спалаху
200 °C
Температура застигання
–33 °C
Доступно у фасуванні: 5 л, 20 л, 205 л
ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Густина при 20 °C
0,870 г/см3
В’язкість при 100 °C
14,4 сСт
В’язкість при 40 °C
95 сСт
Індекс в’язкості
150
В’язкість при холодному
6500 сП
запуску двигуна при –20°C
TBN (загальне лужне число)
10,3 мг КОН/г
Масова частка сульфатної золи
1,5 %
Цинк
0,12 %
Кальцій
0,36 %
Фосфор
0,12 %
ТемноКолір
коричневий
Температура спалаху
230 °C
–33 °C
Температура застигання
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SD 15W-40 Мінеральне
Для високонавантажених дизельних двигунів, включаючи
двигуни з турбонаддувом і без
нього. Ідеально захищає двигун
від зношування.
Експлуатаційна класифікація:
ACEA A3/B4 E7; API CI-4
Comma рекомендує використовувати цей продукт у тих випадках, коли передбачено відповідність таким специфікаціям: MAN
3275; Cummins CES 20077/78;
MTU Type 2; Mack EO-M+
Офіційне схвалення:
MB 228.3; Volvo VDS-3;
Renault RLD-2; MACK EO-N

LX 15W-40 Мінеральне
Для бензинових і дизельних
двигунів, включаючи двигуни з
уприскуванням палива, багатоклапанні та з турбонаддувом.
Ідеально захищає двигун від зношування.
Експлуатаційна класифікація:
ACEA A3/B3 E2-Level;
API CF CG-4 SL
Comma рекомендує використовувати цей продукт у тих
випадках, коли передбачено відповідність таким специфікаціям:
MB 228.1, MB 229.1; VW 501 01,
VW 505 00

XP 20W-50 Мінеральне
Для високонавантажених дизельних двигунів, включаючи
двигуни з турбонаддувом і без
нього. Ідеально захищає двигун
від зношування.
Експлуатаційна класифікація:
ACEA A3/B3 E3-Level;
API CF CG-4 SL
Comma рекомендує використовувати цей продукт у тих випадках, коли передбачено відповідність таким специфікаціям:
MB 228.3, MB 229.1; MAN 3275

Доступно у фасуванні: 5 л, 20 л, 205 л
ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Густина при 20 °C
0,883 г/см3
В’язкість при 100 °C
13,6 сСт
В’язкість при 40 °C
100 сСт
Індекс в’язкості
142
В’язкість при холодному
6300 сП
запуску двигуна при –20°C
TBN (загальне лужне число)
10,5 мг КОН/г
Масова частка сульфатної золи
1,5 %
Цинк
0,12 %
Кальцій
0,36 %
Фосфор
0,12 %
Колір
Коричневий
Температура спалаху
230 °C
Температура застигання
–27 °C

Доступно у фасуванні: 5 л, 20 л, 205 л
ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Густина при 20 °C
0,88 г/см3
В’язкість при 100 °C
13,7 сСт
В’язкість при 40 °C
98 сСт
Індекс в’язкості
142
В’язкість при холодному
6400 сП
запуску двигуна при –20°C
TBN (загальне лужне число)
8,8 мг КОН/г
Масова частка сульфатної золи
1,3 %
Цинк
0,1 %
Кальцій
0,29 %
Фосфор
0,1 %
Колір
Коричневий
Температура спалаху
230 °C
Температура застигання
–27 °C
Доступно у фасуванні: 5 л, 20 л, 205 л
ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Густина при 20 °C
0,887 г/см3
В’язкість при 100 °C
17,4 сСт
В’язкість при 40 °C
150 сСт
Індекс в’язкості
125
В’язкість при холодному
8600 сП
запуску двигуна при –20°C
TBN (загальне лужне число)
8,7 мг КОН/г
Масова частка сульфатної золи
1,3 %
Цинк
0,11 %
Кальцій
0,30 %
Фосфор
0,10 %
Колір
Коричневий
Температура спалаху
230 °C
Температура застигання
–24 °C
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МОДУЛЬНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ZF

Traxon

ПРИВАБЛЮЄ НОВИХ КЛІЄНТІВ, ЗАВОЙОВУЮЧИ НОВІ РИНКИ ТА СЕГМЕНТИ
Кращий ККД у цьому класі в поєднанні з різноманітним набором функцій та інновацій, які завдяки
модульній конструкції можна налаштувати для
найбільш ефективного використання практично
на будь-якому важкому комерційному автомобілі, — це переконливі аргументи для роботи на
міжнародному ринку. Тепер до таких виробників
вантажних автомобілів, як MAN та Iveco, що використовують унікальну модульну коробку передач
ZF Traxon, приєдналися Ford Trucks і Foton з Китаю.
Крім того, цей продукт уперше буде встановлено
на мобільному будівельному крані Liebherr. Познайомитися з перевагами гібридної версії Traxon
на практиці можна в ZF Innovations Truck, а крім
того, випробування базової коробки цього типу
проводяться в тестовому автобусі ZF.

Уперше можливості Traxon з передачі великого крутного моменту, що реалізуються за
допомогою модуля Traxon Torque, будуть використані в мобільному будівельному крані
«Ми дуже задоволені поточними замовленнями на
Traxon і новими варіантами цієї коробки передач, —
каже Фредерік Штедтлер, керівник дивізіону «Техніка для комерційного транспорту», — оскільки вони
підтверджують, що наша модульна система у всіх
деталях відповідає цілям розробників, повністю задовольняючи актуальні та майбутні вимоги автовиробників усього світу до автоматичних коробок передач для важких вантажівок різних типів». Це стало
можливим завдяки комбінації базової коробки з
п’ятьма різними модулями для початку руху і перемикання передач.

Автоматична коробка передач ZF Traxon задовольняє потребу ринку комерційного
автотранспорту в універсальних і гнучких технічних рішеннях для найбільш широкого
спектра застосування.
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Приклад мобільного будівельного крана Liebherr LTM 1300-6.2 підтверджує: автоматична коробка передач ZF Traxon Torque дозволяє реалізувати зрушення з місця без зносу і м’яке, комфортне
маневрування навіть у цих важких комерційних автомобілях з повною масою 72 тонни, максимальною вантажопідйомністю 300 тонн і двигуном потужністю 455 кВт.
НАБИРАЮЧИ ПОПУЛЯРНОСТІ
Foton починає використовувати Traxon у своїй техніці на ринку Китаю вже в цьому році. Йдеться про варіант з опціональним інтегрованим трансмісійним
гальмом-сповільнювачем.
Навіть базова коробка такого типу з 12 або 16 передачами дає дуже високу ефективність — перш
за все, завдяки тому, що може використовуватися
з крутним моментом двигуна до 3400 Н · м (модифікація з прискорювальною передачею), а також завдяки широкому діапазону передавальних чисел,
ККД до 99,7 % і кращим у своєму класі показникам
питомої потужності. Крім того, в цій моделі застосовується інноваційна електроніка ZF, розроблена на
основі єдиної програмної платформи і в якій передбачено, крім іншого, такі функції, як попереджувальна стратегія перемикання PreVision GPS, рух накатом
і режим розгойдування.
Компанія Ford Trucks також віддає перевагу Traxon.
Ця коробка передач використовується в недавно
представлених серіях вантажних автомобілів із силовою лінією, яка відповідає екологічному стандарту Євро-6. Нові замовлення з Китаю та Туреччини є
першими SOP для моделі Traxon за межами Європи.
В Європі клієнти також вибирають Traxon. У MAN ця
коробка передач уже успішно використовується в
серійному виробництві, а в Iveco — планується незабаром. «Таким чином, наше багаторічне успішне
співробітництво з Iveco буде продовжено. Ця інноваційна модульна коробка передач плавно замінить
використовувану раніше AS Tronic», — доповнює
Штедтлер. Однак цю інноваційну розробку ZF буде

застосовано не тільки в сегменті вантажних автомобілів, а і в іншому виді транспорту.
УПЕРЕД І ВГОРУ
Такі властивості, як високий комфорт перемикання
і зрушення з місця, роблять цю коробку передач
зручною для застосування у важкій техніці з повною
масою транспортного засобу далеко за 200 тонн.
Підтвердженням цього став той факт, що модифікація Traxon Torque тепер використовуватиметься
в серійному виробництві мобільного будівельного
крана Liebherr LTM 1300-6.2. Повна маса цього мобільного крана становить 72 тонни, він обладнаний
двигуном потужністю 455 кВт, а максимальна вантажопідйомність становить 300 тонн.
На відміну від базової моделі з одиночним або дводисковим зчепленням сухого типу, тут базова коробка передач Traxon використовується в комбінації з
гідротрансформатором. Завдяки цьому навіть при
дуже високому крутному моменті на вході на низьких передачах забезпечується зрушення з місця без
зносу деталей, а також м’яке і комфортне маневрування — і все це при невеликій вартості життєвого
циклу. Додатковою функцією, особливо корисною
для мобільних кранів, є коробка відбору потужності
з приводом від двигуна, завдяки якій додаткові навісні агрегати отримують високий крутний момент
незалежно від швидкості руху автомобіля. Ще одна
додаткова функція Traxon — чотири передачі заднього ходу — стане в пригоді в інших типах спеціальної техніки, наприклад у вантажних автомобілях,
які використовуються при ремонті доріг, оскільки це
допоможе їм швидко переміщатися заднім ходом.
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Як і в попередній моделі ZF-TC Tronic HD,
Traxon Torque буде застосовуватися і в техніці з великою повною масою, наприклад
у крані Liebherr LTM 1750-9.1, повна маса
якого становить 108 тонн, а вантажопідйомність — 750 тонн. Майже весь модельний ряд мобільних кранів Liebherr буде
переведено на нову коробку передач.
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЗАВДЯКИ
МОДУЛЬНІЙ КОНСТРУКЦІЇ
ZF застосував Traxon Hybrid в останній
версії Innovation Truck і продемонстрував, що електричний привід у силовій лінії може успішно використовуватися на
важких магістральних автомобілях. Електродвигун потужністю 120 кВт і 1000 Н · м
і розділове зчеплення розміщені в картері зчеплення коробки передач, що дозволяє реалізувати всі функції гібридних
систем: від рекуперації до маневрування
за допомогою електродвигуна, від функціоналу «старт – стоп» до підтримки ДВЗ
у бустерному режимі. Крім цього, гібридний модуль у режимі генератора можна
використовувати для електроживлення
додаткових агрегатів (наприклад, холодильних установок у автомобілях-рефрижераторах). У будь-якому випадку модуль
Traxon Hybrid для вантажівок сприяє економії палива і зниженню рівня шкідливих
викидів. «Економія для важких вантажівок
при далеких перевезеннях становитиме
всього близько п’яти відсотків, що нижче
значень, які демонструються на електрифікованих розвізних або легкових автомобілях. Однак, враховуючи істотно більші пробіги й загальні витрати палива при
магістральних перевезеннях, гібридні технології виявляються більш економічними,
ресурсозбережними і швидко окупають
себе», — пояснює Штедтлер.
Використовувані в сучасному пасажирському транспорті автоматичні коробки
передач повинні характеризуватися особливо високою паливною економічністю,
стійкістю до навантажень, надійністю і
комфортом. Traxon відповідає цим вимогам завдяки високому комфорту перемикання і зрушення з місця, а також зниженому шуму. Нова коробка передач на 35 %
або шість децибел тихіша, ніж попередня
модель AS Tronic. Щоб довести ефективність базової коробки передач для автобусної техніки, у цей час проводяться випробування на тестовому автобусі ZF.
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Traxon Torque

У Traxon Torque базова коробка передач використовується в комбінації з гідротрансформатором, завдяки чому навіть при дуже високому крутному моменті на вході на нижчих передачах забезпечується
зрушення з місця без зносу деталей, а також м’яке і
комфортне маневрування.

Traxon Hybrid

Traxon Hybrid, що встановлюється у важких вантажівках, таких як ZF Innovation Truck, дозволяє використовувати всі переваги електричного приводу в силовій
лінії: помітне зниження витрати палива, рекуперація,
маневрування за допомогою електродвигуна, функціонал «старт – стоп» і бустерний режим.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

ГЛОБАЛЬНА АВТОМАТИЗАЦІЯ:

ZF-ECOTRONIC MID

ДЛЯ СЕРЕДНЬОТОННАЖНИХ ВАНТАЖІВОК
Автоматизована коробка передач ZF-EcoTronic mid для середньотоннажних вантажівок: у ZF для
ринків, що розвиваються, розроблено економічне рішення на базі Ecomid.
На світове зростання попиту на автоматизовані
коробки передач ZF відповідає новим продуктом
EcoTronic mid. Технічною базою для нової коробки передач стала 9-ступенева механічна коробка
передач ZF-Ecomid для середньотоннажних вантажівок. Щоб перетворити її на автоматизовану КПП
EcoTronic mid, в концерні використовували вже
представлені на відповідних цільових ринках компоненти. Завдяки послідовному застосуванню принципу «design to market» EcoTronic mid стала не тільки
комфортним, а й економічно привабливим рішенням для реалізації функцій автоматичного перемикання передач на середньотоннажних вантажівках.
Тенденція переходу на автоматичні коробки передач у сегментах важких, середньотоннажних і легких вантажних автомобілів у Європі виражена дуже
яскраво. Але і в країнах БРІКС згідно з маркетинговими дослідженнями автоматизовані коробки передач
також незабаром становитимуть значну частку ринку. Однак цей сегмент ринку чутливий до вартості
продукції та є вкрай конкурентним. Тож у виграші
залишаться тільки ті виробники і постачальники, які
зможуть ефективно й економічно локалізувати виробництво у відповідних регіонах.
ZF заздалегідь реагує на зростання попиту і пропонує новий продукт — EcoTronic mid на базі 9-ступеневої механічної коробки передач ZF-Ecomid. Ця
механічна коробка передач виробляється ZF протягом останніх десяти років і призначена для середньотоннажних вантажних автомобілів з крутним
моментом на вході від 900 до 1500 Н · м. За рахунок
мінімальних конструктивних змін базової коробки передач і додавання механізмів автоматизації в
лінійці продукції ZF з’явилося економічне рішення
автоматизованої трансмісії для середньотоннажних
вантажівок. Для можливості електронного управління КПП змінам піддали синхронізатори, механізми вимкнення зчеплення і вибору передач.
Особливістю розробки коробки передач EcoTronic mid
стало послідовне застосування інженерами ZF принципу «design to market». Однак вимоги цільових ринків, для
яких витрати відіграють важливу роль, враховувалися не
тільки при розробленні цієї коробки передач. Стратегія
виробництва також піддалася коригуванню. Технічною
базою для цієї системи є коробка передач ZF-Ecomid,
яка виготовляється на чотирьох виробничих майданчиках на трьох континентах і використовується клієнтами
у всьому світі. Такий високий рівень локалізації виробництва був збережений і для моделі EcoTronic mid, яка
виготовляється на тих само чотирьох виробничих майданчиках. Компоненти для механізмів автоматизації поставляються переважно з Індії.

«Ми розробляли ZF-EcoTronic mid, орієнтуючись на
ринки, що розвиваються», — каже Пітер Лейк, член
правління ZF, який займається питаннями розвитку
ринків і збуту.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: РІЗНИЦЯ Є
Електронний блок — ось що робить КПП EcoTronic mid
легкою в управлінні. Він виконаний на тій же програмній платформі, що і блок управління КПП Traxon
— найсучаснішої автоматичної коробки передач ZF
для важких вантажівок. Використовувана архітектура
програмного забезпечення дозволяє не тільки реалізувати різні режими руху — від Eco до Power. Залежно від призначення транспортного засобу цей блок
управління також дозволяє встановлювати різні додаткові функції, які можуть виявитися дуже корисними для клієнта: наприклад, можливість особливо точного маневрування, режим розгойдування і функцію
«старт – стоп».
Щоб зробити EcoTronic mid економічною і з точки
зору витрат протягом усього терміну експлуатації, в
ZF, розробляючи цей продукт, особливу увагу звернули на зручність технічного обслуговування. Завдяки
модульній конструкції коробки передач залежно від
мети ремонтного впливу можна вибрати один із шести ремонтних комплектів. А виходячи з особливостей
установки КПП на шасі багато видів робіт з ремонту і
технічного обслуговування можуть виконуватися без
демонтажу самої коробки передач. Таким чином, при
використанні EcoTronic mid терміни ремонту і простою автомобілів знижуються.

• Модульна концепція автоматизації перемикань
на основі 9-ступеневої механічної коробки
передач ZF-Ecomid
• Стратегія локалізації ZF, орієнтована на ринки,
що розвиваються
• Програмне забезпечення з можливістю функціональних розширень
• Збільшені інтервали і низька вартість технічного
обслуговування
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ВИСОКОТОЧНЕ НАСОСОБУДУВАННЯ —

ВІЗИТ ДО ВИРОБНИЧОГО МАЙДАНЧИКА FEBI BILSTEIN
Зроблено в Еннепеталі: певний асортимент запасних частин для комерційних автомобілів febi виробляє
на власному виробничому майданчику в місті Еннепеталь, Німеччина. До цього асортименту входять
керовані охолоджувальні насоси для двигунів Euro 5 та Euro 6 для вантажних автомобілів Volvo та DAF.

Перед пакуванням охолоджувальний насос має пройти кілька виробничих процедур, деякі з яких
дуже складні. Відновлення охолоджувального насоса — звичайне
явище в галузі обслуговування
комерційних вантажівок. Механік
може зробити це безліч разів упродовж свого трудового шляху, але
далеко не кожен механік бачив, як
саме створюються запасні частини
до насосів. Ми покажемо, як febi
bilstein в Еннепеталі виробляє свої
керовані охолоджувальні насоси.
Процес термо-менеджменту, або
управління температурними показниками, є дуже важливою
складовою в галузі комерційних
вантажівок, оскільки впливає на
зменшення споживання пального та зниження рівня шкідливих
викидів. Він також забезпечує якнайшвидше досягнення двигуном
робочої температури і надалі підтримує температуру на постійному
рівні для стабільної роботи двигуна
в оптимальному режимі. Ось чому
електроніка стала дуже важливою
складовою навіть у такій простій,
на перший погляд, деталі, як охолоджувальний насос. У двигуни
сучасних комерційних вантажівок
вмонтовані електричні охолоджувальні термостати та вимірювальні
клапани, і так само керовані охолоджувальні насоси.
Електромагнітна муфта вмикання
для ременя приводу дозволяє регулювати процес подачі охолоджу46
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вальної рідини, як того потрібно.
«Можливість керувати охолоджувальним насосом, а саме вмикати та вимикати при необхідності,
може знизити витрати палива на
1,5 % залежно від умов експлуатації. Це також сприяє захисту довкілля», — пояснює експерт з двигунів
підрозділу febi Truck Division. Ці
керовані охолоджувальні насоси,
які автомобільні специ називають
«водяними насосами», були додані
до асортименту запасних частин
febi для комерційних вантажівок
нещодавно, і їх уже можна зустріти
в багатьох двигунах Euro 5 та Euro 6
вантажних автомобілів Volvo та DAF.
ВИРОБНИЦТВО В ЕННЕПЕТАЛІ
Охолоджувальні насоси вже певний час входять до товарного асортименту febi. З понад приблизно
120 варіаціями насосів та згідно з
оцінкою, проведеною за допомогою промислового каталогу TecDoc
у березні 2014 р., febi входить до
ТОП-3 провідних постачальників
охолоджувальних насосів. Що робить ці керовані насоси дуже особливими — це те, що вони виробляються у штаб-квартирі компанії febi
bilstein на вулиці Вільгельмштрассе
у місті Еннепеталь, що неподалік
від Дюссельдорфа. Компанія виробляє тут певну частку свого товарного асортименту запасних частин
для комерційних вантажівок. У металообробній промисловості febi
працює починаючи з 1844 р. Площа виробничого майданчика з тих
пір зросла до 10 тис. кв. м і тепер
заповнена безкінечними рядами
верстатів з числовим програмним
керуванням та найсучаснішим тес-

тувальним обладнанням. Власне
виробництво febi — це майже повний виробничий цикл, від закупівлі та дослідження сировини — до
виробництва, обробки та загартовування, до того ж надається вся
необхідна документація стосовно
якості продукції, і все це завдяки
комп’ютерному супроводу всіх виробничих операцій.
Отож, подивимося ближче. Простіше кажучи, металеві заготовки
для майбутньої продукції доставляються на виробництво, далі
обробляються,
забезпечуються
підшипниками та ущільненнями,
перевіряються на якість виконання,
далі пакуються у безпомилково пізнавані червоні коробочки с написами та логотипом «febi», і вже потім йдуть на продаж. Але насправді,
цей процес трохи відрізняється від
того, ніж ви могли собі уявити. Виробництво охолоджувального насоса — це дуже точний процес. Для
забезпечення коректного результату пресування вал насоса, наприклад, запресовують між корпусом
та валом, використовуючи технологію точного запису «зусилля — хід».
Іншим дуже важливим моментом
є те, як з’єднувальний елемент запресовується. Розміри та монтажні
зазори повинні відповідати певним
стандартам. Все це має бути зроблено за допомогою спеціальних
пресувальних інструментів.
Перед тим як охолоджувальний
насос буде вкладено до червоної
коробочки febi, він обов’язково
упаковується в антикорозійний VCI
пакет. А далі він доставляється безпосередньо до магазину або автомайстерні.
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вальних насосів
виробляються
використанням
найсучасніших
насосів виробляються
на сучасному
стовуючи
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References: Krafthand-Truck 2015
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КОМПЛЕКТИ FAG SMARTSET

ГОТОВЕ РІШЕННЯ ВІД КОМПАНІЇ SCHAEFFLER ДЛЯ
РЕМОНТУ ПІДШИПНИКІВ МАТОЧИНИ КОЛЕСА
ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ, АВТОБУСІВ ТА ПРИЧЕПІВ
Ці комплекти являють собою попередньо змащені, попередньо зібрані, попередньо виставлені
підшипники, а це означає, що їх використання унеможливлює неправильний підбір змазки та її
кількість. Також знижує фактор допущення помилок при установці (при встановленні сальників,
при запресуванні підшипника). Ймовірність проведення повторного ремонту таким чином
також суттєво знижується.
Крім вищезазначених переваг, використання
FAG SmartSET знижує витрати часу на його встановлення. Суттєво зменшує часові затрати при
подальшому обслуговуванні гальмівної системи
автомобіля, оскільки зникає необхідність повторного розбирання вузла підшипника, що досить
актуально для автомобілів з дисковими гальмами.
На додаток, інженери Schaeffler домоглися вдвічі
більшого строку служби FAG SmartSET порівняно зі
стандартним конічним роликовим підшипником.

Усе в комплексі знижує сукупну вартість володіння автомобілем. Цей аспект буде особливо актуальним для власників автопарків вантажних автомобілів.
«Зі зростанням конкуренції й цінового тиску сукупна вартість володіння є все більш важливим
напрямом діяльності власників автопарків і транспортних компаній, — говорить д-р Роберт Фелгер, старший віце-президент з продукту та маркетингу компанії Schaeffler Automotive Aftermarket.

П’ять найбільш використовуваних підшипників Schaeffler в Україні та їх аналогів Smart SET
Артикул
SMART SET

Внутрішній
підшипник
Schaeffler

Зовнішній
підшипник
Schaeffler

723700110

33116

32310A

ADR AS2, 01/15 – BTS, 01/15 – BPW E, – GS,
– H, 01/82 – KH, 01/88 – 01/97 KM, 01/85
– 01/00 KR, 01/85 – M, 01/82 – 01/00 NH,
01/93 – NM, 01/82 – NR, 01/82 – R, 01/82 –
01/97 SH, 01/96 – SKH, 01/97 – SKM, 01/97
– GIGANT Protec, –

723701310

528983B

32310A

MAN HN, – V, –

MAN E 2000, 05/00 – EL, 01/93 – 01/01 F 90,
06/86 – 12/97 F 90 Unterflur, 06/86 – 09/96 F
2000, 01/94 – LION S COACH, 09/95 – LION S
STAR, 03/91 – M 90, 08/88 – 12/98 M 2000 L,
08/95 – M 2000 M, 08/95 – 12/05 NG, 08/92 –
NL, 09/88 – NM, 08/87 – SL II, 04/84 – 05/96
SЬ, 10/75 – ЬL, 09/89 –

723703610

572813A

32310A

MERCEDES-BENZ VL, – VO, –

MERCEDES-BENZ ACTROS, 04/96 – 10/02
ACTROS MP2 / MP3, 10/02 – ATEGO, 01/98
– 10/04 AXOR, 09/01 – 10/04 AXOR 2, 10/04
– O 404, 09/91 – 10/99 SK, 07/87 – 09/96
TOURISMO (O 350), 09/94 –

723700310

33215

32310A

BPW EH, – 12/81 KR, 01/85 –

723703510

32314A

32310A

MERCEDES-BENZ VD, – VL, – VO, –

Застосування для осей

Застосування для авто

MERCEDES-BENZ ACTROS, 04/96 – 10/02
ACTROS MP2 / MP3, 10/02 – ATEGO, 01/98
– 10/04 AXOR, 09/01 – 10/04 AXOR 2, 10/04
– MK, 12/87 – 09/96 NG, 08/73 – 09/96 SK,
07/87 – 09/96 T2/L, 01/68 – 12/88

За більш детальною інформацією звертайтеся до торгових представників Inter Cars Ukraine.
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— Коли виникає необхідність зниження затрат при проведенні ремонту, визначальним
фактором є використання не найдешевших
запасних частин, а строк їхньої служби, що
відображається у сукупній вартості володіння автомобілем. Чи це FAG SmartSET, чи інший
запатентований Schaeffler вузол маточини
FAG RIU — ці попередньо зібрані високоякісні
ремонтні рішення є ключовими факторами в
задоволенні поточних потреб як спеціалістів
з ремонту вантажівок і автобусів, так і власників автопарків».
FAG SmartSET був розроблений спеціально
для незалежних СТО й ідеально підходить для
всіх типів вантажівок та автобусів, осей причепів, на яких встановлені стандартні конічні
роликові підшипники. Основним елементом
нового ремонтного рішення є два попередньо зібраних підшипники маточини колеса,
кожен з яких складається з конічних роликових підшипників, зібраних у спеціально розробленому корпусі, з особливим покриттям
внутрішнього і зовнішнього кілець. Це спеціальне покриття захищає підшипники від корозії, зносу і формування тріщин.

Готове рішення
для підшипників
маточини колеса

Спеціальна вставка фіксує сепаратор підшипника таким чином, що унеможливлює його
перекіс при затягуванні, тому вже не потрібно обертати колесо під час затягування гайки маточини. FAG SmartSET вже попередньо
змащений, що гарантує потрібну кількість і
тип змазки. На додачу, захисна накладка запобігає потраплянню бруду всередину. Цей
продукт пропонується у вигляді повного
комплекту, що містить також інструмент для
запресування і забезпечує швидкий, легкий
ремонт без помилок.
Додаткову перевагу FAG SmartSET забезпечує при проведенні ремонту гальм. У той час,
коли стандартний конічний роликовий підшипник розбирається при знятті маточини
колеса, FAG SmartSET не потрібно знімати.
Такі типові трудомісткі операції, як очистка, а
тоді змащування маточини або заміна ущільнювальних кілець, уже не будуть потрібні.
Порівняно із заміною стандартних конічних
роликових підшипників, це рішення дозволяє
спеціалістам СТО заощадити до двох годин на
кожну вісь, залежно від моделі транспортного
засобу.
На цей момент доступні різні версії FAG
SmartSET, які покривають численний парк
вантажівок, автобусів та осей.
Для цього нового ремонтного рішення
Schaeffler пропонує відео та технічну брошуру. Додаткові відомості можна отримати
в Інтернеті на порталі Schaeffler для СТО —
REPXPERT (www.repxpert.com).
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ЧИСТЕ ПОВІТРЯ
ДЛЯ ДВИГУНА
Компактні та ефективні, повітряні фільтри MANNFILTER забезпечують чистоту повітря, яке впускається у двигун, та захищають двигун і датчики.
Майже для кожної моделі автомобіля в Європі
компанія може запропонувати відповідний повітряний фільтр, який не поступається за якістю оригінальному устаткуванню.
Щорічно автомобільні двигуни, залежно від ступеня забрудненості повітря й типу автомобіля, всмоктують усе
більше кілограмів пилу. Безперешкодне потрапляння
незначної кількості мікрометрів дрібних частинок бруду в камеру згоряння і моторне масло може завдати
значної шкоди: це загрожує значним зносом для гільз
циліндра, поршнів, поршневих кілець і шатунних підшипників, а відкладення на чутливому витратомірі повітря можуть призвести до неточних сигналів датчика,
а значить, і до підвищеної витрати палива та викидів
вихлопних газів.
ЗАХИСТ ВІД УСМОКТУВАНОГО БРУДУ
За рахунок фільтрувальних матеріалів новітнього покоління продукція MANN-FILTER відповідає високим
вимогам сучасної технології двигунів. Зменшення
об’єму двигуна, турбонаддув і безпосереднє впорскування палива, зростання тиску впорскування і скорочення допусків призводять до того, що агрегати стають
усе більш чутливими до потрапляння частинок пилу.
Для подібних випадків компанія пропонує ефективні
рішення у сфері фільтрації на основі таких характеристик, як повнота відсіву, брудоємкість і термін служби.
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Для забезпечення двигуна особливо чистим повітрям
навіть при високому вмісті пилу в навколишньому середовищі в продукції MANN-FILTER використовується
технологія нановолокна. Ця технологія застосовується у фільтрувальних матеріалах з нановолокнами
MICROGRADE A-NF, які виготовлено для вантажних автомобілів і представлено на вільному ринку запчастин.
Основа фільтрувального середовища MICROGRADE
A-NF — целюлозний матеріал, на який нанесено шар
найтонших полімерних волокон. Неозброєним оком
побачити такі волокна неможливо. Середній діаметр
волокна — близько 0,15 мкм або 0,00015 мм. Таким
чином, ці волокна в 500 разів тонші від людської волосини і в 300 — від волокон основи. У результаті площа
поверхні для збору частинок пилу істотно більша, а
ефективність фільтра — значно вища. За рахунок дрібносітчастого покриття з нановолокна повнота відсіву
зростає до 99,98 %. MICROGRADE A-NF відфільтровує
практично всі найдрібніші частинки з повітря, яке впускається. Частинки бруду осідають на поверхні фільтрувального середовища. Перевага полягає в тому, що
частинки не можуть проникнути в основний матеріал
із целюлози і забити пори, тобто фільтр може працювати довше, не потребуючи технічного обслуговування.
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ІДЕАЛЬНІ СКЛАДЧАСТІСТЬ І ГЕРМЕТИЧНІСТЬ
Інша ознака якості повітряних фільтрів MANN-FILTER —
ретельна складчаста геометрія. Вона забезпечує максимально велику площу фільтрації на гранично стислому просторі. Спеціальні тиснення фільтрувального
матеріалу гарантують високу стабільність і сталу відстань між складками протягом усього терміну служби.
Ці тиснення запобігають злипанню складок, наприклад
при проникненні води, зменшуючи таким чином площу фільтрації.
Матеріали MANN-FILTER відрізняються високою стійкістю до води, палива і масла. Ущільнення, що зберігають еластичність протягом тривалого часу, спеціальні
паперові сильфонні та клейові з’єднання герметизують
матеріал. Це дозволяє виробам MANN-FILTER демонструвати незмінно високу повноту відсіву, близьку до
100 %, протягом усього терміну служби. Тільки повністю відфільтроване повітря забезпечує безперебійну
роботу двигунів.
ВОГНЕЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ
Залежно від вимог виробників автомобілів вироби
серійного випуску MANN + HUMMEL, а також фільтрувальні елементи MANN-FILTER обробляються безгалогеновим вогнезахисним просоченням на основі
азотних і фосфорних сполук. Відповідно до стандарту
DIN 53438 вони обробляються водовідштовхувальним
просоченням і зменшують ризик загоряння повітряного фільтра в моторному відсіку. Вогнезахисна властивість зберігається протягом усього часу використання
фільтра.
КОМПАКТНІ КОНСТРУКТИВНІ ФОРМИ
Доступний монтажний простір під капотом обмежений. Причина тому — зростання кількості компонентів,
які підвищують продуктивність, гарантують безпеку
і комфорт під час руху, а також захищають навколишнє середовище. Виходячи з цього, фахівці MANN +

HUMMEL розробляють усе більш компактні повітряні
фільтри підвищеної продуктивності та адаптують їх
до наявного монтажного простору в різних формах і з
економією місця.
ЯКІСТЬ, ЩО НЕ ПОСТУПАЄТЬСЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
ОРИГІНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ
Досвід співпраці як проектної організації дозволяє
компанії MANN + HUMMEL пропонувати для ринку запчастин високоякісні фільтри, котрі не поступаються
за якістю оригінальному обладнанню. Як партнер у галузі проектування і як постачальник серійних виробів
міжнародної автомобільної індустрії, MANN + HUMMEL
розробляє і виготовляє комплексні системи фільтрації
для виробників автомобілів. Підприємство інтегрує у
свої рішення для повітряної фільтрації такі функції, як
приглушення шуму впуску, наприклад за рахунок резонаторів або лямбда-зондів, або повітроводи для рівномірного обдування витратоміра.
Клієнти на вільному ринку запчастин зможуть отримати користь з унікальних знань і досвіду, закладених в
оригінальному обладнанні. Продукція MANN-FILTER
відповідає жорстким технічним вимогам виробників
автомобілів. Таким чином, дистриб’юторські центри та
майстерні можуть не сумніватися в тому, що фільтри
MANN-FILTER абсолютно не поступаються за якістю
оригінальному обладнанню.
ПОВІТРЯНІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ РІЗНИХ ВИПАДКІВ
ЗАСТОСУВАННЯ
Великий каталог повітряних фільтрів MANN-FILTER
представляє асортимент виробів для легкових і вантажних автомобілів, мотоциклів і сільськогосподарської техніки, будівельних машин і промислових двигунів. Актуальний на цей момент асортимент виробів
MANN-FILTER з різними конструктивними формами і
габаритами охоплює майже 98 % європейського ринку
легкових і вантажних автомобілів.
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НАЙВИГІДНІШЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ І СПЕЦТЕХНІКИ

Bosch
СЕРІЯ Т

НОВІ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

Не секрет, що акумуляторні батареї (АКБ) — один із ключових компонентів
автомобіля, який відповідає за запуск двигуна і надійну роботу всіх електросистем.
Зазвичай вантажні автомобілі та спецтехніка експлуатуються в екстремальних і
специфічних умовах, що висуває високі вимоги до якості, потужності та довговічності акумуляторних батарей.
КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА:
Компанія Bosch розпочала випуск власних батарей для мотоциклів ще у 1922 році, а для автомобілів — у 1927 році. З того часу компанія стала
лідером ринку з виробництва акумуляторів і продовжує вдосконалювати технології, щоб підвищити ефективність їх використання на автомобілях.
Станом на сьогодні в лінійках АКБ Bosch налічується більше ніж 180 типів батарей, призначених
для будь-яких видів техніки.
Вантажні автомобілі оснащені двигунами з великими об’ємами, для запуску яких потрібні потужні
стартери й акумулятори. Також вантажівки та спецтехніка мають багато додаткового електрообладнання, яке активно споживає енергію, що висуває
високі вимоги до якості, потужності та довговічності
акумуляторних батарей.
В асортименті Bosch є АКБ для вантажних авто зі
струмом холодного пуску до 1400 А та ємністю до
240 А · год. Ці параметри в 2–3 рази перевищують
значення для АКБ для легкових автомобілів, які зазвичай мають струми холодного пуску близько
600 А при ємності 60 А · год.
Враховуючи особливості АКБ для вантажного транспорту, Bosch розробила окрему лінійку акумуляторних батарей — АКБ серії Т. Вони мають великий
резерв потужності, легко функціонують за умов високих навантажень і забезпечують надійне енергопостачання. У серії представлені лінійки T3, T4, T5 і
TE EFB.
За винятком лінійки T3, АКБ Bosch для вантажних автомобілів дуже прості в експлуатації. Вони не потребують контролю рівня електроліту і доливання дистильованої води — необхідно лише дотримуватися
правильних умов експлуатації та, за необхідності,
підзаряджати їх. Флагманом серії є акумулятори
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TE EFB, які вирізняються найсучаснішими, інноваційними технологіями.
EFB (Enhanced Flooded Battery) — це нова серія
T-акумуляторів. Ефективність цієї технології обумовлена використанням унікальних інноваційних
рішень, а саме: більшої конструктивної міцності,
стійкості до вібрації та конструкцією позитивної
пластини.
А саме:
చ в таких батареях позитивна пластина покрита
додатковою плівкою з поліестеру, що ефективніше утримує активну масу і забезпечує додатковий контакт між пластиною та електролітом;
చ у батареях Bosch серії TE EFB додатково посилені
з’єднання пластин і полюсних містків за допомогою термопластичної полімерної смоли (компаунда), що також збільшує стійкість до вібраційних навантажень;
చ впроваджена революційна технологія циркуляції електроліту за рахунок унікальних елементів для змішування електроліту, які розміщені
в кожній банці всередині корпусу батареї, що
дозволяє під час руху ефективно перемішувати менш щільний електроліт у верхній частині
батареї з більш щільним у нижній, запобігаючи
сульфатації пластин.
Акумуляторні батареї EFB для комерційного транспорту мають потужний ресурс, завдяки якому можуть використовуватися у 2–3 рази довше порівняно зі звичайними стартерними батареями.
Науково-дослідні центри Bosch постійно працюють
над розробленням нових технологій, підвищенням
якості та надійності АКБ для всіх видів транспорту.
Bosch має багаторічний успішний досвід у виробництві акумуляторів, що підтверджено лідируванням
компанії у світових рейтингах виробників АКБ.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

НОВІ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР
І ВИПРОБУВАЛЬНА
ЛАБОРАТОРІЯ
Нещодавно Federal-Mogul Motorparts
обладнала навчальний клас у Контіхе
(Бельгія) для проведення навчання та різних
заходів як для співробітників корпорації,
так і для її клієнтів. Мета — забезпечити
можливість всебічної презентації продукції
з акцентом на інноваційні рішення, які
можуть зробити повсякденну роботу наших
клієнтів простішою, ефективнішою
і прибутковішою.
Стандартний навчальний семінар передбачає
детальний аналіз проблем технічного
характеру. Пропоновані курси навчання
переважно надають детальну інформацію
про нашу продукцію та інновації.
Нова лабораторія, відкрита в 2015 році,
є сучасним складним випробувальним
полігоном для тестування елементів для
герметизації, деталей двигуна, фільтрів і
деталей шасі. «Federal-Mogul Motorparts є
довіреним постачальником високоякісних
компонентів для провідних автовиробників.
Розширення наших можливостей з
тестування автокомпонентів демонструє
прагнення виправдати очікування наших
клієнтів щодо довговічності та ефективності
нашої продукції», — говорить Массіміліано
Мілані, директор з продукції та маркетингу
Federal-Mogul Motorparts у країнах Європи,
Близького Сходу і Африки. Приймальноздавальні випробування гарантують
відповідність нової продукції високим
стандартам компанії. Випробувальне
обладнання також дозволяє фахівцям
відділу контролю якості продукції
досліджувати проблеми, з якими стикаються
клієнти, в контрольованому середовищі.
Тепер Federal-Mogul Motorparts може
запропонувати місцевим школярам і
студентам можливість попрацювати
з високотехнологічним аналітичним
обладнанням у реальних лабораторних
умовах.
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Bosch EPS 205

Підвищена продуктивність
у компактному форматі
Компактний діагностичний стенд EPS 205 для дизельних
інжекторів — економічне рішення для автосервісів,
що надають послуги з діагностики й ремонту
паливного обладнання дизельних двигунів
Лінійка обладнання Bosch для діагностики дизельних
систем містить економічне рішення — стенд EPS 205.
Він дозволяє діагностам широкого профілю і спеціалістам з діагностики паливної апаратури дизельних
двигунів виконувати перевірку і ремонт сучасної дизельної паливної апаратури, що особливо актуально в
умовах зростання кількості автомобілів з дизельними
двигунами.

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ДІАГНОСТИЧНИХ
СИСТЕМ ДЛЯ АВТОСЕРВІСІВ ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ
І СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАЙСТЕРЕНЬ З РЕМОНТУ
ДИЗЕЛЬНОЇ ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ
Bosch пропонує професійні випробувальні стенди з
великим набором аксесуарів для тестування різних
компонентів паливної апаратури і ремонту дизельних
систем усіх типів.

На компактному стенді EPS 205 можна робити діагностику як механічних, так і електромагнітних та
п’єзоелектричних інжекторів Common Rail систем
впорскування дизельних двигунів легкових і вантажних автомобілів. Універсальний пристрій для затиску і
приймальна камера дозволяють проводити діагностику будь-яких інжекторів типу CRI/CRIN. Уніфікація установки інжекторів на стенд допомагає скоротити час
на підготовку до тестування і забезпечує спеціалісту
можливість провести всі необхідні процедури швидко і без зайвих складнощів. На новому стенді EPS 205
можна проводити діагностику інжекторів з робочим
тиском до 1800 барів. Для роботи з п’єзоелектричними
інжекторами Common Rail передбачений новий автоматизований алгоритм тестування, до якого входять
спеціалізовані процедури, такі як імітація режиму запуску двигуна і коригування напруги, що подається на
інжектор.

EPS 708 — спеціалізована модель для тестування ПНВТ
та інжекторів, що входять до складу паливної апаратури систем Common Rail.
Стенд EPS 625 призначений для тестування рядних і
розподільних ПНВТ.
Комплекти додаткового обладнання дозволяють проводити діагностику паливної апаратури виробництва
як Bosch, так і інших фірм. До складу комплектів входять інструкції з описом процедур діагностики і набори спеціалізованих інструментів та пристосувань для
ремонту інжекторів/насос-форсунок/ПНВТ дизельних
двигунів легкових і вантажних автомобілів.

ТЕСТУВАННЯ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ІНЖЕКТОРІВ
Інтуїтивно зрозуміле меню полегшує користувачу стенда завдання діагностики інжекторів. Усі результати вимірювань відображаються графічно у вигляді числових
позначок і зберігаються в інтегрованій базі разом з
інформацією про клієнтів. У подальшому дані можуть
бути роздруковані у вигляді протоколу перевірки. Значення контрольних параметрів для компонентів дизельних паливних систем Bosch доступні на компактдиску, який входить до комплекту поставки. Цільові
значення для інжекторів інших виробників доступні на
сайті www.refdat.net.
До стенду можна підключити принтер, додатковий монітор, клавіатуру і мишку. Також реалізована можливість
його підключення до комп’ютерної мережі. Використання EPS 205 дозволяє провести в автосервісі всі необхідні
тести на основі подачі палива і об’єму зворотного зливу.
Це зокрема перевірка на герметичність, тест поведінки
при старті, тест при повному навантаженні, вимірювання
об’єму палива, що впорскується в режимі холостого ходу
і в режимі попереднього впорскування, перевірка в режимі емісійного впорскування і вимірювання опору обмотки електромагнітного клапана. З механічними інжекторами можна проводити комбіновані випробування, що
передбачають перевірку факела розпилу (інжектори DHK
і UI), перевірку герметичності, а також тест брязкоту і вимірювання тиску початку спрацьовування.
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НАЙВАЖЛИВІШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ EPS 205:
Тестування п’єзофорсунок (CRI):
Bosch, Denso, Siemens
Тестування електромагнітних інжекторів (CRI):
Bosch, Denso, Delphi
Єдиний пристрій для затиску і камера
впорскування для всіх компонентів
Простота використання під час фіксування
інжектора, зокрема і завдяки більшому
захисному кожуху CRIN
Максимальний тиск тестування > 1800 барів
Висока точність вимірювання

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

ІДЕАЛЬНИЙ ТИСК ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

ВИСОКОЯКІСНІ КАРТРИДЖІ ДЛЯ
ОСУШУВАЧА ПОВІТРЯ ВІД BOSCH
Пневматичні підвіски, гальмівні системи, системи регулювання
висоти, зчеплення, системи перемикання швидкостей, системи
очищення відпрацьованих газів
Denoxtronic, приводи дверних замків автобусів — це далеко не всі системи на комерційному транспорті,
де використовується стиснене повітря. Можна сміливо стверджувати, що там, де нам необхідна
енергія стисненого повітря, у гру
входять осушувачі від Bosch.
Стиснене повітря — це основне
джерело енергії в більшості систем вантажних автомобілів. Повітря не має однакових характеристик. Попадання вологи і бруду до
елементів пневмосистеми є недопустимим. Саме тому картридж
осушувача — один із найважливіших елементів системи стисненого
повітря. Він запобігає корозійним
пошкодженням компонентів системи, які можуть виникати внаслідок
потрапляння вологи з повітря.

Порівняння систем

Масловіддільник

Гранули
осушувача
повітря

Гранули
осушувача
повітря
Масловіддільник

Картридж осушувача Bosch

Інші картриджи осушувача

МІСЦЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ
Спеціальний фільтр Bosch має високі показники
ефективності завдяки розміщенню масловіддільника в найкращому для цього місці — у корпусі
фільтра. Інакше кажучи, масловіддільник розміщується перед гранулами осушувача повітря.
Масляний туман видаляється до того, як повітря
проходить через гранули. Отже, згодом йому не
потрібно мати справу з будь-якими залишками
масла і, таким чином, він може поглинати більше
вологи. Водночас збільшено термін експлуатації
осушувачів Bosch. Осушувачі повітря, що призначені для осушування повітря до видалення масляного туману, мають нижчу поглинальну здатність
і, відповідно, коротший термін служби.

ЗАМІНА ЗА ІНСТРУКЦІЄЮ
Існують два методи визначення необхідності заміни осушувача. Можлива заміна на станції техобслуговування відповідно до пробігу автомобіля,
зазначеного автовиробником, або ж комерційний транспортний засіб оснащений лічильником
споживання повітря. За допомогою системного
тестера KTS Truck і програмного комплексу Bosch
ESI[tronic] 2.0 можна без зусиль зняти фактичні
показники, що зберігаються у блоку керування.
Не забувайте обнуляти показник споживання повітря після заміни осушувача повітря.
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БРЕНДИ, ЯКИМ
ДОВІРЯЮТЬ

Federal-Mogul Motorparts — це пріоритетний
постачальник оригінальних комплектуючих багатьох найбільших світових виробників комерційних автомобілів. Вони покладаються на наш
багаторічний досвід у цій сфері та довіряють нам
поставку високоякісних компонентів, котрі повністю відповідають вимогам складних умов експлуатації, в яких вони будуть використовуватися.
Наші бренди представляють продукцію, що поставляється багатьом автовиробникам, розроблену з використанням новітніх технологій, які

забезпечують відповідність транспортних засобів сучасним стандартам.
Для популярного автомобіля Mercedes-Benz
Actros поставляються гальмівні колодки Ferodo
і Jurid з інноваційними фрикційними матеріалами, а прокладки головки блоку циліндрів Payen,
поршневі кільця Goetze, поршні Nüral і підшипники ковзання Glyco без вмісту свинцю гарантують, що Actros залишається, як і раніше, потужним і економічним автомобілем.

ОРИГІНАЛЬНА ЯКІСТЬ,
НАДІЙНЕ ГАЛЬМУВАННЯ
Повний асортимент деталей гальмівної системи
і послуг для повсякденних потреб автопарку.
Ми вкрай уважно ставимося до безпеки водіїв і вантажів. Тому
Federal-Mogul Motorparts пропонує повний асортимент
деталей гальмівної системи якості оригінальних
комплектуючих і супутні послуги. Численні науководослідні та конструкторські центри Federal-Mogul
Motorparts є гарантом того, що на вторинному
ринку автокомпонентів доступні найсучасніші
технології, які застосовуються при виробництві
оригінальних комплектуючих. Наприклад, усі наші
бренди класу «преміум», які пропонують деталі
гальмівної системи, використовують інноваційну
систему фіксації гальмівних колодок ProTec S®,
розроблену компанією Knorr-Bremse, що забезпечує
надійне зварне з’єднання між пружиною і несучою
пластиною гальмівної колодки.
Три наших бренди, які пропонують деталі гальмівної системи
для комерційних транспортних засобів, забезпечують клієнтів
усіма деталями і послугами для ефективної, прибуткової і, що
найважливіше, безпечної роботи.

ДЕТАЛІ, ЯКИМ
МОЖНА ДОВІРЯТИ
Beral поставляє гальмівні колодки і накладки
для комерційного транспорту вже більше
70 років. Деталі гальмівних систем якості
оригінальних комплектуючих розроблені
індивідуально для гальмівної системи кожного
з автомобілів. Деталі гальмівної системи Beral
для комерційних транспортних засобів — це
найвищий рівень цілісності гальмівної системи
в поєднанні з підвищеною зносостійкістю
і довговічністю. Деталі гальмівної системи
Beral для комерційного транспорту налічують
понад 450 позицій гальмівних накладок і 100
найменувань дискових гальмівних колодок,
що дозволяє встановлювати деталі Beral на
98,5 % усіх комерційних транспортних засобів,
які існують на ринку, і забезпечує найвищі рівні
цілісності гальмівної системи.

ПОНАД 100
РОКІВ РОБОТИ
У СФЕРІ СИСТЕМ
ГАЛЬМУВАННЯ
Історія Ferodo налічує понад 100 років.
Цей бренд є лідером на світовому ринку
у сфері розробки і виробництва гальмівних
колодок, дисків, накладок, компонентів
гідравлічних систем із застосуванням новітніх
технологій. На відміну від багатьох інших
виробників компонентів гальмівних систем,
фахівці Ferodo розробляють, виготовляють і
знають те, що вони продають. Наша міжнародна
мережа інженерно-технологічних центрів
дозволяє нам надавати клієнтам справді
революційні технологічні рішення. На нашому
сайті ви знайдете каталоги, інструкції з установки,
таблиці пошуку несправностей, специфікації
компонентів і технічну підтримку: www.ferodo.com.
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ПРОЗОРА ЛОГІСТИКА
з deTAGtive logistics
Система deTAGtive logistics від Openmatics дозволяє ZF Aftermarket
забезпечити повний контроль за цінними вантажами.
Сьогодні перед ефективною і сучасною логістикою ставляться все більш серйозні завдання,
тому без мережевого керування транспортними засобами та вантажами не обійтися. Центр
Openmatics, що відповідає в ZF Aftermarket за
технології мережевої взаємодії, представляє платформу deTAGtive logistics, за допомогою якої можна поліпшити контроль і облік при транспортуванні вантажів.
Мережева взаємодія розвивається і у сфері логістики. Уже сьогодні Openmatics забезпечує
прозоре управління автопарком, завдяки чому
уникають рейсів без завантаження, а при плануванні поїздок враховується час за кермом і час
відпочинку водіїв, а також контролюється витрата палива. За допомогою deTAGtive logistics
ZF Aftermarket додатково розширює можливості цієї багатофункціональної платформи новими
корисними функціями.
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЧУТЛИВИХ ВАНТАЖІВ
До цього часу диспетчер міг у будь-який момент дізнатися статус транспортного засобу, що
перебуває в дорозі, проте дані про сам вантаж
були недоступними. Система deTAGtive logistics
ZF Aftermarket дає змогу здійснювати повний
контроль за вантажами, які вимагають особливої
уваги. Це зручне у використанні програмне забез58
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печення враховує і документує всі характеристики складних вантажів, наприклад, показує, чи дотримувався приписаний температурний режим і
чи не було трясіння, яке пошкодило вантаж.
• ZF Aftermarket представляє інноваційне
рішення у сфері мережевої взаємодії
• Розроблена в Openmatics система
deTAGtive logistics забезпечує ефективний
моніторинг вантажів на шляху
• Хмарна технологія реалізована
у співпраці з Microsoft

ПОТУЖНІ ДАТЧИКИ З ДОВГИМ
ТЕРМІНОМ СЛУЖБИ
Серцем цієї інтерактивної технології є невеликі, але
потужні елементи контролю — датчики deTAGtive.
Вони працюють від батареї за технологією Bluetooth
Smart і за площею менші від візитної карти, тому їх
можна без проблем встановити в будь-якому місці
без додаткової електропроводки. Термін служби таких датчиків на ємностях, палетах або змінних контейнерах для транспортування становить до п’яти
років, а потім вони повертаються в Openmatics для
вторинної переробки.
Існує три види датчиків: базовий варіант TAG 1 передає інформацію про місцеперебування і допомагає ідентифікувати вантаж — таким чином мож-
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на простежити весь шлях палети на карті. TAG 2
додатково повідомляє дані про прискорення і поштовхи, рівні температури і освітленості, а TAG 3
вимірює вологість повітря. Усі датчики можна налаштовувати відповідно до категорії вантажу. Існує
навіть можливість розробки датчиків з урахуванням індивідуальних вимог замовника, наприклад,
щоб заміряти тиск повітря або магнітне поле.
Технологія Bluetooth Smart дозволяє передавати
дані на відстані до 30 м, цього достатньо навіть
для нових 25-метрових автопоїздів. Датчики можуть обмінюватися даними не тільки з телеметричним обладнанням і стаціонарними зчитувачами Openmatics, а й зі смартфонами і планшетами.
Цей інноваційний продукт створений на платформі
хмарного сервісу Microsoft Azure. Вона складається
з трьох компонентів. Microsoft Azure IoT-Hub обслуговує зв’язок датчиків через Bluetooth, а Microsoft
Azure SQL Datawarehouse відповідає за зберігання
даних, що надходять. Обробка та аналіз інформації своєю чергою здійснюються за допомогою
системи Microsoft Azure Stream Analytics. Результати відображаються в оболонці веб-додатків.
ІНТУЇТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
КОМФОРТНОГО ДОДАТКУ
Щоб отримати доступ до всіх цих функцій, користувачам необхідно завантажити всього один
додаток, який безкоштовно поширюється через
Google Play і Apple Store. Цей додаток дозволяє
використовувати встановлені параметри вимірювання даних і контролю подій, а також задавати індивідуальні граничні значення. Користувач може
запросити інформацію з датчиків, встановлених
на вантаж, або налаштувати автоматичну передачу сигналу тривоги при перевищенні граничних
значень параметра, який заміряється під час поїздки. Завдяки такій сигналізації в реальному часі
з’являється можливість уникнути збитків або пошкодження вантажів.
Крім того, фахівці з логістики можуть у реальному часі керувати датчиками і зчитувальним пристроєм просто зі свого робочого місця через
веб-додаток. Таким чином, диспетчер завжди має
доступ до комплексної інформації про все, що відбувається під час транспортування.

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ ТА КОШТІВ ЗАВДЯКИ
ПІДВИЩЕННЮ ПРОЗОРОСТІ
Переваги цієї системи очевидні: зменшення витрат
на адміністрування та комунікацію, а також істотне
зниження часу обробки і витрат завдяки прозорості логістичних процесів. Крім того, з’являється
можливість об’єктивної перевірки всіх рекламацій, а за допомогою програмованого інтерфейсу
можливе й об’єднання цієї системи з корпоративними технологіями сторонніх виробників.
ТЕЛЕМЕТРИЧНА ПЛАТФОРМА ШИРОКОГО
СПЕКТРА ЗАСТОСУВАННЯ
Розроблена в ZF Aftermarket система Openmatics
послідовно продовжує розвиток компетенції
ZF Friedrichshafen AG на ринку післяпродажного
обслуговування і пропонує рішення у сфері мережевої взаємодії, такі як відкрита телеметрична
платформа, незалежна від галузей і виробників
транспортних засобів і компонентів. Особливою
перевагою відкритої платформи є індивідуальні
можливості її розширення. За рахунок окремих
додатків набір функцій може збільшуватися без
будь-яких обмежень. Крім того, відповідно до
прийнятих норм на ринку додатків для смартфонів, сторонні розробники можуть самостійно виробляти й пропонувати свою продукцію для цієї
платформи.

InterTruck

59

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Denoxtronic від Bosch

Нове покоління систем обробки відпрацьованих
газів вантажних автомобілів
Система обробки вихлопних газів Denoxtronic дозволяє виробникам комерційних транспортних засобів відповідати найжорсткішим екологічним стандартам Євро 4, Євро 5
та Євро 6. А для автомайстерень це можливість отримати додаткові обсяги роботи, оскільки обслуговування і заміна фільтрів повинні здійснюватися на регулярній основі та виконуватися кваліфікованим персоналом.
СТАНДАРТ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ
Система дозування сечовини Denoxtronic і каталітичний
конвертер SCR (вибіркова каталітична нейтралізація)
скорочують вміст оксидів азоту у відпрацьованих газах
(NOx) дизельних автомобілів на 95 %. Роками ці компоненти були складовою оригінального устаткування комерційних транспортних засобів. На сьогодні системи
Denoxtronic поколінь 1.1, 2.1, 2.2 і 6-х присутні в цілій
низці моделей вантажних і малотоннажних автомобілів.
Використання системи Denoxtronic 2.2 від Bosch передбачає більш ефективне скорочення викидів оксидів азоту.

Система впорскує AdBlue — водяний 32,5 % розчин
сечовини — в каталітичний конвертор, розкладаючи
оксид азоту на воду й азот.
Завдяки своїй гнучкості та модульній структурі система
Denoxtronic відповідає широкому спектру вимог з установки. Тому з 2009 року Denoxtronic 2.2 з дозуванням до 12 кг/
год успішно використовується у всьому світі як для спецтехніки, так і для інших видів вантажного транспорту. А модульну систему Denoxtronic 2.2 із дозуванням у 100 кг/год
можна використовувати на великогабаритних двигунах.

ВАЖЛИВО: РЕГУЛЯРНА ЗАМІНА ФІЛЬТРА
Заміна фільтра Denoxtronic є завданням технічного
обслуговування, що повинно здійснюватися на регулярній основі. Таким чином, транспортний засіб постійно відповідає вимогам екологічних нормативів.
Періодичність заміни встановлюється виробником
транспортних засобів. Цю інформацію можна знайти у графіку обслуговування в інформаційній системі Bosch ESI[tronic]. Перед заміною фільтра в системі
Denoxtronic необхідно видалити увесь реагент AdBlue
з гідравлічного контуру з використанням тестера
Bosch KTS для скидання тиску в системі. Всі компоненти

повинні бути ретельно промиті водою для видалення
всіх кристалічних залишків.
Після установки нового фільтра контур необхідно активувати і продути, використовуючи пристрій KTS.
Реагент AdBlue не повинен вступати в контакт з повітрям
Основною причиною відмови системи є витік реагенту
AdBlue. Він вступає в контакт з повітрям, висихає і кристалізується, внаслідок чого з’являється білий осад. Змішування реагенту AdBlue з паливом також може спричинити пошкодження модулів.

ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ
Denoxtronic 1.1
Бренд
Iveco
MAN
DAF TMS
Scania
Volvo
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Модель
Stralis, TGA, TGS, TGX
серії CF, XF серії
Tourmalin, Safir
G, P, R серії
Volvo Bus
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Denoxtronic 2.1
Бренд

Модель

Iveco
Renault
Volvo

Trakker, Eurocargo, Stralis
160, 190, 220, 240, 280, 370,
380, 410, 430, 450, 480, 520
B, FL, FMX, FE, FH, FM серії

Denoxtronic 2.2
Бренд
Volvo
Cummins (двигуни)
Mack (двигуни)

Модель
FH
Декілька
Декілька
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Масловіддільники Bosch

Висока продуктивність і захист довкілля
ПІД ЧАС РОБОТИ БУДЬ-ЯКОГО
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ГАЗИ,
ЩО МІСТЯТЬ ПАРИ МАСЛА,
ПОТРАПЛЯЮТЬ ДО КАРТЕРА.
ДЛЯ ЗАХИСТУ ДВИГУНА
МАСЛО НЕОБХІДНО
«УТРИМАТИ», І ВИКОНУЮТЬ
ЦЕ ЗАВДАННЯ СПЕЦІАЛЬНІ
ФІЛЬТРИ-МАСЛОВІДДІЛЬНИКИ.

Компанія Bosch є провідним виробником
широкого ряду спеціальних фільтрів для
різних типів транспортних засобів, серед
яких: поглиначі вологи, фільтри охолоджувальної рідини, фільтри масла для гідравлічних систем, а також масловіддільники.
Останній різновид фільтрів — масловіддільник — не допускає потрапляння масла
з двигуна в канал відпрацьованих газів, що
важливо в умовах посилення норм екологічної безпеки. Так, масловіддільники
Bosch зменшують вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах і роблять вихлоп більш екологічним, відповідно до
стандартів Євро 4 та Євро 5. До введення
цих стандартів картерні гази просто виводилися назовні для уникнення небезпечного підвищення тиску в картері двигуна.

Незважаючи на оптимальне ущільнення, так
званий витік газів (близько 0,5–2,0 % від загального обсягу газів) потрапляє з камери
згоряння через зазор між поршнем і дзеркалом циліндра в картер двигуна. Ці гази містять залишки палива, частинки сажі та змішуються з масляним туманом.
Через масловіддільники Bosch відпрацьовані гази повертаються до системи впуску
двигуна. При цьому важливо, щоб масляний
туман та інші частинки були усунені. Це не
тільки захищає довкілля, а й дозволяє утримувати робочі компоненти двигуна в чистоті
та запобігати їх пошкодженню. До таких компонентів, зокрема, належать турбокомпресори, датчики повітряного потоку, проміжні
охолоджувачі, клапани та каталітичні нейтралізатори. Масловіддільники Bosch виконують це завдання надійно, чисто, точно та з
максимальною ефективністю.

ПЕРЕВАГИ МАСЛОВІДДІЛЬНИКІВ BOSCH:
చ відділення вкраплень масла із системи
вентиляції картера

చ ефективна фільтрація і накопичення
аерозольних частинок

చ відповідність нормам шкідливих викидів

చ скорочення викидів твердих частинок

చ уповільнення процесу старіння масла
внаслідок окиснення і утворення осаду

చ зниження витрати масла

У разі перевезень на невеликі відстані спеціалісти рекомендують замінювати масловіддільник
через кожні 40 000 км, а в разі міжміських перевезень — через кожні 80 000 км.
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ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Ремонт ПНВТ Bosch CP4
КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ВІД ВИРОБНИКА

Щороку на дорогах стає все більше автомобілів з паливним насосом високого тиску (ПНВТ) Bosch
CP4. Авторизований ремонт, оригінальні запчастини та гарантійна підтримка для цих насосів
доступні тільки в майстернях Бош Дизель Центр / Бош Дизель Сервіс. Bosch пропонує повний
комплект обладнання для обслуговування систем Common Rail, від первинної діагностики і до
ремонту інжекторів та ПНВТ.
Одна з ключових особливостей сучасної системи
впорскування дизельних двигунів Common Rail —
високий тиск у паливній рампі, що сягає 2500 барів
і більше. Для його підтримки в багатьох сучасних
автомобілях (і легкових, і легких комерційних) використовується ПНВТ Bosch CP4. Окрім високої
ефективності, він має цілу низку переваг порівняно
з моделями попереднього покоління, наприклад,
невеликі габарити і масу.

ПРОФЕСІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ BOSCH
ДЛЯ РЕМОНТУ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ
ДИЗЕЛЬНОГО ВПОРСКУВАННЯ COMMON RAIL
Традиційно Bosch пропонує ефективні комплексні
рішення у сфері обслуговування систем Common
Rail у цілому, дозволяючи дизельним майстерням
виконувати весь спектр послуг — від первинної
діагностики систем упорскування до ремонту інжекторів і ПНВТ.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ
ІЗ ПНВТ BOSCH CP4
Зі зростанням парку сучасних автомобілів з дизельними двигунами збільшується і потреба в
обслуговуванні та ремонті компонентів системи
впорскування. Bosch виготовляє насоси CP4 з 2006
року, і сьогодні у всьому світі дорогами пересувається понад 26 млн автомобілів, оснащених ПНВТ
цього типу. Для заміни зношених агрегатів насос
Bosch CP4 є у вільному доступі для придбання на
вторинному ринку. До того ж компанія розробила
технологію і випустила повний набір обладнання
для його діагностики та ремонту.

Завдання первинної діагностики успішно виконують системні сканери Bosch KTS, що дозволяють
визначити несправність у системі Common Rail
завдяки високоефективному програмному забезпеченню Bosch ESI [tronic] 2.0. Подальша локалізація проблеми в системі проводиться за допомогою комплекту Bosch Diesel Set 3.1, який містить
пристосування для оцінки працездатності ПНВТ і
клапана регулювання тиску. Після виявлення несправних вузлів і демонтажу інжекторів або паливного насоса високого тиску проводиться їхня
перевірка на стенді Bosch EPS 708. Завдяки спеціальним наборам дооснащення діагностичні стенди Bosch дозволяють проводити випробування
насосів різних поколінь.

Необхідно відзначити, що авторизований ремонт
насосів Bosch CP4 з використанням оригінальних запасних частин доступний тільки в майстернях Бош
Дизель Центр / Бош Дизель Сервіс. Це пов’язано з
високими вимогами, що висуваються до якості ремонту систем дизельного впорскування.

Комплект обладнання Bosch дозволяє
проводити перевірку ПНВТ CP4, а також
їхнє повне розбирання і ремонт у точній
відповідності до затвердженої технології.
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Оптимізуйте
вартість володіння
своїм парком

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ МЕХАНІЧНОЇ КОРОБКИ

ПЕРЕДАЧ

F510™ фрикційний матеріал
для екстремальних умов:
- Будівельні майданчики
- Високий рівень завантаження
- Часта зміна водіїв
- Водіння на крутих схилах і підйомах

БЕЗ

АРАМІДУ

ОЕ ЯКІСТЬ

Якість фрикційного
матеріалу F510™
допомагає вашому
автопарку робити
свою роботу

ГОЛОВНЕ ДЛЯ MOOG —
ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА
Деталі підвіски і рульового управління відіграють
життєво важливу роль у забезпеченні стійкості
автомобіля, передбачуваності та безпечності під
час усього терміну його експлуатації. На сьогодні
більшість європейських комерційних автомобілів
важать більше 16 тонн (деякі до 30 тонн), тому ходова
такого транспортного засобу повинна витримувати
величезні навантаження. Ми розуміємо це, і тому
всі деталі MOOG відповідають стандартам якості
оригінальних комплектуючих або перевищують їх,
а також проходять різні випробування, що гарантує
високу якість і надійність.

ОХОПЛЕННЯ БІЛЬШЕ 95 %
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРКУ
КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ

MOOG дає вам зручність

Легко довіряти

Просто встановити

Наша мета — забезпечити
для вас максимальні простоту
і зручність ремонту. Це
стосується і замовлення
потрібних деталей при
первісному пошуку, і
максимально швидкого
виконання ремонтних робіт, і
гарантії того, щоб ви отримали
потрібну деталь у належний
термін.

MOOG пропонує найширший
асортимент, що налічує понад
1500 найменувань і охоплює
більше 95 % європейського
парку всіх комерційних
автомобілів. Ми реагуємо
на потреби ринку і випуск
нових автомобілів, постійно
оновлюючи базу даних
автомобілів і впроваджуючи
нову продукцію.

Кожна запасна частина MOOG
поставляється з усім необхідним
кріпленням та приладдям.
Крім того, ми також надаємо
ремонтні комплекти і настанови
з монтажу, що забезпечує
ідеальну і просту установку.
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НАЙДОВШІ

ВАНТАЖІВКИ У СВІТІ
Найкраща вантажівка може бути двох типів. Перший тип — той, який хочеться купити, а другий — який
відповідає риком мотора при перших міліметрах повороту ключа запалювання, який щоразу виручає
і беззаперечно слухається кожного руху керма або педалі. Найшвидша вантажівка сперечається за
швидкістю з літаком, ну, а найбільша вантажівка бравує серед таких же атлантів у віддалених кар’єрахлепрозоріях і зовсім не страждає на комплекс неповороткості. А за якими критеріями визначити найдовшу вантажівку у світі? Найдовша вантажівка — це трудяга, яка змушена вписуватися в обмеження за
висотою для прохідності під мостами, в тунелях і їздити стандартними автодорогами.
Найдовшим вантажівкам не потрібні захоплені глядачі, як найшвидшим, і 18-градусні підйоми
ґрунтового тракту шириною 25 м,
як найбільшим. Основна ідея таких
вантажівок полягає в транспортуванні дорогами того, що в принципі
можна було б перевезти залізничними платформами. Але не скрізь

можна прокласти залізничну гілку і
оснастити її під’їзними шляхами та
вантажними платформами. Адже
до платформ теж на чомусь треба
довезти вантаж. На щастя, автомобілі складають серйозну конкуренцію залізничному транспорту. А то
весь пейзаж був би в рейках з мурахами в помаранчевих жилетах.

ІСТЕРИКА ГЕНЕРАЛІВ
ЧИ ДАЛЕКОГЛЯДНИЙ ПРИЦІЛ?
Першими, хто переніс ідею зчіпних вагонів на надувні колеса,
були американські військові інженери. Ще в 40-х роках ХХ століття вони поєднали дві осі платформою для танків і оснастили
кожну з них мотором «Кадилак»
потужністю 220 гужових сил і кабіною управління (Ле Турно Т4
4 × 4). Що далі, то більше. Готуючись до ядерної радянської атаки
в 50-ті роки, вони вирішили підстрахуватися і розробили поїзд
на колесах діаметром 3,5 м. Максимальна довжина 12-складових
візків з тягачем досягала 197 м.
Електронне управління передавалося на персональний електромотор для кожного з 56 коліс.
У результаті візки рухалися слід у
слід і дозволяли маневрувати навіть під прямим кутом.

Найдовша вантажівка — це трудяга, яка змушена вписуватися в
обмеження за висотою для прохідності під мостами, в тунелях і
їздити стандартними автодорогами. Найважливіша проблема
для найдовшої — це керованість на поворотах.

Оскільки для військових немає
меж, висота кабіни управління
найдовшого автомобіля з газотурбінним двигуном була 9 м.
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Першими, хто переніс ідею зчіпних вагонів на надувні колеса, були американські військові інженери.
Військова техніка для ракет та іншої техніки типу всюдиходів — це
взагалі окрема історія. Ми взяли
ТС-497 Ле Турно для прикладу
ідеї збільшення довжини при перевезеннях
автотранспортом.
Оскільки весь «поїзд» рухався як
єдиний організм, цей автомобіль
по праву може вважатися родоначальником сімейства найдовших вантажівок у світі.
КРАЇНА НАЛЯКАНИХ КЕНГУРУ
Достеменно невідомо, хто запропонував, а тим більше наважився, першим перетнути Австралію
з півдня на північ, причепивши
одночасно кілька причепів. Але
це не тільки увійшло в моду, а й
прийнято єдино можливим способом доставки величезної кількості вантажів без залізничних
гілок через місця мешкань кенгуру та орлів-стерв’ятників. Дороги
немає, ґрунтовий накат піднімається пилом і висить червоним
туманом... Але хіба хтось може
зупинити сміливців, якщо вони
робили це не раз?
Коли на одинадцятиметровий
навантажений тягач з трейлером вішаються до 6 «собак», це
стало вже звичною справою.
Найдовші фури у світі Mack і
Kenworth заправляють у свої
баки близько двох тонн пального
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і... аби лише не заснути та не продірявити колеса. Все інше — пил і
трохи рекордів. Краще не зустрічатися з таким поїздом, що мчить
зі швидкістю 100—110 км/год! А
якщо захочеш обігнати, то уряд
північних областей Австралії рекомендує переконатися в тому,
що траса попереду вільна більш
ніж на 1 км.

У Китаї є свої історичні причини
й методи гігантоманії. Для транспортування інженерних конструкцій китайці сконструювали
73-метровий тягач на 88 колесах.
Кількість коліс — не самоціль.
Вони допомагають рівномірно
розподілити навантаження між
всіма осями і колесами, щоб не
псувати дорожнє покриття.

Чи був сенс чіпляти до Kenworth
С501Т 79 «собак» загальною довжиною 1018 м і тягнути їх на
8 км? Напевно, був... Хоча б для
того, щоб його рекорд побив
Mack Titan зі 112 «собаками» загальною довжиною 1474 м, протягнувши всього на 148 м! Майже гонки на собачій упряжці!
Тільки не собаки тягнуть тебе,
а ти «собак».

У країнах, де відстані долаються
тільки на вантажівках, їм дозволено бути найдовшими. В історії Петрозаводська є славна сторінка
перевезення 100-метрової колони ректифікації двома тягачами
МАЗ «Ураган». Перший кермував
і тягнув, а другий — підрульовував, штовхав і пригальмовував.
Бо 740 тонн – це не жарти! Машини та хлопці впоралися, хоча
йшов лише 1980 рік! Вже у 2012
році МАЗ представив дослідний
зразок — найдовшу фуру з причепами в Європі. Її довжина становила 47 метрів!

ТОЧКА ВІДЛІКУ
В Австралії дозволено ганяти на
двох типах автопоїздів загальною
довжиною «собачої упряжки» 38 і
53 м. По суті, це і є найдовша фура
у світі. У Канаді, наприклад, допускається збирати автопоїзд до
35 м, що складається з основного
напівпричепа і причепів. Якщо
найдовша фура везе відразу кілька напівпричепів з трьома задніми осями, то дозволена довжина
такого автопоїзда становитиме
вже 38 м.

Кожен причеп «допомагає» тягнути
вантаж основному тягачу. Секрет
простий — на передньому двоосьовому візку причепа розташований додатковий силовий агрегат,
підготовлений до запуску з дистанційного пульта. Він допомагає долати підйоми і автономно упраляти
відчепленим причепом.
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Достеменно невідомо, хто запропонував, а тим більше наважився, першим перетнути
Австралію з півдня на північ, причепивши одночасно кілька причепів.
СКАНДИНАВСЬКА ЗЧІПКА
Найбільша фура у світі нескоро проїде дорогами Європи.
Чому? Та тому, що Євросоюз не
дозволяє їздити у своїх країнах
на автомобілі понад 18,5 м завдовжки. Як не доводив досвід
скандинавських країн, що найдовші фури приносять найбільшу економію, євродепутати так і
не прислухалися.
Скандинавськими дорогами дозволено возити тягачі довжиною 22,5 м. Величезний досвід
ЦИРК НА ВЕЛИКИХ КОЛЕСАХ
Відчайдушні сміливці! А як ще
можна назвати цих хлопців, які
змушують свої вантажівки... літати! Якщо закони Європи не
дозволяють їздити на сорокаметрових фурах, так хоч пролетіти
таку відстань дозвольте!

і економія на паливі, зарплатах
водіїв, шкідливих вихлопах відпрацьовуються
компаніями
Volvo і Scania на прикладі лісовозів. У 1990 році компанія DAF
отримала ексклюзивне право
використовувати суперконтейнеровози для переробки вантажів у порту Роттердама. Дороги,
розв’язки — нічого не потрібно
міняти, тільки дозвольте. Найдовша фура не завадить навіть
дротам у глухих європейських
селах уздовж трас. Гарячі скан-

динавські хлопці не стали наполягати і самі застосовують найдовші фури у себе між фіордами.

Особливо-то ніхто і не забороняв
літати на швидкості 113 км/год.
RENAULT Magnum з напівпричепом і каскадером із США Майком Райаном буквально пролетів 42 (!) метри над рухомим
болідом. Якби такий відчайдух
був один, його б напевно вважали божевільним.

Але такі вони, вантажівки. Якщо
ти до них прикипів, то вони віддадуть тобі всього себе!

Найдовші вантажівки — це не
тільки епічний феномен. Крім
приголомшливого враження, це
ще й дуже вигідно. Як і найбільша, найдовша вантажівка перевозить більше вантажу за одну
поїздку.

Якраз це і вирішив взяти у
свого Freightliner Грегг Годфрі.
Коли люди дізналися, що збирається зробити цей дивак,
2000 цікавих прийшли переконатися на власні очі. І він таки
зробив найдовший стрибок
на вантажівці — 50,6 метрів!
Правда, без причепа. Зате на
швидкості 112 км/год і дуже
ефектно!
Мабуть, недарма забороняється розганяти вантажівки більше сотки. Для них
це — швидкість прийняття
рішення перед польотом!

InterTruck
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