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Шановні колеги та партнери!
Ми раді вітати вас на сторінках нашого весняного
випуску журналу «Відомості». Цього року весна виявилася неочікувано холодною, але нас зігрівали ваші
позитивні відгуки про співпрацю з Inter Cars Ukraine та
бажання запропонувати своїм клієнтам ще лояльніші
умови співробітництва, цікаві маркетингові програми
та найвищий рівень сервісу виконання замовлень.
Як і в попередні роки, в першому півріччі 2017 року
ми збільшили обороти, розширили асортимент та
географію присутності на ринку. У травні нові філії
Inter Cars Ukraine з’явилися на автомобільній карті
Ужгорода і Білої Церкви, також компанія зміцнила
свої позиції ще однією філією в Дніпрі. Одразу три
нові філії покликані скоротити шлях автозапчастин
до ваших авто, зробивши логістичне сполучення
ще більш зручним та швидким. На сьогодні мережа
авторизованих відділень по всій Україні нараховує
27 філій.
Шляхом розвитку та вдосконалення сервісу йдуть усі
країни Inter Cars Group. У зв’язку з цим з квітня почав
повноцінно функціонувати новий логістичний центр
Inter Cars — у Закрочимі (Польща). Центр логістики
та розвитку має площу складських приміщень понад
40 000 м2, в ньому обладнано 18 000 палетних місць
та 11 км конвеєрної системи. Надсучасні технології
допомагають сортувати більше 30 000 товарних одиниць за годину.

Віталій Патюта
Костянтин Кравчук

Антон Запольський, Рекламна агенція «PR-Line»

Також ми раді повідомити про запуск оновленого
сайту Inter Cars Ukraine www.intercars.com.ua, який
запрацював на початку квітня. На сторінках нашої
нової інтернет-сторінки ви знайдете останні розширення асортименту Inter Cars Ukraine, актуальні
каталоги запчастин та обладнання, акційні пропозиції, найсвіжіші автомобільні новини і цікаві замітки
про життя компанії. Для вашої зручності сайт отримав
більш сучасний дизайн та максимально інтуїтивний
інтерфейс.
Inter Cars Ukraine — це відкритий, взаємовигідний і
стабільний бізнес європейського рівня. Щодня ми
робимо все можливе, щоб бути ще ближчими та
доступнішими для нашого клієнта.
Запрошуємо до співпраці!
Inter Cars Ukraine

НОВИНИ

НОВИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
INTER CARS У ЗАКРОЧИМІ, ПОЛЬЩА
У зв’язку зі збільшенням оборотів Inter Cars SA, логістичний центр компанії в Чоснові (Czosnów) виявився недостатнім для обслуговування всіх країн Inter Cars Group. У 2014 р. ILS, дочірня компанія Inter Cars SA, почала будувати Європейський центр логістики та розвитку в Закрочимі (Zakroczym), поблизу Варшави.
Площа складських приміщень нового логістичного центру
в Закрочимі становить більше 40 000 м2. Центр логістики
складатиметься з чотирьох зал, наразі діють три зали.
Доставка та відвантаження товарів здійснюються через 40
розвантажувальних воріт. Європейський центр логістики
та розвитку виконує такі основні логістичні завдання:
прийняття товарів від постачальників, обробка замовлень і відвантаження товарів клієнтам, відвантажування
товарів країнам Inter Cars Group, послуги вантажнорозвантажувальних робіт «крос-докінг» та упаковка
товарів. Основні складські приміщення розташовані на
чотирьох рівнях та мають 18 000 палетних місць. Загальна
довжина конвеєрної системи — приблизно 11 км.
Сортування товарів здійснюється автоматично, за допомогою спеціальних сортувальних пристроїв. Одним із
них є надсучасний сортувальник, що дозволяє сортувати близько 30 000 товарних одиниць за годину. Після
сканування товари розміщуються на рухому стрічку, що
рухається в різних напрямках (за допомогою механізму
обертання стрічки) залежно від місця доставки товару.
Скануючи штрих-код, сканер розпізнає тип товару та задає
механізму розміщення товарів на стрічку швидкість розташування і масу товару. Адже, наприклад, гальмівні диски
та лампочки мають різні вимоги до транспортування.
Також регулюється кут падіння товарів у кошики на місці
доставки, щоб жодна запчастина не була пошкоджена.

2

Інший сортувальний пристрій — слайд-сортувальник —
забезпечує високу точність сортування одночасно великої кількості різних видів продукції. Конвеєрна система
виготовлена з екструдованого алюмінію, який має щільну
структуру та запобігає падінню товарів зі стрічки. Спеціальні елементи ковзання рухаються вздовж конвеєрної
стрічки та повертають підтримувальні профілі, змінюючи
напрям руху товару, що м’яко транспортується жолобами
до місця збору.

НОВИНИ

Використання такої складської системи є логістичною інновацією і вперше
впроваджується в Польщі, та й у Європі загалом. Після проведення ретельного тестування усіх систем, з квітня 2017 р. логістичний центр почав
повноцінну роботу.
Європейський центр логістики та розвитку ILS уже в цьому році буде
збільшено на ще одну нову залу. 20 грудня ILS Sp. o.o. підписала угоду про
розширення Європейського центру логістики та розвитку ILS. Основним
підрядником виступатиме компанія AWBUD — спеціалізована будівельна
група, що є експертом у таких сферах, як комерційне будівництво і спільне
впровадження промислових будівель, активізація об’єктів, реалізація проектів у галузі екології та енергетики, бетонні роботи.
Обсяг завдань передбачає будівництво чергової, вже четвертої зали
складу. Згідно з планом, площа складського приміщення становитиме
4553 м2. З південного боку буде розташовано 6 воріт, у тому числі 5 дока.
Крім того, буде побудовано з’єднання між залами. Проектом також передбачено модернізацію двох невеликих зал, зокрема установку в них освітлення і опалення.
На цей час Європейський центр логістики та розвитку ILS має три зали.
Площа головної частини будівлі становить більше 35 000 м2, на ній розташовано 560 000 м2 вбудованих стелажів. Закінчення будівництва заплановано на 31 серпня 2017 р. Загальні інвестиційні витрати на побудову
нового логістичного центру становлять 13,9 млн злотих.
Новий логістичний центр повністю відповідає слогану Inter Cars «Високі
стандарти, високі обороти».
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Акція Bosch
З 15.03 до 15.05

Купуйте гальмівні
колодки та диски Bosch
на сумму 20 000 грн з ПДВ
та отримуйте чайник
або лобзик Bosch
у подарунок

НОВИНИ

Підкорюй

Альпи

разом з Inter Cars Ukraine

З 11.03.2017 р. до 18.03.2017 р. тривала поїздка на
гірськолижний курорт до Італії клієнтів Inter Cars
Ukraine, які стали переможцями в акції «Підкорюй
Альпи разом з Inter Cars Ukraine».
Акція проходила з 1.07.2016 р. до 31.12.2016 р. За умовами акції, купуючи продукцію SACHS, TRW, COMMA,
CONTITECH, DENSO, MAHLE в мережі Inter Cars Ukraine,
клієнт отримував бали. За кожні 500 грн без ПДВ —
1 бал. За рейтингом найбільшого накопичення балів
визначили 30 переможців у різних сегментах.
Акція «Підкорюй Альпи разом з Inter Cars», крім
України, проводилася також й в інших країнах групи
Inter Cars — у IC Литва, IC Латвія та ІС Естонія. Отже,
загальна кількість учасників поїздки до Італії налічувала 150 осіб: клієнти та топ-менеджмент Inter Cars.
Підготовка до поїздки розпочалася ще задовго до початку
акції, навесні 2016 р. Для найкращої організації відпочинку
наших клієнтів ми обрали польську компанію Business Fun
Club, яка має багаторічний досвід організації корпоративного відпочинку на відомих курортах Європи. Після тривалого пошуку місця було обрано один із найкращих гірськолижних курортів Італії Madonna di Campiglio. Курорт
розташований у регіоні Трентіно, в долині Валь Рендена, в
національному парку Адамелло-Брента (парк занесено до
пам’яток ЮНЕСКО).

Madonna di Campiglio радує любителів зимового відпочинку 150 кілометрами трас, які зв’язані між собою
безліччю підйомників (більше 60) та одним скіпасом для
всієї території. У зону катання входять: гірськолижний
курорт Madonna di Campiglio, містечка Folgarida, Pinzolo
і Marrileva. В Madonna di Campiglio більше 100 трас (45
синіх, 37 червоних та 18 чорних) та 4 сноуборд-парки.
Тобто цей курорт ідеально підходить для різних рівнів
катання — від початківців до експертів, для лижників та
сноубордистів.
Серед готелів ми зупинилися на Carlo Magno Hotel Resort,
який розташований у мальовничому куточку курорту
в оточенні пухнастих ялин, величних схилів Доломітових Альп та казкових пейзажів природного заповідника Адамелло-Брента. Номери сучасні, комфортні та
по-домашньому затишні, а чудовий оздоровчий центр —
ідеальне місце для відпочинку після катання. Однією
з переваг є те, що підйомники та траси розташовані за
кілька кроків від готелю, що робить його суперзручним.
Отже, 11 березня українська група в складі 45 осіб вирушила до сонячної Італії на зустріч неймовірним враженням та відпочинку. Наступного ранку вся міжнародна
група зустрілася в холі готелю, де відбулося перше знайомство та було проведено інструктаж. Програма 6-денного катання була своєрідною лижною школою. Усіх учас-
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НОВИНИ

Наприкінці відпочинку було проведено два
турніри: груповий — Ski-orienteering та індивідуальний — Ski Race IC Slalom Gigant Cup.

ників було розподілено на групи за рівнем катання від
початківців до експертів. До кожної групи приєднався
інструктор, який супроводжував учасників протягом
усього відпочинку. Присутність досвідченого інструктора забезпечила новачкам безпечний та впевнений
перший досвід катання на лижах чи сноуборді, а для
учасників з досвідом — змогу набрати ще більшу швидкість та подолати нові вершини! Катання проходило в
4 основних зонах курорту — Spinale (2100 м), Groste
(2500 м), Pradalago (2100 м), та Сinque laghi (2200 м).
Перепади висот у цій зоні катання сягають від 1550 м
до 2580 м, третина трас сині — широкі та неймовірно
довгі (довжина деяких трас сягає до 8 км), червоні й
чорні траси — максимально адреналінові на спусках.
А навкруги неймовірна краса з казковими пейзажами,
яка заворожує та надихає. Хочеться зупинити час і
залишити в пам’яті цю неповторну красу природи…
Графік катання був досить інтенсивним, кожного дня
з 9:00 до 14:00 з перервою на обід у затишному ресторанчику на схилі, з сонячною терасою, приємною
музикою і, звичайно ж, зі смачною італійською кухнею.
Після катання учасників чекав чудовий спа-комплекс у
готелі, де можна було зняти втому та набратися сил на
наступний день. А вже за вечерею міжнародна група
продовжувала спілкуватися та ділитися враженнями.
Carlo Magno Hotel Resort розташований недалеко від
центру гірськолижного курорту, всього 5 хв автобусом
або 15 хв пішки, тому всі охочі могли прогулятися та
відпочити в неймовірно гарному італійському містечку,
в якому є безліч ресторанчиків, кав’ярень, брендових
магазинів та сувенірних яток.

Ski-orienteering відбувається таким чином. Командам роздається карта, на якій позначено точки з прапорцями.
Завдання — знайти захований прапорець та поставити
відмітку на свою карту, 1 відмітка — 1 бал. На все про
все — 2 години, за кожні 10 хв запізнення знімається 1 бал.
Отже, учасникам потрібно було розробити стратегію, щоб
якнайшвидше зібрати якнайбільше відміток. Змагання проходило в інтенсивному режимі й вимагало від учасників
зібраності та фізичної витривалості. Чим менше залишалося
часу, тим більше зростало хвилювання, й учасники з’їжджали
навіть із тих трас, з яких за звичайних умов не наважувалися!
Як результат — море задоволення, приємна втома та гордість
за себе і свою команду!
В останній день відпочинку відбувся Ski Race IC Slalom Gigant
Cup — індивідуальний швидкісний заїзд на облаштованій
прапорцями трасі. Кожному був присвоєно номер і протягом
двох годин учасники випробовували свої вміння.
Офіційне нагородження переможців відбулося після святкової вечері. На жаль, з української групи ніхто не зайняв призового місця, але ми щиро раді за наших литовських колег та
обов’язково братимемо участь у наступних змаганнях.
З незабутніми враженнями, новими знайомствами, з легкою але приємною втомою ми поверталися додому. Італія
запам’яталася нам фантастичними видами, веселою італійською атмосферою та чудовим сервісом.
Наш перший досвід спільного відпочинку був справді вдалим. Клієнти змогли побачити Inter Cars в обличчях, поспілкуватися між собою та вдосконалити свої навички катання.
Компанія Inter Cars Ukraine дякує всім учасникам
поїздки за чудовий відпочинок та співпрацю! Ми вже
працюємо над наступною акцією!))) До зустрічі!
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THERMOTEC

КОМПЛЕКСНА ПРОПОЗИЦІЯ
ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ

WWW.THERMOTEC-AUTOPARTS.COM

ЕКСПЕРТ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

СВЯТО СПОРТУ
В ЧЕРНІГОВІ
Весна, сонце, річка, «каша із сокири»
в 100-літровому казані та чудова компанія друзів. Що може бути кращим
для знайомства і зближення людей,
згуртування їх в єдиний колектив,
єдину команду?
Виходячи з такого принципу, компанія Inter Cars Ukraine організувала
цього року травневі свята для своїх
співробітників. Ініціатором весняного корпоративу став чернігівський
офіс компанії, його керівник Василь
Раскін. У багатьох інших представництвах Inter Cars Ukraine, а їх на
сьогодні в нашій країні — 27, його
підтримали, і напередодні травневих свят у Чернігові, на березі Десни
зібралася дуже весела компанія.
Представники офісів Inter Cars Ukraine
із Житомира, Черкас, Вінниці, Києва
та, звичайно ж, Чернігова, зібралися
не лише для того, щоб зі смаком провести час на свіжому повітрі. Головна
мета зустрічі — знайомство співробітників компанії з різних офісів між
собою, згуртування всіх в єдине ціле.
А спосіб, обраний для цього, — спорт.
Короткий перекус піцою, поки всі
гості прийдуть до тями після дороги
та налаштуються на змагання, і —

вперед! Уся весела компанія шикується для офіційного відкриття змагань. Тут все серйозно. Представник
центрального офісу Inter Cars Ukraine,
директор з продажу Владислав Бугра
виконав почесну місію і підняв національний синьо-жовтий прапор, весь
колектив виконав Гімн України.

та діти. Кілька пробних кіл на човнах,
адже багато хто взяв у руки весла
вперше в житті, і — основний старт.
Він починається біля пішохідного
моста, фініш — біля човнової бази,
де проходять змагання. І як завжди в
спорті — радість переможців та розпач у переможених.

Для змагань усі гості поділилися на
чотири команди, адже кількість представників від кожного офісу різна.
Змагання проходили в кількох видах
спорту: популярні футбол і волейбол,
запальні та поки що екзотичні гонки
на «човнах-драконах» — драгонботах (dragon boat), перетягування
каната. Звісно, учасники змагань —
не професійні спортсмени. Але брак
майстерності сповна компенсується
азартом і жагою до перемоги.

— Такою широкою компанією співробітників ми збираємося вперше,
— ділиться своїми враженнями про
змагання Сергій Бенюх, керівник
київської групи філій «Старт», —
хоча подібні свята організовуємо
досить часто.

Незважаючи на популярність футболу й волейболу, найбільший
інтерес та захват викликали гонки на
драгонботах. І це не дивно. Після тривалого холоду зими нарешті тепла
вода, весняне сонце і легкий вітер
в обличчя. І, звичайно ж, суперник,
якого потрібно перемогти, обігнати.
Поспостерігати за цим збираються
всі вільні учасники змагань, дорослі

— Основний акцент при проведенні подібних заходів ми робимо
на сімейних цінностях, адже багато
хто приїздить зі своїм подружжям та
дітьми, — додає директор з продажу
центрального офісу компанії Inter
Cars Ukraine Владислав Бугра. — Крім
того, велику увагу приділяємо саме
спортивній складовій. І не тільки тут.
Ми разом з керівниками філій їздили
в Буковель, каталися на лижах. Також
у нас є футбольна команда, яка у
травні братиме участь у міжнародному футбольному турнірі у Варшаві.

НОВИНИ

— Ми періодично проводимо різні заходи спортивного,
сімейного плану, — розповідає один із ініціаторів та організаторів свята, керівник чернігівської філії компанії Василь
Раскін. — Нещодавно у нас була Масляна з клієнтами, з
дітьми. Ми намагаємося виховувати в людях сімейні цінності.
Намагаємося, щоб робота не була лише роботою. А у філіях
про це знають і говорять: «Хотіли б подивитися, як це у вас
у Чернігові працює». Ось ми і запросили їх, організувавши
спортивне свято. Сьогодні, правда, практично без дітей —
все-таки далека дорога.
— Ми хочемо, щоб люди пограли і познайомилися між
собою, — пояснює Василь Раскін, — адже директори знайомі,
а звичайні співробітники — ні. Завідувачі складів, наприклад
житомирські та черкаські, листуються, телефонують одне
одному і при цьому ніколи не бачилися. А їм цікаво познайомитися, зустрітися. Думаю, їм є про що поговорити. У такому
форматі ми збираємося вперше. Рік тому запрошували клієнтів, було свято для дітей, різні заходи, катання на теплоході. У
цьому році вирішили запросити колег.
Своїми враженнями поділилися і дівчата, що працюють
у компанії.
— Чернігів мені дуже подобається, — каже Людмила Божко,
менеджер зі збуту автозапчастин. — Багато квітів, місто
яскраве, кольорове. Я тут уже не вперше. Хотілося б, щоб такі
заходи проводилися частіше. В Inter Cars працюю з 2009 року.
Мені подобається ця компанія, і я дуже люблю свою роботу.
Таїсія Ломакіна, завідувач складу чернігівської філії Inter Cars
Ukraine, безпосередньо брала участь в організації свята і
поділилася своїми враженнями:
— На цьому етапі емоції зашкалюють. Після драгонботу —
відчуття неймовірні. Отримуєш таку насолоду, задоволення,
а тим більше, коли робиш все правильно і перемагаєш. Це
взагалі круто! Наш директор веде активний спосіб життя і
нас залучає до цього. Ми в Києві бігали марафон, 4 людини
представляли нашу компанію. На Говерлу піднімалися… На
сьогоднішній захід ми запросили інші офіси. Багатьох людей
я знаю по роботі, телефонуємо один одному, вирішуємо якісь
питання. Зараз познайомилися вже наочно. Тепер матиму
уявлення, хто є хто, з ким я спілкуюся.
— У мене все життя так склалася, що я пов’язана з автомобілями, — відповідає Таїсія на запитання про стосунки з технікою. — Я працювала і на мийці, і картодром відкривала у нас
у Чернігові. Зараз працюю із запчастинами. Більша частина
моєї роботи — це логістика, організація справи, але водночас
я не нехтую знаннями про запчастини, масла, товар, який я
продаю. Люди цікавляться цим, коли приходять до нас, а я не
можу займатися справою, якщо її не знаю.
Цього дня спортивні змагання покликані зблизити людей,
які працюють в одній компанії, тому перемога — не головна
мета. Це розуміють усі. Адже наприкінці заходу учасники змагань зберуться за одним великим столом — навколо кулешу
з того самого 100-літрового казана. А ще через кілька днів
усі вони знову будуть у своїх містах, на своїх робочих місцях.
Ось тільки тепер, обговорюючи запчастини або маршрути їх
доставки, розмовлятимуть не просто з далеким співробітником, якого ніколи не бачили в обличчя, а з товаришем, з
яким разом пливли в одному човні, з яким їли кашу з одного
казана, з яким змагалися на волейбольному або футбольному майданчику.
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АКТУАЛЬНО

Ремінь ГРМ, що працює
в масляному середовищі двигуна:
ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Зниження тертя + зниження маси =
зниженню витрати пального і відповідно зниженню викидів вуглекислого
газу. Ця проста формула в наші дні –
актуальна тема, над якою працюють
конструктори автомобільної галузі.
Спочатку було вирішено принципові
питання щодо зниження рівня викидів СО2 двигуном, тепер у фокусі —
рішення меншого масштабу. Адже
кожен грам СО2 має значення.
Саме через це ремінний привід газорозподільного механізму (ГРМ) знову
почав набирати популярності останніми роками. Виробники авто все частіше застосовують у двигунах ремені
замість ланцюгів. Зниження споживання пального та викидів СО2 — одна
з важливих переваг ременів перед
ланцюгами в системі ГРМ.
Це підтверджують проведені випробування. Незалежне конструкторське
бюро, що спеціалізується на двигунах
внутрішнього згоряння, виявило, що
застосування ремінного приводу ГРМ
замість ланцюгового (на прикладі
1,6-літрового двигуна) знижує витрату
пального більше ніж на 1 %, а викиди
СО2 — на 1,5 г/км.
Ще дві важливі переваги: ремені ГРМ
мають меншу масу та тихіші в роботі.
У процесі експлуатації в них набагато
менша схильність до розтягування.
Ланцюг, що значно швидше розтягується, вносить помилку в роботу

VW EA211 TSI 1,4 л
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ГРМ. Результат – підвищене споживання палива, зниження ККД. Тести
показали, що відносне подовження
ременя становить всього 0,1 % після
240 000 км пробігу. Це у п’ять разів
кращий результат, ніж у ланцюга.

цесі роботи. З такими складовими
навіть продукти зносу та забруднення
в оливі не можуть зашкодити ременю,
в той час як сажа, що міститься в моторній оливі, може вивести з ладу ланцюг ГРМ.

Численні автовиробники віддають
перевагу ременям у приводі ГРМ.
Такими ременями приводяться в дію
не тільки розподільні вали, а і система
впорскування та маслонасоси.

Перевага ременя, який працює в
масляній ванні, в тому, що він вужчий
за свого «сухого» аналога та тихіший
у роботі. При замірах на зубчастому
шківі колінчастого вала звук взагалі
не фіксується навіть тоді, коли двигун
працює на граничному навантаженні.
Річ у тім, що олива не лише знижує
втрати на тертя, а й поглинає звукові
хвилі. Це дуже важливо ще й з тієї причини, що сучасні двигуни зменшеного
об’єму працюють більш «жорстко»,
створюючи підвищений шум. Саме
в таких випадках ремінь може допомогти звести до мінімуму вібрації та
зробити водіння автомобіля більш
приємним.

Конструктори також розглядають можливість застосування зубчастих ременів у приводі балансувальних валів,
виключаючи таким чином зубчасті
шестерні. Велику увагу також приділяють незвичайному, але абсолютно
безпечному рішенню — ременю ГРМ,
що працює в масляній ванні (англ. —
Belt in Oil, скорочено — BiO).
Те, про що раніше і не мріяли, сьогодні без проблем реалізується в
масовому виробництві. Але, щоб
прийти до цього, довелося адаптувати до роботи в новому середовищі
еластомір ременя, кордові нитки та
матеріал покриття робочої поверхні
зубів. Тепер до поліамідної або арамідної тканини, яка покривала зуби,
додано матеріал Duralon, а сам еластомір являє собою компаунд з гідрованого бутадієн-нітрильного каучуку
CAN-HNBR. Застосовуються нитки
скловолокнистого корду типу E-glass
та K-glass, що не розтягуються в про-

EA211 TSI 1,2 л

Порівняльні тести показують, що
такий ремінь ГРМ – рішення, яке має
переваги над ланцюговою системою
з її пластиковими направляючими та
гідравлічними натягувачами. Наприклад, питання міцності вже давно вважається вирішеним. Випробування
підтверджують, що ремінь ГРМ, виготовлений за сучасними технологіями,
може без проблем експлуатуватися в
інтервалі 300 000 км пробігу.

PSA EB2M

АКТУАЛЬНО

У конструкторів приводу більше можливостей з комплектування саме ремінного приводу, ніж ланцюгового.
Вужчий ремінь дозволяє вирішити завдання зі зниження
габаритів двигуна, адже зараз кожен міліметр важливий.
Завдання полягає в тому, щоб зменшити поперечний
габарит відсіку приводу ГРМ із сьогоднішнього 16–20 мм
до 14, 12 і навіть 10 мм у наступних поколіннях двигунів.
На практиці 2008 рік відзначено появою BiO на деяких
серійних 1,8-літрових дизелях Ford Lynx. Інженерам
довелося попрацювати над конструкцією роликового
натягувача, перед тим як вдалося створити достатньо
компактний дизайн, який зміг вміститися в кожух ланцюгового приводу.
Трициліндровий однолітровий (!) двигун Ford EcoBoost
вперше представлено на виставці 2011 р. у Франкфурті.
Два зубчастих ремені цього двигуна (ремінь приводу ГРМ
та ремінь приводу масляного насоса) розміщено всередині блоку циліндрів, там, де зазвичай працює ланцюг.
Ремінь приводу насоса частково занурений у картерне
мастило. Ремінь ГРМ працює в середовищі масляного
туману. Натяг регулюється за допомогою звичайного
автоматичного роликового натягувача.
Peugeot-Citroen також запустив 2012 р. у виробництво
нову модель 1,2-літрового трициліндрового бензиноУ 2011 р. розпочалося його серійне виробництво на
вого двигуна EB2M із системою VTi, оснащеною ремезаводі в Кельні.
нем ГРМ, що працює в масляній ванні. Термін служби
У 2012 та 2013 р. авторитетний американський журнал ременя — 10 років (пробіг 180 000 км). Двигун замінив
Ward відзначив таку конструк ію в номінації «Двигун TU1 та TU3. Порівняно з попередниками новий 1,2-літророку». При потужності від 100 до 125 к. с. витрата паль- вий двигун на 25 кг легший та на 25 % економніший.
ного не перевищує 4,8 л на 100 км, а викиди CO2 — Потужність — 82 к. с.
109 г/ км. При всьому цьому двигун вміщається на аркуші
Тривалий термін експлуатації, низький рівень шуму
паперу формату А4.
та зниження втрат на тертя знову розширюють поле
Конструкторам вдалося зробити маслостійкий ремінь з для застосування ремінного приводу в системі ГРМ.
робочим інтервалом заміни від 240 до 350 тисяч км (екві- Також збільшується і частка ременів, що працюють у
валент 10-літньому використанню).
масляному середовищі двигуна. За оцінками спеціалістів, у 2017 р. частка збільшиться з 8 до 20 %. Двигуни з
Далі настала черга Volkswagen, який вирішив виро«мокрими» ременями ГРМ ще не відпрацювали 10 років,
бляти деякі двигуни платформи MQB з ременем ГРМ у
але вже досягають пробігу, коли регламентними робомасляній ванні. Новий двигун представлено в 2012 р.
тами передбачена заміна ременя приводу. Ця тенденція
Наступного року було розпочато серійне виробництво
відобразиться і на роботі автосервісів.
1,2- та 1,4-літрових двигунів потужністю від 85 до 150 к. с.
Витрата пального — 5–5,2 л на 100 км.
Статтю підготував Віталій Патюта
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АКТУАЛЬНО

У багатьох автомобілях виникають проблеми
з демонтажем компонентів, оскільки демонтаж одного елемента нероздільно зв’язаний з
необхідністю демонтажу багатьох інших автокомпонентів. У деяких автомобілях неможливо
зняти конденсор без демонтажу радіатора або
навпаки — неможливо зняти радіатор без демонтажу конденсора.

ПЕРЕВІРКА РАДІАТОРА
АВТОМОБІЛЯ ПІД ЧАС
ОГЛЯДУ СИСТЕМИ
КОНДИЦІОНУВАННЯ

На прикладі конкретної моделі автомобіля ми
хочемо звернути вашу увагу на проблему, яка
може виникнути під час заміни конденсора або
радіатора. У випадку ремонту системи кондиціонування слід також перевірити систему охолодження. Ми не будемо докладно описувати послідовність операцій при обслуговуванні системи
кондиціонування, а тільки хочемо, щоб автомайстри звернули увагу на низку важливих аспектів,
які впливають на якість авторемонтних послуг.
Розглянемо, наприклад, Renault Scenic 2002 року
випуску з бензиновим двигуном 1,6 л, який приїхав на СТО для заміни конденсора, що протікає.
Зняти конденсор у цьому автомобілі не надто
важко. Для цього слід звільнити до нього доступ,
зняти кріплення трубопроводів системи кондиціонування, а також чотири гвинти, що кріплять
конденсор до радіатора охолодження, і витягнути
його вгору.
Після зняття конденсора слід уважно оглянути
автомобільний радіатор. Часто виявляються
витікання, які помітні завдяки краплям у нижній
частині радіатора. У радіаторах такого типу витікання незначні, й власник автомобіля може цього
не побачити. У випадку згоди клієнта радіатор
слід замінити на новий, і це дозволить уникнути
повторних проблем з автомобілем. Якщо не звернути уваги на стан радіатора при заміні конденсора, то через деякий час клієнт може зіткнутися
з подвійною проблемою. Після установки конденсора і наповнення системи кондиціонування
доступ до радіатора буде обмеженим, а повторне
зняття конденсора — це додаткові працезатрати.
Шланги системи кондиціонування не дають можливості зняти лише радіатор, і тому всі операції
повторюватимуться спочатку. Крім огляду самого
радіатора, слід також звернути увагу на стан
решти елементів, їх з’єднань, гнучких шлангів і
трубопроводів системи кондиціонування, а також
добре було б замінити осушувач. Після огляду
встановлюють новий радіатор, а також новий
конденсор. Треба перевірити щільність системи
кондиціонування. Якщо все в порядку, то в систему охолодження заливають охолоджувальну
рідину і випускають з неї повітря, а систему кондиціонування наповнюють холодоагентом згідно
з рекомендаціями виробника автомобіля.
Таким чином, варто завжди звертати увагу на стан
системи охолодження під час огляду або ремонту
системи кондиціонування. Саму систему кондиціонування дуже рідко оглядають, і автомобіль
потрапляє на автосервіс тільки тоді, коли вже
з’являються проблеми. Клієнт, без сумніву, буде
надзвичайно вдячний, якщо ви вчасно проведете
заміну радіатора і попередите зупинку автомобіля
на автостраді.
Статтю надано: www.ua.motofocus.eu
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Сім’я AISIN продовжує зростати.
Ваші можливості теж.

Протягом останніх кількох років AISIN розробила свою основну
виробничу лінію зчеплення, а також розширила асортимент інших
товарів. Цей розвиток супроводжується технологічним вдосконаленням та збільшенням виробничих потужностей. Група AISIN працює, щоб розширювати межі товарного асортименту.
Будучи світовим лідером у сфері ОЕ, AISIN довелося посилити та
диверсифікувати свою присутність на ринку автомобільних запчастин. Розширення наших виробничих ліній та їх сумісність засновані
на тих самих стандартах якості та сервісу, які ми пропонуємо в OE
для найбільших виробників автомобілів. Продукти AISIN гарантують
Вам безпеку, продуктивність, дизайн та комфорт.
Дізнайтеся більше про сім’ю AISIN на:
 AISIN Europe Aftermarket Website
http://www.be.aisin-europe.com
 AISIN Electronic Catalogue
http://www.aisincatalogue.com

 Система зчеплення
 Система охолодження
 Система двигуна
 Гальмівна система
 Система приводу
 Елементи кузова NEW

AIM FOR PERFECTION

АКТУАЛЬНО

КОЛІСНІ ПІДШИПНИКИ
ПОРАДИ ЩОДО МОНТАЖУ
Для підшипників немає значення, яке місце автомобіль посідає в рейтингу безаварійності. Просто
деякі елементи автомобіля зношуються в процесі
експлуатації і, таким чином, їх необхідно замінити.
Пошкодження підшипників легко діагностувати,
оскільки вони починають шуміти під час роботи.
Згодом цей шум переходить у стукіт, і зрештою підшипник повністю руйнується, а часто разом з ним
пошкоджуються й інші елементи.
НАЗИВАЮТЬ ТАКІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ШУМУ
В ПІДШИПНИКУ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ:
 затискання кульок/роликів у доріжках, яке сталося
через неправильний монтаж;
 знос кульок і доріжок кочення підшипника внаслідок
нерівномірного осьового навантаження вала;
 корозія доріжки або кульок/роликів, яка виникає через
попадання води всередину підшипника;
 розшарування в результаті зносу, викликане занадто
великими навантаженнями на підшипник;
 поверхневий знос через перегрів підшипника або
втрату мастила;
 ефект Брінелля, тобто вдавлювання кульок у доріжці
підшипника внаслідок тривалого навантаження в
стані спокою.
Зазвичай пробіг підшипника в колесі може досягати
1 000 000 км, але це, перш за все, залежить від навантажень — стилю водіння і можливих забруднень, таких як
сіль (у зимовий період) і пил.
ЗАПОБІГТИ ПОМИЛКАМ ПІД ЧАС МОНТАЖУ
На жаль, підшипники можуть також зношуватися передчасно, наприклад, якщо їх неправильно встановлювати.
Найчастішими причинами пошкодження підшипника під
час монтажу є:
 удар по доріжці під час монтажу;
 застосування невідповідних інструментів або занадто
великого зусилля під час монтажу;
 падіння підшипника на підлогу.

Для проведення правильного монтажу, а також тривалої
працездатності підшипника необхідно дотримуватися
таких правил:
 під час запресовування підшипника застосовувати
кільця і перехідні втулки. Необхідно використовувати
інструменти відповідних розмірів, призначені для такої
операції. Також перевіряти стан посадкового місця
(гнізда) підшипника і буртика, який фіксує його і запобігає зміщенню, оскільки їх можна пошкодити під час
демонтажу підшипника;
 обов’язково перевірити всі елементи, які взаємодіють,
на випадок виникнення в них пошкоджень;
 дотримуватися вказівок виробника щодо монтажних
розмірів і рекомендацій щодо закручування;
 звернути увагу на правильний монтаж захисних кілець;
 звернути увагу на стан ущільнення в підшипнику.
Кожне, навіть найменше їх пошкодження вказує на
непридатність підшипника;
 в жодному разі не розбирати колісні підшипники. Для
підшипників із датчиком ASB (Active Sensor Bearing)
необхідно, до того ж, звернути увагу на правильний
монтаж підшипника — магнітним кільцем у бік датчика;
 не наближати постійні магніти до магнітного кільця
(енкодера);
 не монтувати підшипник з пошкодженим магнітним
кільцем (система ASB буде несправною).
Іншими словами, якщо застосовувати відповідні інструменти та дотримуватися елементарних правил монтажу,
правильно встановлений підшипник прослужить значно
довше, радуючи безпроблемною і тихою роботою.
Статтю надано: www.ua.motofocus.eu
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ТИША,
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УСУНЬ ВІБРАЦІЙНИЙ ГУРКІТ
ЗАВДЯКИ ЕЛАСТИЧНИМ МУФТАМ FEBI BILSTEIN

АКТУАЛЬНО

ОПТИМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ
НА ПОСТУ РОЗВАЛ-СХОДЖЕННЯ
У цій статті розглянуто питання
оптимізації робочого місця для
регулювань
розвал–сходження.
Необхідно уточнити, що ця тема
в більшості актуальна для стенда
розвал–сходження, встановленого
на оглядовій ямі.
У разі установки 3D розвал–сходження на підйомник, достатньо
перед встановленням підйомника
тільки передбачити подальше
розміщення стійки з камерами. А
ось для оглядової ями необхідне
раціональне положення передніх
поворотних кругів і задніх рухомих майданчиків.
Прояснити схему розташування
задніх рухомих майданчиків щодо
поворотних кругів допоможуть
відповіді на такі питання:
1. Розміри відведеного
місця для ділянки
розвал-сходження.

РОЗМІРИ ВІДВЕДЕНОГО МІСЦЯ
Складові для вирішення цього
завдання:
1. Ширина ями поста розвал–
сходження.
2. Орієнтовна максимальна
ширина автомобіля, який
регулюють.
3. Габарити приладу, який навішується на колеса (мішені із захопленнями Hunter і Hoffman не
більше 500 мм з кожного боку).
4. Необхідна відстань від стіни до
приладу, який навішується.
5. Орієнтовна максимальна
довжина автомобіля,
який регулюють.
6. Необхідна відстань від камер
до поворотних кругів (мал. 1).

2. Діапазон довжини колісної
бази і ширини колії.

МОДЕЛЬ СТЕНДА
РОЗВАЛ‑СХОДЖЕННЯ
Якщо ваш вибір припав на інфрачервоний стенд розвал–сходження,
немає необхідності планувати розміщення стійки з 3D-камерами (див.
мал. 1).
Кут огляду камер відрізняється
залежно від вибору моделі та виробника стенда розвал–сходження і вимагає знання технічних характеристик.
Щодо складних конфігурацій боксів
розвал–сходження краще проконсультуватися у представника заводу
виробника стендів розвал–сходження.
ДІАПАЗОН ДОВЖИНИ КОЛІСНОЇ
БАЗИ І ШИРИНИ КОЛІЇ
Для правильного регулювання кутів
коліс передня вісь, яку регулюють,
повинна розміщуватися на передніх
поворотних кругах, а задня вісь — на
задніх рухомих майданчиках.
Для прикладу:
 довжина бази Renault Twizy —
1686 мм (мал. 3).

3. Модель обраного вами
стенда розвал–сходження.

 довжина бази Maybach 62 —
3827 мм (мал. 4).
Виходить, якщо ви очікуєте, що
вашим клієнтом виявиться власник
і одного, й другого згаданого вище
автомобіля, необхідно передбачити
монтаж рухомих майданчиків довжиною, яка перекриває обидві бази.
А точніше довжина рухомих майданчиків — не менше 2155 мм. Вибір
виробника рухомих майданчиків для
3D розвал–сходження потребує окремого розгляду.
Мал. 2

Мал. 1
Правильне розміщення стійки
з камерами має принципове
значення для бачення
встановлених на колеса мішеней

Мал. 3
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Мал. 4
Статтю надано: www.ua.motofocus.eu

АКТУАЛЬНО

ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНІ КЛАПАНИ:

МАЛEНЬКІ ПОМІЧНИКИ ПІД КАПОТОМ

Найчастіше вони заховані в ледь помітних і тяжко доступних зонах під двигуном, де їх завдання не відразу зрозуміле.
Елeктропнeвматичні клапани в пневмосистемі трaнспортного засобу з великою точністю і чудовою динамікою виконують функцію, подібну до дії вимикача і реостата в електричному колі.
У поєднанні з пневматичним виконавчим елементом («діафрагмою тиску») можна впливати на такі заслінки або клапани,
як, наприклад, AGR-клапан (клапан рециркуляції відпрацьованих газів) або заслінку байпасного клапана на турбонагнітачі. У кожному найновішому трaнспортному засобі часто вбудовано відразу кілька елeктропнeвматичних клапанів.
НЕ ТІЛЬКИ В ТУРБОНАГНІТАЧАХ УСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ
Елeктропнeвматичні клапани дуже часто використовуються
для перемикання та керування. Скрізь, де щось пересувається за допомогою пневматичної енергії, можна застосувати
елeктропнeвматичні клапани. Вони — незамінні помічники
при керуванні пнeвматичними виконавчими елементами,
такими як:

Електричний клапанперемикач (EUV)
нa впускній трубі
Mercedes-Benz

 заслінки в системі випускання відпрацьованих
газів на вихідному шумопоглиначі;
 жалюзі рaдіатора водяного охолодження для рeгулювання
потреби в охолоджувальному повітрі (дизельні двигуни);
 регулювальні заслінки дизельного двигуна;
 гідравлічні підшипники двигуна;
 AGR-клапани (клапани рециркуляції
відпрацьованих газів);
 регулювання тиску нaддування в турбонагнітачі;

Елeктропнeвматичний
перетворювач тиску
(EPW) і турбонaгнітач
на Audi A4 TDI

 клапани вторинного повітря.
Усі магнітні клапани мають високий стaндарт якості, потребують менших затрат і допущені всіма виробниками транспортних засобів до серійного виготовлення. Таким чином,
ви досить просто знайдете потрібний вам клапан. Завдяки
особливій піктограмі електричні клапани відразу впізнанні
в каталозі продуктів PIERBURG. В інформаційному стовпчику, крім того, вказано, яким чином застосовується цей
клапан, наприклад, для керування турбонагнітачем або AGRклапаном (клапаном рециркуляції відпрацьованих газів).
При цьому слід врахувати, що різні виробники транспортних
засобів, як і виробники клапанів, часто використовують
досить різні позначення для cвоїх частин.
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Елeктричний
перетворювач тиску
(EDW) на AGR-клапані
(клапані рециркуляції
відпрацьованих газів)
на Opel Astra
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JC PREMIUM

тримає Ваш

двигун
в хорошій
формі
МАСЛЯНІ ФІЛЬТРИ

ПАЛИВНІ ФІЛЬТРИ

ПОВІТРЯНІ ФІЛЬТРИ

ФІЛЬТРИ САЛОНУ

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Максим Палій

Друге
дихання
Компанія Osram не перестає вражати
споживачів різноманітністю інспекційних ламп на будь-який смак, потребу та
бюджет. Це автосвітло належить до тих, які
найбільш активно розвиваються в Європі,
тому щире бажання бути на висоті й представити максимум варіантів — цілком
зрозуміле для лідера світлового фронту.
Але «фауна» підвидів «інспекторів» стала
настільки строкатою і численною, що
навіть всередині класифікації виникла
необхідність виділити нові підкласи приладів. Так, в ієрархії Osram у цьому сезоні
з’явилася абсолютно нова 2-га серія
інспекційних ліхтарів, названа лінійкою
LEDinspect® Standard.
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ПОСТАЧАЛЬНИКИ

На сторінках нашого журналу ми вже
знайомилися з професійними продуктами інспекційних ламп Osram,
красномовно позначених як лінійка
LEDinspect® PRO. Крім власного
імені лампи, там завжди присутній
обов’язковий тризначний індекс, що
починався з «1». Ця цифра позначає
преміум-сегмент з усіма почестями
і характеристиками такого звання.
Чимало добрих слів висловлено і на
користь більш спрощених, але доступних за вартістю «інспекторів» 3-ї серії.
Логічно було б припустити, що новий
клас «2» повинен стати між ними,
ввібравши в себе красу і можливості
«вищого світу» з прагматичністю підходу бюджетної серії.
Так і є. Однак можна відразу з упевненістю сказати, що лінійка Standard
значно ближча до верхнього 1-го
класу і навіть підтягує третьокласників на свій другий щабель новими
параметрами технічних можливостей.
Більше того, незабаром відмінники
3-го класу поступово перекочують у
2-й, зрозуміло, не лише цифрою, а й
технологічним рівнем оснащення. Але
найцікавіше, що в 2-му класі лінійки
Standard навіть з’явилися раніше
невідомі «звірятка», аналогів яких ще
не було в жодній зі спільнот «осрамівських» ліхтарів. З одного з новоспечених піонерів і почнемо.

На чолі зоря горить…
Універсальною
властивістю
всіх
інспекційних ламп, яка відрізняє їх
від звичайних побутових ліхтариків,
завжди залишалася можливість використовувати в роботі з ними принцип
«вільні руки». Адже «інспектори»
створені для діла, а для не пустощів.
Як тільки не «апгрейдили» лампи
всілякими кріпленнями: і магнітами,
і скобами, і кліпсами — аби не відволікати кінцівки людини від робочого
процесу. Але ось так, щоб задіяти
голову Homo sapiens як кріплення для
лампи — це надоригінальна думка
якоїсь справді розумної голови.

Безумовно, сама ідея – не нова. Людство давно використовує черепну
коробку як підставку для світлових
приладів, найвідоміший приклад —
шахтарська каска. Не нехтують таким
застосуванням і світлі голови годинникарів, ювелірів, стоматологів та
інших фахівців, у яких руки й голова в
прямому сенсі слова — робочі інструменти. У компанії Osram також вирішили зробити оригінальний головний
Для надійності та зручності носіння
убір, який отримав ім’я —
подібної «бандани» конструкція склаLED IL 209 Headlamp 300 дається з трьох ременів. Щоб «шапка
Мономаха» підходила кожному корисЦифра 300 у назві налобного ліх- тувачеві, ремені плавно розтягуються
таря (як і всі цифри поруч з назвою під будь-який розмір, забезпечуючи
інспекційних ламп Osram) позначає нерухомість «блейзера». Ззаду і спесвітловий потік у люменах. Однак реду продумані маленькі м’які проце максимальна величина. Для кладки, щоб блок живлення і ліхтар у
зручності й збереження енергії на прямому сенсі не «тиснули на мозок».
зворотному боці конструкції розташо- Між блоками по одному з бічних ремевано перемикач.
нів прокладений гофрований шнур,
Зручним важелем можна змінювати причому він підключений постійно —
світловий потік від мінімального — в ньому немає штекерів. На шнурі
60 лм (20 %) до майже тепловозного дбайливо передбачена невелика
варіанта – 300 лм (100 %). Це важливо, кліпса кріплення, щоб він не хитався
оскільки як джерело енергії в ліхтарі і не відволікав від роботи. Загалом,
використовуються три пальчикові все передбачено і продумано до дріббатарейки типу АА. Якщо користува- ниць, ніби шапчина, сплетена вашою
тися прожектором на повну котушку, турботливою бабусею.
то потужне безперервне світло вам До слова, вже де-де, а в цьому ліхтарі
забезпечене на 2–3 години. Колірна маса має принципове значення, адже
температура: біле інтенсивне світло тягати на собі важку каску — мало
6500–7500 K. Якщо ж достатньо малої радості. З урахуванням батарейок,
яскравості, то можна «залишатися маса конструкції цілком гуманна —
Прометеєм» до 10 годин поспіль.
всього близько 200 грамів, тож
Друга перевага головного світла
моделі LED IL 209 — змінний фокус
світла. Регулятор, встановлений безпосередньо на лампі, плавно змінює
ширину пучка світла від широкого в
75 градусів до вузько спрямованого.
Серйозною підмогою в точності налаштування і чіткості світлотіньових кордонів служить вмонтована в оптику
лінза. Це також дуже зручно і для
роботи в приміщенні, і для ремонту
машини, і для дороги, і для будь-якого
іншого багатогранного застосування
ліхтаря. Зокрема, подібний пристрій
на голові люблять використовувати
велосипедисти в дорозі, а не тільки
механіки при ремонті.
І для перших, і для других у задній частині конструкції встановили ще одне
важливе доповнення — червоний
світлодіод з колірною температурою
1000–2000 К. Він створений виключно
для безпеки, адже якщо доводиться
ремонтувати машину вночі безпосередньо на дорозі, то інші учасники
руху мають заздалегідь побачити
вашу пригоду, щоб вчасно об’їхати
перешкоду. А в ліхтарі для велосипедистів червоний габарит на потилиці
ще й блимає. Така флеш-ілюмінація
повністю відповідає європейським
велосипедним вимогам з безпеки.

перелом шийних
не загрожує.

хребців

нікому

Ударостійкість приладу досить серйозна — індекс IK07. Це означає, що
навіть у разі екстремального падіння
з велосипеда швидше розіб’єш
собі лоба, а от улюблений ліхтарик
залишиться неушкодженим, що вже
втішає. Ступінь захисту від водяних
бризок теж пристойний — IP64, що
робить можливим застосування приладу на вулиці під дощем і снігом.
Пірнати з ним під воду для лову раків
навряд чи варто – це не батискаф, але
якщо негода б’є вам в обличчя, то з ліхтарем точно нічого не станеться (ну, а
з обличчям — вже як пощастить). До
речі, цифра 6 в індексі позначає захист
саме від пилу, тобто для робіт на
дорозі прилад захищений ще краще,
ніж від води, що можна пояснити умовами застосування.
У підсумку компанія Osram здивувала
абсолютно новою у всіх своїх споживчих лінійках інспекційною лампою з
оригінальним методом носіння.
Як і вся лінійка Standard, цей налобний ліхтар орієнтований не лише на
профі, а й навіть більшою мірою на
приватного споживача — від звичайного водія або механіка до гірсько-
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лижника або рибалки. Змінні фокусування і світловий потік, потужне біле
світло, габаритні вогні для безпеки,
легка вага, продумане і збалансоване
кріплення — завдяки цим якостям
робота з Headlamp 300 стає легкою
і досконалою.
Переоцінити зручність і перерахувати
всі варіанти застосування LED IL 209
неможливо. Адже фактично при
роботі користувач стає пілотом бойового вертольота, у якого з поворотом
головного шолома одночасно націлюється зброя. Відразу ж розвиднюється в тому місці, куди спрямований
ваш погляд.
Єдине — не варто забувати, що незважаючи на ультрасучасний дизайн
лампи, таку головну прикрасу краще
знімати після роботи перед виходом
у люди. Адже не всі здатні зрозуміти
дрес-код «на чолі зоря», хоча в багатьох подібний «прикид» отримає
гідну оцінку.

Універсальний солдат
Наступний прилад лінійки Standard —
модель LED IL 207, на відміну від
Headlamp 300, нікому не лізе на
голову, а за формою і змістом гордо
тримає традиційну для більшості
інспекційних ліхтарів стійку. Його
зовнішній вигляд — найбільш класичний для «інспекторів». Маючи довжину
210 мм і ширину 52 мм, він якраз чітко
поміщається в руці й претендує лише
на основну свою роботу — світити
завжди, світити скрізь. Підкреслює
його постійну готовність і офіцерську виправку спеціальна підставка.
Завдяки їй LED IL 207 ідеальний у

строю і, як стійкий олов’яний солда- від зовнішніх впливів гніздо мікро-USB
тик, завжди готовий вступити у свій для підзарядки. Ну, а на фронтальній
світловий бій за першим наказом.
частині над кнопкою ввімкнення дбайливо розміщений індикатор заряду. На
Треба зауважити, що підставка під
відміну від наворочених приладів 1-го
прилад справді створена виключно
класу, в ньому немає інформаційних
під імідж і вертикальну підтримку
складнощів. Все просто: червона індиліхтаря. Для досвідчених у преміумкація говорить про процес зарядки, а
лінійці варто зауважити, що це не
зелена — про її успішне закінчення.
док-станція для підзарядки, як у її
більш мудрованих побратимів лінійки Osram Professional 150 явно претендує
LEDinspect® PRO. У неї немає взагалі на звання найбільш «правильного»
ніяких функцій і можливостей. Але, інспекційного ліхтаря всієї лінійки. І
з огляду на багатоликість викорис- не лише завдяки строгим класичним
тання 2-ї серії, зокрема й бувалими формам, хоча за зовнішнім виглядом,
майстрами СТО, підставка наочно як відомо, зустрічають. Проводжати
демонструє продуманість і зручність на пластмасовий постамент LED IL 207
в роботі. Гарна річ може загубитися в майстри будуть ще й за непогані
арсеналі інструменту, а базова станція світлові характеристики, а також за
на столі майстра точно вказує почесне енергоозброєність. Шість великих
місце для приладу.
високоякісних світлодіодів з тривалим
терміном служби в основному блоці
Така турбота про імідж не випадкова.
видають 150 люменів при колірній
Ця модель недарма, крім порядкового
температурі 6500–7500 К. Точковий
номера, має й однозначне власне
світильник у торці одним діодом освітім’я — Professional 150. Тут немає ніялює світловим потоком у 70 лм і має
ких двозначностей: LED IL 207, перш
фокусну збиральну лінзу. Таких світлоза все, розрахований на профі, привих характеристик цілком вистачить
чому з ухилом саме на автосервіс. Для
з горою будь-якому майстрові для
цього лампа озброєна всім, що принормальної роботи навіть у зовсім
думали інженери для повного бойотемному гаражі.
вого комплекту сучасного інспекційного ліхтаря.
Не менш претензійно виглядають і
характеристики акумулятора моделі,
По-перше, відразу привертає увагу
адже це також важливо для незалежнаявність двох світильників — осноності та зручності в роботі. На відміну
вного з широкою площиною світіння
від змінних батарейок або навіть
і точкового світла. По-друге, в принікель-металгідридних акумуляторів
ладі присутній весь «альпіністський»
3-ї серії, тут застосовані новітні літійнабір — магніти, досить сильні для
іонні батареї, що відрізняються коммаси приладу, скоба на пояс і гачок
пактними розмірами при цілком придля підвішування, що обертається на
стойній ємності. 3,7 В, 2000 мА · год
360°. З тильного боку по центру є акуу LED IL 207 — це звичайно менше,
ратно закрите гумовою кришечкою
ніж у топових моделей серії PRO,
наприклад LED IL 101, але цілком
достатньо для повноцінної робочої
зміни на тій же СТО. Легка зарядка
від USB і мережі змінного/постійного
струму (за допомогою кабелю) також
розв’язує руки в пошуку джерела живлення. Такий набір обов’язковий для
преміум-сегмента, але тепер він став
обов’язковою опцією в новій, нехай
трохи спрощеній, але все ж абсолютно
повноцінній лінійці інспекційних приладів серії Standard.

Біля вашого автомобіля, мотоцикла, на гірськолижних схилах
або під час риболовлі HEADLAMP 300 – з регульованими
кутом, променем і яскравістю – забезпечує ідеальне, надійне
світло. Світловий потік варіюється від 60 до 300 лм.
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Тип захисту Professional 150: IP44 і IK06.
Це передбачає міцний ударостійкий
корпус з достатнім ступенем захисту
від пилу, бруду і бризок. Тіло приладу
зручне для захвату, а поверхня, що
відштовхує бруд, зробить його приємним у щоденному користуванні. Безумовно, компроміс більш спрощеної
лінійки позначається на відсутності
всілякої біжутерії — як-от алюмінієвих вставок або дорогої прогумованої пластмаси корпусу. Тут гумові
тільки кнопка ввімкнення і кришка
зарядного гнізда. Але вже стандартне
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покриття серії Softtouch давно себе
зарекомендувало в роботі та заслужено вважається оптимальним варіантом для робочого інструмента. А
більшого або зайвого багатьом користувачам і не потрібно.
Маркетологи компанії Osram визначають продукти 2-ї серії лінійки
LEDinspect® Standard
як
retailпортфоліо для сегмента потреб, відомого як DIY (від англ. Do It Yourself —
зроби це сам). Якщо висловитися
людською мовою, то ця серія розрахована більше для домашнього перманентного використання і не передбачає постійну вахтову роботу в три
зміни на галерах. У лінійці Standard
немає тих надмірностей, які потрібні
майстру на СТО. Характеристики приладів більше підійдуть для звичайного
побутового життя. Однак саме в цьому
і полягає головна фішка творців – фактично неможливо знайти сферу, де б
подібні світильники не могли стати
в пригоді. Кожен споживач, будь то
звичайний водій або садівник, велосипедист чи мисливець, далекобійник
або мандрівник, зможе знайти застосування таким інспекційним ліхтарям.

Лінійка Standard стала ближчою за
можливостями до преміум-сегмента,
ніж 3-тя серія, але при цьому набагато простішою і набагато дешевшою.
У середньому за вартістю лінійка
Standard на 20–30 % за бюджетом
гуманніша від преміальних продуктів.
Але при цьому вона досить універсальна і функціональна, щоб приладами могли користуватися і майстри
на виробництві, зокрема й на автосервісі. Це своєрідний компроміс і
реверанс у бік звичайних споживачів,
хоча й не позбавляє права кожного
світильника залишатися повноцінним
робочим інструментом для діяльності профі.
Термін гарантії на всі прилади лінійки
Standard — 2 роки. У преміальній
лінійці PRO — 3 роки. Однак навряд чи
навіть дворічний термін збентежить
того, хто вже мав справу з продукцією
компанії Osram та її інспекційними
лампами зокрема. У розпорядженні

редакції було чимало різних тестових
зразків, багато з яких вже в рази пережили гарантійний термін за віком,
а залишаються такими ж молодими
своєю світлодіодною душею. Тому
без найменших сумнівів можна бути
впевненим у тому, що нова лінійка
інспекційних ліхтарів Standard також
має величезний потенціал живучості
та довгожительства.
Однак вмістити все буяння і різноманітність форм роботи дизайнерів
та інженерів Osram в одному огляді
неможливо. Отже, в найближчих
номерах журналу чекайте на продовження знайомства з іншими
оригінальними продуктами лінійки
LEDinspect® Standard, яка завдяки
своїм технічним характеристикам,
повному джентльменському набору
сучасних функцій, але з розумною
вартістю має всі шанси стати бестселером у величезному сімействі світлових приладів у нашій країні.

При виведенні середньостатистичного користувача цих світлових приладів його умовний різношерстий
представник неодмінно зажадає
прийнятної вартості світильників, але
обов’язково зі збереженням найкращих функціональних можливостей.
Він готовий відмовитися від деяких
надмірностей
преміум-продукту,
догоджаючи своєму гаманцю. І ось
саме для цього умовного, але дуже
різноманітного споживача і була виведена ця «мічурінська порода» 2-ї серії
інспекційних ламп від компанії Osram.
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Компанія Delphi
представляє нову лінійку
гальмівних колодок,
що не містять міді
Екологічно безпечні гальмівні колодки
відрізняються підвищеною (більш ніж на 30 %)
зносостійкістю і підходять для 95 % парку
європейських і азіатських автомобілів.
Гальмівні системи Delphi

За вісім років до вступу в силу законодавчої норми 2025 р. про скорочення вмісту міді в
компонентах гальмівної системи до 0,5 % компанія Delphi випустила нову лінійку гальмівних колодок, що не містять міді, оригінальної якості. Нові фрикційні суміші більш
стійкі до зносу, що гарантує підвищений рівень безпеки, а також забезпечує відмінні
експлуатаційні якості колодок. Лінійка гальмівних колодок, що не містять міді, від
Delphi підходить для 95 % парку європейських і азіатських автомобілів.
«Як правило, мідь використовується для підвищення
ефективності гальмування, і її складно замінити, через
що доводиться створювати повністю новий фрикційний
склад, — розповідає Чед Сміт, віце-президент компанії
Delphi в країнах Європи, Близького Сходу і Африки. —
Ми розробили нові фрикційні суміші без міді, які здатні
забезпечити більш стабільний коефіцієнт тертя в різних
умовах. Ми також збільшили зносостійкість гальмівних
колодок — в окремих випадках інтенсивність їх зносу
знизилася більш ніж на 30 %».
Нова лінійка гальмівних колодок, що не містять міді, відкриває відмінні бізнес-можливості для дистриб’юторів,
автомайстерень і магазинів автозапчастин — вони отримують у своє розпорядження екологічно безпечні гальмівні колодки, якість яких ідентична до якості оригінальних компонентів.
«Гальмівні колодки Delphi ідентичні до оригінальних
виробів не лише за ефективністю гальмування і рівнем
шуму, а і за комплектом поставки, — говорить Сміт. — Все
це свідчить лише про одне — наші клієнти можуть бути
спокійні, адже якість гальмівних колодок Delphi абсолютно ідентична до високої якості компонентів, які встановлюються на автомобілі безпосередньо на конвеєрі».

Для виготовлення нових гальмівних колодок, що не містять міді, використовується понад 20 унікальних фрикційних складів і спеціальний проміжний шар, який повністю
відповідає специфікаціям автовиробників. Тому новим
гальмівним колодкам Delphi властиві низький рівень
шуму й ефективне тепловідведення.
«Заробляти на заміні колодок — означає оперативно підлаштовуватися під стандарти автовиробників, — робить
висновок Сміт. — Якщо клієнт повертається зі скрипучими гальмами, втрачається як мінімум весь прибуток.
У гальмівних колодках Delphi передбачені пази, фаски і
підкладки, які повністю відповідають специфікаціям автовиробників, що дозволяє з першого разу належним чином
встановити колодку».
У цей час компанія Delphi продовжує роботу над низкою
розширень лінійок компонентів для гальмівних систем.
При цьому в 2016 р. було випущено 53 найменування
гальмівних колодок — тим самим компанія зберегла статус лідера серед постачальників продукції оригінальної
якості для ринку післяпродажного обслуговування.

Без вмісту міді (зліва) і з вмістом міді (справа)
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Точність і безпека
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УВАГА НА
ПРУЖИНИ
Пружини підвіски підтримують вагу автомобіля і
пом’якшують вібрації, що виникають при русі по нерівній поверхні. Амортизатори призначені для зменшення
неконтрольованих коливань пружин. Пружини разом з
амортизаторами в системі підвіски утримують контакт шин
з дорожнім покриттям і гарантують безпеку водіння.

захисті елементи шасі й кузова піддаються руйнівному
впливу солоної води. Пісок, осідаючи між рухомими частинами, прискорює їх зношення. Інший «зимовий» чинник
негативного впливу — стан дорожнього покриття. Наприкінці зими або ранньою весною з’являється безліч вибоїн,
часто заповнених водою. Попадання колеса в таку яму
може призвести до серйозних пошкоджень пружини та
Зима — складний час і для водіїв, і для автомобілів. Сіль і
інших деталей підвіски.
реагенти руйнують не тільки дорожнє покриття, а і багато
деталей автомобіля. Навіть при доброму антикорозійному
• Втома металу і корозія сприяють прискореному зношенню пружин.

Чи знаєте Ви, що...

• Ослаблення пружин підвіски з часом призводить до зменшення кліренсу.
• Зношена пружина може зламатися, і це створить загрозу безпеці руху.

Справна пружина продовжує
термін служби амортизатора
та інших компонентів підвіски, гарантуючи безпечне
і комфортне водіння.

Важливо регулярно
перевіряти стан компонентів
підвіски, і особливо зручним
для діагностики є період
сезонної заміни шин.

Професійний сервіс завжди
повідомляє автовласника про
дефект або несправності,
які виявлені під час огляду,
та попереджає про наслідки
водіння з таким пошкодженням.

ПІСЛЯ ЗНЯТТЯ КОЛЕСА В ПЕРШУ ЧЕРГУ ПОТРІБНО ОГЛЯНУТИ ПРУЖИНУ.
НА ЩО ЗВЕРТАТИ УВАГУ І ЯКІ ТИПОВІ ОЗНАКИ ПОШКОДЖЕННЯ?

1. ТРІЩИНИ І ВІДКОЛИ
ПЕРЕВІРКА ВЕРХНІХ
І НИЖНІХ ВИТКІВ ПРУЖИНИ
Тріщини найчастіше з’являються саме там. Верхні й нижні
витки пружини розташовані
в спеціальних посадкових
місцях або гумових упорах,
що може ускладнювати візуальний огляд (наприклад, на
багатьох автомобілях, оснащених стійкою MacPherson, нижній виток пружини повністю
прихований краями пружинної чашки). Кінці пружин при
виробництві обрізуються рівно, тому нерівний (рваний)
кінець пружини може свідчити про її поломки.
Увага! Для перевірки кінців пружини необхідно видалити
бруд і очистити дренажні отвори. Нижні упори пружин
часто мають краї, спрямовані вгору, і утворюють чашу, де
збирається вода, пісок, сіль та бруд. Навіть якщо конструкцією передбачені дренажні отвори, вони часто забиваються, і в цьому випадку нижній виток пружини весь час
перебуває в пісочно-сольовій ванні.

28

2. КОРОЗІЯ
ПЕРЕВІРКА ЗАХИСНОГО
ПОКРИТТЯ ПРУЖИН
Якщо заводське покриття
пошкоджене, корозія швидко
з’являється на поверхні, що
послаблює метал і призводить
до втрати необхідної жорсткості пружини, утворення
тріщин. Причиною пошкодження покриття може бути
як порушення технології при
установці, так і руйнівний вплив забруднювальних речовин (пісок, каміння, сіль, бруд тощо). Під час роботи підвіски автомобіля верхні та нижні витки пружини труться
об посадочні місця, і при наявності там піску покриття
стирається і пружина пошкоджується. Пісок у таких місцях
є завжди, але його надлишок у поєднанні з водою і сіллю
зумовлює значний руйнівний ефект.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

3. ЗМІНИ КЛІРЕНСУ

4. ДЕФОРМАЦІЯ

Зламана або деформована
пружина може бути також
виявлена
при
порівнянні
висоти підвіски з обох боків
автомобіля. Звичайно, таке
вимірювання слід проводити,
коли автомобіль стоїть на
рівній поверхні.
Тривале водіння з повним
навантаженням впливає на
експлуатаційні характеристики і форму пружин. Через
надмірне навантаження на вісь або перевищення допустимої повної маси автомобіля пружини стають коротшими
і м’якшими, що призводить до просідання пружини.
Зміна пружності пружини може призвести до зменшення
кліренсу і, в підсумку, до поломки пружини. Також слід
пам’ятати, що збільшений або зменшений кліренс може
бути результатом неправильного положення пружини
щодо амортизатора.

Через порушення технології установки пружина може
бути зміщена щодо верхньої
опори амортизатора, а також
нижнього упору. Це може
призвести до тертя пружини
об колісну арку, появи різних
стукотів, металевого скрипу
або скреготу. Неправильне
установче положення пружини
(наприклад, навпаки) також може призвести до появи тріщин, мимовільного зсуву пружини в опорах і безпосередньо викликати пошкодження амортизатора.

Складні дорожні умови в зимовий період сприяють виникненню різних пошкоджень в автомобілі.
Раннє їх виявлення може істотно знизити витрати на ремонт і убезпечити водіння. Тому KYB
рекомендує регулярно проводити діагностику підвіски і своєчасно усувати виявлені несправності.

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРУЖИН ПІДВІСКИ
Тип
пошкодження
Тріщини / відколи

Корозія

Причина

Наслідки

Робота в суворих
дорожніх умовах

Зменшення кліренсу

Надмірне навантаження на вісь

Ризик пошкодження шин

Знос матеріалу

Ризик ДТП

Знос матеріалу

Зменшення механічної міцності
(ризик поломки) пружини

Забруднення поверхні пружини

Втрата контролю над автомобілем

Втрата контролю над автомобілем

Ризик ДТП
Знос матеріалу
Втома металу

Зміни кліренсу

Перевищення навантаження
на вісь
Перевищення повної
маси автомобіля
Порушення технології збирання
Некоректний підбір деталей

Рекомендації
Заміна пошкодженої
пружини згідно з
каталогом KYB

Заміна пошкодженої
пружини згідно з
каталогом KYB

Втрата безпечності та
комфорту водіння
Зміни пружності пружини
Зміни параметрів
демпфування підвіски

Заміна пошкодженої
пружини згідно з
каталогом KYB

Прискорення зношення
компонентів підвіски
Зміни пружності пружини
Зміни параметрів демпфування
підвіски

Деформація

Порушення технології установки

Прискорення зношення
компонентів підвіски
Неправильне робоче
положення амортизатора:
– прискорення зношення сальників;
– витікання масла;
– зменшення зусилля демпфування;
– вихід з ладу амортизатора

Заміна пошкодженої
пружини згідно з
каталогом KYB

www.kyb-europe.com
www.kyb.ua
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Автокомпоненти
Monroe® – охоплення
в пріоритеті

Один із основних пріоритетів у роботі компанії Tenneco на ринку післяпродажного
обслуговування — постійне розширення покриття автопарку своєю продукцією.
Асортимент амортизаторів, пружин, деталей підвіски і рульового управління під
брендом Monroe забезпечує охоплення 86 % автомобілів, яким понад чотири роки.
Консолідована пропозиція Monroe може стати унікальним рішенням для автосервісів, які працюють з безліччю автомобілів різних марок і моделей.
Згідно з результатами останніх досліджень, компанія Tenneco лідирує за
охопленням автопарку власною продукцією*. Тільки на амортизатори
Monroe® припадає покриття 92 %
моделей автомобілів, на компоненти
підвіски і рульового управління —
96 %, на пружини — 88 %. У цілому
асортимент компонентів Monroe®
забезпечує покриття 86 % автомобілів, яким понад чотири роки. Таким
чином, з урахуванням усіх продуктових категорій компанія Tenneco —
безумовний лідер за сумарним охопленням автопарку.

ських і корейських марок, а компанія
Tenneco продовжує зміцнювати свій
статус постачальника оригінального
обладнання для японських та корейських автомобільних брендів. Наприклад, близько 30 % річного виробництва амортизаторів припадає на
продукцію, яка постачається на складальні конвеєри саме цих виробників.

Ще одна вкрай важлива для компанії
і в цілому для ринку подія – запуск
нової лінійки високотехнологічних
амортизаторів Monroe® OESpectrum®.
Амортизатори виконані за революційною запатентованою технологією
Політика розширення покриття пра- Monroe R-TECH®2 Rebound Valving
цює зокрема щодо найпопулярніших Technology™, яка забезпечує пракмоделей легкових автомобілів япон- тично миттєвий зворотний зв’язок

і реакцію на зміну дорожнього
покриття, гарантуючи виняткову
керованість і плавність ходу. Крім
того, в лінійці Monroe® OESpectrum®
широко представлені пружини. Вони
сконструйовані таким чином, щоб
повернути характеристики підвіски
до первинних значень — саме цього
хоче більшість автовласників. Кожна
пружина OESpectrum® виробляється
за тією ж технологією, яка використовується при виробництві оригінальних виробів. Продукти з нової лінійки
Monroe® OESpectrum® здатні забезпечити чудові відчуття від водіння —
раніше це було можливо виключно
при використанні оригінального
устаткування (OE).

* Аналіз заснований на порівнянні інформації про європейський парк автомобілів, випущених до 2012 року (на підставі ресурсів TecAlliance і TecDoc) з асортиментом продукції Monroe, представленої в каталозі TecDoc.
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На цей момент повноцінна лінія з
виробництва амортизаторів Monroe
OESpectrum® вже працює на заводі в
польському місті Глівіце. На цьому ж
заводі випускаються амортизатори
лінійки Monroe Original®. Крім амортизаторів Monroe Original® і Monroe
OESpectrum®, тут також виробляють
амортизатори кабіни для комерційних автомобілів, а в травні 2017 року
запущено виробництво однотрубних
амортизаторів. У планах компанії —
подальше збільшення асортименту
виробленої на заводі продукції і, як
наслідок, розширення охоплення
модельного ряду автомобілів.
®

Крім компонентів підвіски і рульового управління, компанія Tenneco
виробляє продукти для ремонту
вихлопної системи під брендом
Walker. Незважаючи на те що стандарт

Євро-6 став обов’язковою нормою в
Європі не так давно і післягарантійні
машини з відповідними двигунами
тільки з’являються на нашому ринку, в
лінійці Walker уже представлений відповідний до вимог стандарту Євро-6
каталітичний нейтралізатор.
Цей продукт — перша високоякісна
альтернатива оригінальним виробам,
які пропонуються дилерами автомобілів. Новий каталітичний нейтралізатор Walker (28569) призначений для
широкого ряду популярних моделей
автомобілів концерну Volkswagen,
включаючи Audi A3 і A3 Sportback,
Skoda Octavia і Volkswagen Golf, Golf
Estate і Golf  
Variant. Вся продукція
Walker для нейтралізації токсичності
відпрацьованих газів розроблена
і виготовлена згідно з найвищими
галузевими стандартами і повністю

сертифікована для використання на
європейському ринку.
«Ця нова для ринку пропозиція
повною мірою вписується в нашу
концепцію — надавати максимально
швидкий доступ до першокласних
продуктів, — сказав Брюс Роннінг
(Bruce Ronning), віце-президент і генеральний директор Tenneco Europe
Aftermarket. — Будучи глобальним
постачальником для великої кількості
потужних автовиробників, компанія
Tenneco володіє достатніми ресурсами і має компетенції, які необхідні
для підтримки і розвитку бізнесу
дистриб’юторів запасних частин і
автосервісів за допомогою надання
доступу до найширшого асортименту
високоякісних автокомпонентів».

®

Про компанію Tenneco
Tenneco — це міжнародна виробнича компанія з річним оборотом
8,6 млрд американських доларів, штаб-квартира якої розташована в
м. Лейк-Форест, штат Іллінойс, США. В компанії працює близько
31 000 співробітників у всьому світі. Tenneco є одним із найбільших у
світі розробників, виробників і постачальників вихлопних систем,
амортизаторів та систем підвіски для легкових і комерційних автомобілів як на конвеєр автовиробників, так і на ринок автозапчастин.
На ринку України Tenneco пропонує свою продукцію під торговими
марками Monroe®, Walker®, XNOx™ і Clevite® Elastomer.
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Все, що потрібно знати
про заміну масла в АКП
Здавалося б, періодична заміна масла
в коробці автомат гарантовано
продовжує її ресурс і несе виключно
благотворний ефект. Але навіть ця
операція має свої побічні дії.
Сучасна політика автовиробників свідчить, що масло в
автоматичних коробках передач розраховане на весь термін служби агрегатів. При цьому у виносках до регламенту
обслуговування згадуються важкі умови експлуатації, при
яких масло все ж таки потрібно періодично змінювати. До
слова, Toyota вказує інтервал в 60 000 км. До важких режимів експлуатації відносять, наприклад, регулярні штовхання в пробках. З кожним роком дорожні затори стають
все довшими, а коробки-автомати тим часом принципово
іншою конструкцією не обзавелися. Але ж ще не так давно
виробники рекомендували обов’язкову заміну масла на
певних пробігах.

Нехай і не афішуючи свою позицію, самі автовиробники
рекомендують періодичне оновлення масла в автоматах
для продовження їх ресурсу. Тієї ж думки дотримуються і
профільні фірми з ремонту цих агрегатів. За багаторічний
період роботи вони накопичили великий досвід у цьому
питанні. І добре знають, зокрема, на яких пробігах краще
міняти масло, чию продукцію використовувати і як не
натрапити на підводні камені.

ОРИГІНАЛЬНІ МАСЛА Й АНАЛОГИ
Ринок пропонує масу аналогів оригінальних масел, й іноді
від вибору просто очі розбігаються. Головна особливість
замінників – задоволення якихось спільних специфікацій та вимог, які часом виявляються дуже далекими від
заводських. Наприклад, навіть не підроблене неоригінальне масло може бути піддано тепловому розширенню
аж удвічі більше, ніж рідне. Однак перевищення рівня
масла в АКП «на гарячу» не таке страшне, як його зниження нижче від допустимого мінімуму «на холодну», що
неминуче викликає масляне голодування. При цьому на
сходженні з виробничої лінії таке масло проходить внутрішній контроль якості, і формально причепитися ні до
чого. Просто виробники використовують дешеву основу і
пакет присадок.
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Вибираючи масло-замінник, краще віддати перевагу
бренду зі світовим ім’ям і не дивитися у бік занадто низької ціни. Переплата за заводську наклейку, звичайно,
неминуча, але і якісний аналог не може коштувати в рази
дешевше від оригіналу. Однак у низці випадків слід використовувати тільки оригінальні рідини. Особливо це стосується автоматів останніх поколінь, які найбільш чутливі
до складу масла. Є приклади, коли застосування замінників не кращим чином позначалося на якості роботи автоматичної коробки передач, викликаючи сторонні звуки
при перемиканні. Таке можливо, наприклад, із 6-ступінчастими автоматами від компанії ZF (сімейство 6HP).
Незважаючи на те, що сучасні автомати конструктивно
не так вже й відрізняються від попередників, з’явилися
і нововведення, через які вимоги до якості масла стали
жорсткішими. Мова, наприклад, про механізм блокування
гідротрансформатора. У сучасних автоматів тепер безліч
перехідних режимів, коли його фрикціони не затиснуті
повністю, а перебувають у стані часткової пробуксовки.
При цьому масло має створювати певний тепловий баланс
і умови змащування в парах тертя. Немає ніякої гарантії
того, що неоригінальна рідина зможе забезпечити необхідні умови. При розборі й дефектації подібних автоматів
(коли приходить час неминучого ремонту), які працювали
тривалий час навіть на якісних маслах-замінниках, сервісмени часто стикаються з підвищеним зносом фрикціонів.
Причому власник під час поїздок не відчуває некоректної
роботи механізму блокування гідротрансформатора, але

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

продукти зносу його накладок
з часом неминуче призведуть
до пошкодження інших елементів трансмісії.
Більш вікові автомати, зокрема
4-ступінчасті, не настільки примхливі, тому для них можна сміливо використовувати неори-

гінальні масла. У цьому випадку економія більш
ніж виправдана.
Режимів руху автомобіля, в яких відбувається блокування гідротрансформатора, все більше. З одного боку,
це покращує динамічні показники і паливну економічність, а з іншого – висуває підвищені вимоги до якості та
складу масла.

СПОСОБИ ЗАМІНИ
Свіже масло завжди має кращі мийні властивості, ніж експлуатоване. У цьому й криється основна небезпека при
його заміні. Елементи коробки схильні до неминучого
природного зносу навіть при звичайній експлуатації (більшою мірою це стосується фрикціонів), не кажучи вже про
важкі режими руху. Продукти зносу з часом осідають на
стінках всієї гідросистеми. Нове масло змиває ці частинки
і може перенести їх у гідроблок, забруднивши його соленоїди. Зазвичай це призводить до ривків і затримок при
вмиканні передач. Тому професійні компанії, які займа-

ються діагностикою та ремонтом АКП, завжди беруть
з клієнтів розписку про те, що вони попереджені про
можливе погіршення якості роботи автомата після заміни
масла. Благо, подібне явище відбувається не так вже й
часто і в основному з коробками, які вже мають ті чи інші
несправності. Тобто в тих випадках, коли великий обсяг
продуктів зносу, але це ще не привело до відчутних проблем у роботі. Однак ризик погіршити самопочуття автомата після заміни масла можна мінімізувати, адже рідини
оновлюють кількома способами.

Найбільш безпечний підхід — часткова щадна заміна масла без оновлення фільтра і зняття піддона. В основному,
повний заправний обсяг сучасних автоматів становить близько десяти літрів. При цьому з картера коробки в кращому
випадку вийде лише половина. Щадний спосіб передбачає злив, наприклад, тільки двох літрів. Далі доливають нове
масло до потрібного рівня, і автомобіль проїжджає близько 1000 км. Після цього операцію повторюють. Такий підхід
кращий для власника, який купив стару машину з пробігом за 100 000 км. Коли точно не відомо, чи обслуговував взагалі
коробку попередній господар, або коли є серйозні підозри в поганому стані агрегату, але людина поки не готова до його
ремонту. У будь-якому випадку остаточне рішення приймають після оцінки стану злитого масла. Якщо крім відвертого
чорного кольору воно має і характерний горілий запах, то краще застосувати саме щадний спосіб.
Звичайна часткова заміна масла — найпоширеніший спосіб. Його використовують при рядовому плановому оновленні масла, коли немає підозр на несправність автомата. Він передбачає повний злив доступного картерного обсягу зі
зняттям піддона (якщо передбачений) і заміну фільтра. Також цей спосіб буде доречним після двох етапів щадної заміни,
якщо власник старої машини вирішив продовжити життя автомату по максимуму.
Повна заміна масла йде з використанням спеціалізованої установки. Її підключають до магістралей гідросистеми автомата. Установка під тиском витісняє старе масло і заміщає його новим. Процес оновлення масла добре видно через
прозорі трубки апарату. Потік темного і брудного масла, що виходить з коробки, зміниться на чистий і прозорий. При
цьому знадобиться більший обсяг нової рідини. Якщо, наприклад, повний заправний обсяг коробки десять літрів,
то зверху додасться ще один–два. Ще один
недолік такої заміни — найбільший стрес для
коробки. При цьому способі високий ризик
забивання елементів гідросистеми вимитими
частинками продуктів зносу. В основному, станцію застосовують, коли в коробку залили якесь
неякісне неоригінальне масло, яке негативно
вплинуло на роботу агрегату. Також установку
підключають після складання відремонтованого автомата, щоб перевірити пропускну
спроможність магістралей.

ІНТЕРВАЛИ ЗАМІНИ
При щадному режимі експлуатації сервісмени рекомендують частково міняти масло на 80 – 100 тис. км пробігу
зі зняттям піддона (якщо він передбачений) і заміною
фільтра. Далі бажано оновлювати масло через кожні
40 000 – 50 000 км. При цьому міняти фільтр і знімати
піддон можна вже через раз. Якщо умови експлуатації
важкі для автомобіля, першу часткову заміну масла варто
провести раніше, на 60 тис. км пробігу.
Крім продовження терміну служби автомата, періодична
заміна масла здатна вирішувати і деякі проблеми в роботі
агрегату, правда, із застереженнями. Якщо АКП не має
механічних пошкоджень внутрішніх елементів, але з
якоїсь причини частинки природного зносу потрапили
в гідроблок або в його соленоїди, викликавши, наприклад, ривки при перемиканнях, то нове масло з великою
часткою ймовірності зможе їх вимити. Якщо ж коробка

вже «втомилася», то заміна масла лише відстрочить капітальний ремонт.
Також деякі автовиробники іноді випускають свої сервісні
бюлетені. У разі виникнення певних проблем у роботі
автомата вони радять заміну рідного масла на інший
оригінальний продукт із зміненими характеристиками.
Це, наприклад, дозволяє прибрати сторонні шуми в
роботі коробки.
При зваженому підході періодична заміна масла в автоматах йде їм тільки на користь, продовжуючи термін їх
служби, а заодно економить гроші й нерви власника. Але
при недбалому ставленні ця процедура вийде боком!
І пам’ятайте: напис «довічний термін масла в АКПП» в
інструкції до авто ні про що не говорить. Якщо ви хочете,
щоб АКПП служила вам якомога довше, масло потрібно
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періодично змінювати. Перевірку рівня рідини слід
проводити кожні 30 000 км, першу заміну — протягом
100 000 км, а наступні кожні 60 000 км — при стандартному навантаженні і кожні 30 000 км — при підвищеному
навантаженні. Підвищене навантаження — це буксирування (авто, причепів), їзда в міських пробках, затяжні підйоми (рух по горах), рух по бездоріжжю, запилене навко-

лишнє середовище, низькі температури, короткі поїздки
в холодну погоду, рух по воді (коли рівень води досягає
корпусу АКПП). Вода сильно змінює хімічний склад рідини
в АКПП, і, повірте, жоден навіть найбільш якісний ущільнювач повністю не позбавить від попадання її в корпус.
При заміні масла рекомендується також установка нового
масляного фільтра і нової прокладки піддона АКПП.

СОММА MVATF PLUS
ПОВНІСТЮ СИНТЕТИЧНЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ І ГІДРОПІДСИЛЮВАЧА КЕРМА
Синтетична трансмісійна рідина для використання в більшості сучасних автоматичних трансмісій (ручний режим,
послідовний режим, електронний контроль), зокрема з
блокуванням гідротрансформатора. Рекомендується для
АКПП американських виробників GM, Ford, Chrysler, азіатських Hyundai, KIA, Mitsubishi, Nissan, Ssangyong, Subaru,
Toyota, європейських BMW, Mercedes, Citroen, Peugeot,
Fiat, MB, Renault, Vauxhall/Opel. Також застосовується для
АКПП попереднього покоління, систем гідропідсилювача
керма, гідростатичних трансмісій, гідравлічних/механічних систем, в яких передбачено використання рідин, що
відповідають нормам Dexron або Mercon.
Типові характеристики
Густина при 20 °C

0,840 г/см3

В’язкість при 100 °C

6,4 cSt

В’язкість при 40 °C

33 cSt

Фосфор

0,02 %

Колір

Червоний

Температура застигання

–45 °C

Доступно у фасуванні: 1 л, 5 л, 25 л, 205 л

COMMA РЕКОМЕНДУЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙ ПРОДУКТ,
КОЛИ ПОТРІБНА ВІДПОВІДНІСТЬ СПЕЦИФІКАЦІЯМ:
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Nissan Matic W

Nissan Matic J

Chrysler MS 7176E (ATF +3)

Chrysler MS 9602 (ATF +4)

Nissan Matic D

Nissan Matic K

Dexron® II

Dexron® II D

Nissan Matic S

Special ATF, Dia Queen ATF J3

Dexron® IIE

Dexron® IIE + Mercon

Special ATF Honda ATF- Z1

Special ATF, Honda ATF DW-1

Dexron® III

Dexron® III (G)

Special ATF, N402

Special ATF, Toyota Type T

Dexron® (H)

Dexron® III + Alison C-4

Volvo 1161540

VW G 052 162

Dexron® III + Mercon

Dexron® VI

VW G 055 540

ZF-11A

ETL7045E

ETL8072B

ZF-11B

GM 1940771

Ford ESP-M2C166-H

Ford M2C195-A

Allison C-4

Allison TES-295

Ford M2C138-CJ

Ford WSS-M2C202-B

Allison TES-389

ATF, Aisin Warner AW-1

Ford WSS-M2C922-A1

GM 1940767

ATF, JWS 3309

ATF, JWS 3324 (ATF WS)

JWS 3314 + Matic D (1:2)

MB 236.10

ATF, LA-2634

ATF, LT71141

MB 236.11

MB 236:12

ATF, M-1375.4

ATF, Mazda FZ

MB 236.14

MB 236.15

ATF, Mercon

ATF, Mercon LV

MB 236.3

MB 236.41

ATF, Mercon SP

ATF, Mercon V

MB 236.5

MB 236.6

ATF, M-III

ATF, NWS 9638

MB 236.7

MB 236.9

ATF, SP

ATF, SP-II

MB 236.8

VW G 052 533

ATF, SP-III

ATF, SP-IV

MB 236.91

VW G 0555 005

ATF, Toyota Type T-II

ATF, Toyota Type T-IV

ATF, Type A suffix A

ATF, VW G 055 025

VW G 052 990

Ford WSS-M2C938-A
(підсилювач керма)
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DENSO - ПІДТРИМКА ФАХІВЦІВ

У Києві 13–14 березня пройшли два семінари-тренінги, присвячені системам кондиціонування DENSO, для співробітників і клієнтів українських компаній Генстар та Укравтотерм. Спеціально для проведення семінарів були запрошені
фахівці з Європи і Японії: Ріхард Гроот (Richard Groot) — технічний тренер із систем кондиціонування DENSO EUROPE B.V.
та Хіроші Тсуджі (Hiroshi Tsuji) — продакт-менеджер з термічних продуктів DENSO JAPAN. Тренерський склад спеціалізується на системах клімат-контролю (обігрів і системи кондиціонування). На двох у них більше 30 років досвіду роботи
технічними фахівцями в японських компаніях, таких як Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Daihatsu Japan, і вже більше 5 років
у сервісному підрозділі із систем кондиціонування в DENSO EUROPE B.V. На їхніх тренінгах особлива увага приділяється
обслуговуванню, діагностиці та усуненню неполадок у системах кондиціонування автомобіля.
За два дні технічні тренінги відвідало більше ніж 60 фахівців. І хоча семінари мали чіткий план, все ж вони проводилися у вільній інтерактивній формі, і кожен слухач
у процесі міг поставити будь-яке запитання стосовно
обговорюваної теми й отримати докладну відповідь від
досвідчених фахівців.
На семінарі-тренінгу було розкрито питання облаштування і типів систем кондиціонування, їх правильної експлуатації та обслуговування, розглянуто основні несправності, їх причини, особливості діагностики та ремонту.
Також зроблено огляд поточного асортименту DENSO за
компонентами систем кондиціонування і визначено основні перспективи розширення з урахуванням останніх тенденцій в автомобілебудуванні.
Не обійшлося і без практичної частини тренінгу. На СТО
компанії Генстар тренер Ріхард Гроот показував безпосередньо на автомобілі, як проводити діагностику холодоагенту в системі кондиціонування за допомогою «оглядової колби». А на тренінгу компанії Укравтотерм було
порушено актуальні питання обслуговування комерційної
та сільськогосподарської техніки.
Усі слухачі підвищили свій кваліфікаційний рівень з питань
діагностики й обслуговування систем кондиціонування
DENSO і після закінчення семінару отримали сертифікати.
Компанія DENSO повертається до традиції проведення
подібних технічних тренінгів для фахівців українських
компаній. У майбутньому очікуються семінари й на інші
актуальні теми з експлуатації продуктів DENSO. Компанія і
надалі планує запрошувати іноземних фахівців для обміну
досвідом. Як показує практика, такі семінари мають незаперечну користь.

З питань організації тренінгів та семінарів для співробітників своєї компанії звертайтеся
до свого продакт-менеджера з продуктів DENSO.
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Еластичні муфти
для карданних валів
Зниження рівня шумів та вібрацій має
величезне значення в конструкції
автомобіля, бо необхідно згладжувати
скрипи, грюки та вібрації у всьому
автомобілі, і все це заради покращення комфорту водія та пасажирів, а
також для зменшення навантажень на
компоненти автомобіля. Це завдання
також покладене і на трансмісію.
Автомобілі з задньопривідним або
повнопривідним
компонуванням
передають потужність від двигуна
через трансмісію до осей за допомогою карданного вала. Під час роботи
це призводить до зміни кута зламу
карданного вала відносно коробки передач та задньої
осі залежно від типу дорожнього покриття. У випадку,
якщо фланці карданного вала не з’єднані еластичними
шарнірами, такий вал буде схильний до надмірних вигинів і зламів (мал. 1).
Одним із рішень може бути еластична муфта кріплення
карданного вала (також відома як муфта кардана або
джубо [giubo]). Вона являє собою посилений гнучкий
гумовий диск, який з’єднує вихідний фланець коробки
передач із вхідним фланцем карданного вала, а в деяких
конструкціях, для передачі більшого крутного моменту,
ще один еластичний гумовий диск кріпиться на вихідний
фланець карданного вала та приєднується до фланця
головної передачі. Еластична муфта
поглинає трансмісійні вібрації та
вплив зазорів у шестернях. Увесь крутний момент від двигуна повинен бути
переданий через еластичну муфту до
того, як він піде далі по карданному
валу, осях диференціалу та, в підсумку,
до коліс. Така конструкція гнучкого
шарнірного
з’єднання
поглинає
ударні навантаження і вібрації, а також
запобігає кутовому зміщенню. Це значно знижує рівень шуму, вібрації та
поштовхи від трансмісії.
В еластичних муфт нелегкий життєвий цикл, і це обумовлює регулярний
технічний огляд під час експлуатації.
У випадку виявлення ознак зносу
еластичної муфти це може призвести до дуже небажаних наслідків,
зокрема до трансмісійних вібрацій,
які можуть значно посилюватися під
час прискорення та/або перемикання
передач. Під час огляду необхідно
звертати увагу на тріщини, потертості, відрив частин або розриви на
гнучкому диску. Будь-які тріщини
або здуття вказують на вихід з ладу
еластичної муфти, і в цьому випадку
необхідна заміна. Під час заміни будьякої еластичної муфти, а особливо
такої, яка вже «доїздилася» до стадії
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руйнування, необхідно також прискіпливо оглянути
центрувальну втулку карданного вала, дотичні поверхні,
кріпильні отвори стяжних болтів і стан різьби. Якщо є
сліди зносу на будь-якому з цих елементів, вал може, як
і раніше, вібрувати навіть після заміни еластичної муфти.
Розглядаючи варіант заміни з’єднання карданного вала,
який вийшов з ладу, необхідно брати до уваги конструкцію запасної деталі.
Еластична муфта для карданного вала виготовлена з
гуми, яка посилена кордовим каркасом, з металевими
отворами для болтів кріплення, які проходять наскрізь
та виходять з протилежного боку дотичних фланців для
забезпечення дуже міцного та гнучкого з’єднання. За
своїми властивостями, ця деталь повинна добре згла-

Мал. 1

Мал. 2
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Мал. 6

Мал. 3

Мал. 7
Вигляд у розрізі посиленого кордом гумового з’єднання
силової зони наведено на мал. 4. Можна побачити спресовані пучки корду, відцентровані та рівномірно укладені, що забезпечує дуже міцне та надійне з’єднання.
Мал. 4

Вигляд у розрізі посиленого кордом гумового з’єднання
зони демпфування представлено на мал. 5.
Якщо подивитися в розрізі на аналогічний продукт конкурентів, можна побачити дуже невелику кількість корду
з нерівномірним укладенням, що в результаті призведе
до надто короткого строку експлуатації та некерованості
високоторсійними навантаженнями (мал. 6, 7).
При заміні еластичної муфти або кількох муфт (залежно
від компонування автомобіля) необхідно приділяти увагу
встановлювальним міткам, які вказують на правильне
положення та напрямок обертання, нанесеним на
муфти, для забезпечення правильного встановлення та
подальшої експлуатації муфти. Також для заміни бажано
використовувати стяжні болти кріплення, рекомендовані виробником. Переконайтеся, що всі болти надійно
затягнуті згідно з приписами виробника.

Мал. 5
джувати пікові навантаження, які виникають у результаті
крутного моменту трансмісії, та компенсувати радіальне,
осьове і кутове зміщення. Основними характеристиками
є жорсткість, яка дозволяє компенсувати навантаження
у всіх напрямках, а також стійкість до ударних навантажень для довгого та тривалого терміну служби (мал. 2).
Якщо подивитися в розрізі на еластичну муфту febi
bilstein, то можна побачити дуже велику кількість ниток
корду та силових елементів для того, щоб протистояти
крутильним навантаженням, які припадають на долю цієї
деталі (мал. 3–5).

Усі еластичні муфти febi виготовляються виробником
та постачальником оригінального OE обладнання —
компанією SGF, світовим лідером на ринку автомобільних комплектуючих, гарантують максимальну надійність,
комфорт та встановлення з першого разу.

Повний перелік запчастин febi можна знайти на:
www.febi-parts.com
Більше інформації за адресою:
www.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
Тел

+49 2333 911-0

Факс

+49 2333 911-444

E-Mail

info@febi.com

febi is a bilstein group brand
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MOOG
ДАЄ ГАРАНТІЮ 3 РОКИ
Деталі підвіски і рульового управління належать до тих, у котрих термін служби визначається не тільки їх власними властивостями і якістю,
а й зовнішніми умовами. З огляду на це трирічна гарантія MOOG – явище
рідкісне. Однак, якщо врахувати підходи, згідно з якими ці компоненти
розробляються і виробляються, така сміливість виправдана.
Як один із провідних постачальників вторинного ринку, компанія FederalMogul — постачальник запчастин під брендом MOOG, зацікавлена в
лояльності і кінцевих споживачів, і співробітників СТО, що встановлюють
ці деталі. У компанії вважають, що деталі підвіски та рульового управління повинні демонструвати навіть кращі результати щодо надійності
й зносостійкості, ніж оригінальні. Це дозволяє автосервісам не тільки
уникати інцидентів, які викликають невдоволення їх клієнтів, а й доводити, що обслуговування на незалежних СТО може бути вигідним з усіх
позицій, а не лише з огляду на вартість.
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MAKE IT EASY, MAKE IT MOOG

Природно, при розробці деталей оригінальні компоненти приймаються за «точку відліку» – вони
ретельно досліджуються, причому не тільки їх геометрія і конструкція, а й структурно. Наприклад,
вивчаються особливості лиття – це необхідно, щоб
зрозуміти межі міцності деталі. За результатами
дослідження визначається, за рахунок чого можна
вдосконалити компонент: за рахунок зміни геометрії його комплектуючих (посадкова і робоча
геометрія безумовно відповідає оригіналу), застосування інших матеріалів, більш досконалих способів лиття або металообробки тощо.
Перед випуском на ринок продукція MOOG завжди
проходить чотири етапи. На першому інженери
випробувальних центрів у м. Сент-Луїс (США) та
м. Контих (Бельгія), що мають багаторічний досвід
оцінки деталей оригінальних виробників і конкурентів, вивчають зразок. Також можна придбати
різні комплектуючі, які можуть бути використані
для виготовлення такої деталі (вкладиші, пальці,
шайби, кільця тощо). Залежно від результатів розробляється близька або альтернативна за конструкцією деталь.
На другому етапі запропонована конструкція
та оригінальний зразок проходять порівняльні
випробування: на фізичні властивості матеріалів
(вплив агресивних середовищ, температур тощо),
міцності й ресурсні. Зокрема, рухливість деталей
випробовується як на стендах, так і на дорозі з
нерівною поверхнею при постійному відхиленні
кульового пальця близько 60°. При випробуваннях
на бруківці деталі MOOG піддаються впливу сил,
близьких до зусилля виривання цапфи з шарніра.
Деталі MOOG витримують тривалі атаки бруду і
вологи – це досягається використанням електрокатафорезного покриття, а не звичайного порошкового фарбування. А камені, що потрапляють у
деталі ходової частини, не завдають їм ушкоджень,
оскільки надміцний корпус MOOG проектується
так, щоб бути міцнішим за оригінальний корпус.
Якщо виріб за всіма параметрами як мінімум відповідає параметрам оригінальних комплектуючих, а в ідеалі перевершує їх – можна приступати
до розробки технологічних карт виробництва.

відповідність проектним показникам. І хоча позитивні результати цього тестування при дотриманні
технології в принципі гарантують якість – однак
є четвертий етап контролю: кожна деталь буде
перевірена перед відправленням на завод-виробник, а також пройде останню внутрішню перевірку
якості та відповідності в центрі розподілу продукції (для Європи це склад у м. Контих, Бельгія).
Додатково до цього фахівці враховують усі відгуки
й зауваження споживачів ринку оригінальних
комплектуючих і деталей MOOG для постійного
оновлення і вдосконалення продукції. Після всього
сказаного той факт, що на кожну деталь MOOG
поширюється 3-річна гарантія, сприймається як
цілком закономірний. Правда, в повному обсязі
поширюється гарантія тільки на європейські
країни — там хоч і трапляються ями на дорогах,
але досить рідко, тож виробник може знехтувати
цією ймовірністю. У нас, на жаль, ситуація інша —
призвести до виходу з ладу кульової опори або
рульового наконечника може навіть одна поїздка
в регіональному напрямку.
Проте стан наших доріг не применшує переваг деталей MOOG — вони справді прослужать
довше, ніж продукція конкурентів, а в багатьох
випадках — і ніж деталі з коробок з логотипами
автовиробників. Адже і в Європі трирічна гарантія – велика рідкість, а це означає, що розробники
MOOG більшою мірою впевнені в результатах
своєї роботи.
У цій ситуації тішить і те, що всі інші переваги
MOOG також доступні всім, незалежно від ринків.
Це і широкий асортимент, і комплектація деталей
всіма необхідними кріпильними елементами,
що значно полегшує життя механікам. Крім того,
MOOG пропонує всеосяжний спектр інструментів для полегшення підбору, ідентифікації
деталей і отримання інформації: електронні та
друковані каталоги, регулярні розсилки електронною поштою, навчальні відео, тренінги щодо
компонентів рульового управління і підвіски й
багато іншого...

Підтримуючи дистриб’юторів і механіків СТО в їх
прагненні забезпечити клієнтам найкраще обслуНа третьому етапі розробляється оптимальна говування і найкращу якість на ринку, MOOG надає
з точки зору якості та собівартості технологія максимум того, що можна отримати від постачальвиробництва. Далі пілотна партія, виготовлена ника деталей підвіски і рульового управління в
вже за цією технологією, за якою будуть випуска- нашій країні.
тися серійні деталі, тестується і вимірюється на
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Концерн ZF випускає нову 8-ступеневу коробку
передач з подвійним зчепленням
для спортивних автомобілів
 Блискавичне перемикання передач у поєднанні з чудовою ефективністю
і максимальним комфортом
 Абсолютно нова модульна платформа гібридної коробки передач
 Додатковий гібридний модуль робить можливими електрифіковану динаміку
і пересування без шкідливих викидів
Фрідріхсгафен. На базі абсолютно нової 8-ступеневої коробки передач з подвійним зчепленням (8DT) концерн ZF
спільно з Porsche розробили модульну платформу гібридної коробки передач, яка керує всіма актуальними і майбутніми тенденціями приводу спортивних автомобілів. Нова спортивна коробка передач для заднього або повного приводу підкуповує своїм дуже швидким моментом перемикання, колосальним комфортом, високою ефективністю і максимальною універсальністю. Важливою метою розробки була опціональна електрифікація: завдяки новій концепції низки
шестерень стало можливим інтегрувати гібридний модуль потужністю 100 кВт без збільшення довжини порівняно з
актуальною спортивною 7-ступеневою коробкою передач (7DT). Це також належить до опціонально інтегрованого
розподільника повного приводу, який оптимально з точки зору витрат приводить у рух передній міст за принципом
утримуваного зчеплення. Зниженій до 28 відсотків потужності втрат основної коробки передач сприяють дуже високий
діапазон регулювання передавальних чисел 11,17, додаткова восьма передача і система змащення маслом, яка відповідає попиту. Концерн ZF самостійно розробив і виготовляє вдосконалену електронну систему управління коробки передач. Нова коробка передач випускається на заводі концерну ZF у м. Брандербург. У серійне виробництво 8-ступенева
коробка передач з подвійним зчепленням (8DT) запущена в новому Porsche Panamera.

www.zf.com/ua
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«У новій спортивній 8-ступеневій коробці передач з
подвійним зчепленням (8DT) ми об’єднали блискавичні
перемикання передач і дуже високу ефективність, аж до
повністю електрифікованого руху з універсальністю різних варіантів на вузькому установчому просторі — без
необхідності йти на компроміси», — говорить д-р Юрген
Грейнер, керівник відділу з розробки коробок передач для
легкових автомобілів концерну ZF Friedrichshafen AG. Не
тільки сила крутного моменту, спортивне навантаження
і комфорт, а й ефективність нової 8-ступеневої коробки
передач з подвійним зчепленням виросли порівняно з
актуальною спортивною 7-ступеневою коробкою передач
(7DT), і все це практично без зміни установочного простору. Розробники змогли знизити потужності втрат до 28
відсотків та оптимізувати і без того швидкий час перемикання. «Перші шість передач та їх тісна послідовність призначені для оптимального розгону до максимальної швидкості, передачі 7 і 8 розроблені, навпаки, як підвищувальні
передачі, тож вони значно зменшують частоту обертання
і, тим самим, витрату палива навіть без електрифікації», —
пояснює пан Грейнер.
Різноманітність варіантів:
модульна платформа гібридної коробки передач
Нова 8-ступенева коробка передач з подвійним зчепленням призначена для фронтально-поздовжнього розташування в чотирьох різних варіантах (стандартний, повнопривідний, гібрид, повнопривідний гібрид), кожен у трьох
класах крутного моменту до максимальних 1000 Нм. Клас
крутного моменту визначається по-різному розташованими модулями подвійного зчеплення, основна коробка
передач поряд з низкою шестерень залишається завжди
незмінною. Це також стосується гідравлічної системи
коробки передач, системи перемикань, механізму, що

замикає трансмісію автомобіля на стоянці, та електронного
блоку управління, включаючи програмне забезпечення.
Для того щоб зробити базову 8-ступеневу коробку передач з подвійним зчепленням (8DT) короткою і компактною, розроблено нову концепцію низки шестерень з
двома проміжними валами коробки передач і сумарним
валом. Широке багаторазове використання нерухомих
коліс, які розташовані на вхідних валах коробки передач, приводить до менших площин обертання колеса, в
результаті чого базова коробка передач значно рідше
виходить з ладу. Тільки таким чином гібридний модуль міг
бути інтегрований без збільшення довжини в обмеженому
установчому просторі. Така архітектура низки шестерень
має також переваги з точки зору модульності та в майбутньому зможе обслуговувати більше конфігурацій трансмісії поряд з фронтально-поздовжнім застосуванням.
Рух без шкідливих викидів:
опціонально інтегрований гібридний модуль
Для отримання додаткової гібридної версії нової 8-ступеневої коробки передач з подвійним зчепленням (8DT)
концерн ZF індивідуально розробив досить компактний
гібридний модуль: він об’єднує демпфер крутильних
коливань, розділове зчеплення, включаючи виконавчий
механізм, а також електричну машину і розташовується
безпосередньо в картері зчеплення. Все це не змінює
розміри коробки передач у цілому, однак змінює її якості:
максимальна потужність 100 кВт, ефективна потужність
55 кВт і крутний момент 400 Нм; і транспортний засіб, суто
електроприводом, тобто з вимкненим двигуном внутрішнього згоряння, може прискорюватися до 140 км/год. Крім
цього, можливі також і інші гібридні функції, від рекуперації до прискорення.
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Модульна система 8DT для:
повнопривідних автомобілів з поздовжнім
розташуванням двигуна

передньопривідних автомобілів
з поздовжнім розташуванням
двигуна
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передньопривідних автомобілів
з поздовжнім розташуванням
двигуна і гібридним модулем

1. Динамічно й ефективно: інноваційна 8-ступенева
коробка передач з подвійним зчепленням (8DT) від
концерну ZF лягла в основу нової гнучкої модульної
платформи фронтально-поздовжнього, стандартного,
повнопривідного і гібридного приводів.

3. У повнопривідній версії 8-ступеневої коробки
передач з подвійним зчепленням (8DT) інтегрований повнопривідний розподільник передає крутний момент у міру необхідності редуктора переднього моста.

2. Модульна платформа коробки передач: 8-ступенева
коробка передач з подвійним зчепленням (8DT)
призначена для фронтально-поздовжнього розташування в чотирьох різних варіантах (стандартний,
повнопривідний, гібрид, повнопривідний гібрид),
кожен у трьох класах крутного моменту до 1000 Нм.

4. У гібридній версії нової 8-ступеневої коробки передач
з подвійним зчепленням концерн ZF інтегрує дуже
компактний гібридний модуль. Максимальна потужність 100 кВт, ефективна потужність 55 кВт і крутний
момент 400 Нм, транспортний засіб прискорюється,
суто електроприводом, до 140 км/год.

Більше безпеки та рушійної сили:
інтегрований повнопривідний розподільник
У повнопривідній версії 8-ступеневої коробки передач з
подвійним зчепленням (8DT) інтегрований повнопривідний розподільник передає крутний момент у міру необхідності редуктора переднього моста. Утримуване повнопривідне зчеплення виконано у вигляді багатодискової муфти,
що працює в маслі, блок дисків якої функціонує в режимі
безперервного відносного ковзання. Враховуючи, який
крутний момент був переданий залежно від дорожньої
ситуації на передній міст, варіюється зусилля вимикання
зчеплення. Тим самим система вкрай швидко реагує в
будь-якій ситуації.
Інтелектуальна механічна система:
нова електронна система управління коробки передач
Електронна система управління коробки передач (EGS)
і програмне забезпечення 8-ступеневої коробки передач з
подвійним зчепленням (8DT) були розроблені самостійно
концерном ZF. EGS не інтегрована, а встановлена окремо.
Це перешкоджає тому, що електроніка обмежує висоту
температури масла в піддоні двигуна коробки — тим
самим можлива зміна температури до 150 °С.
Електронна система керування дозволяє 8-ступеневій
коробці передач з подвійним зчепленням (8DT) працювати
в транспортному засобі не тільки наддинамічно, а і найбільш ефективно й оптимально з точки зору витрат разом
з іншими системами. В особливому режимі ECO вона зни-
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жує у відповідних режимах водіння рівень тиску коробки
передач і, тим самим, споживану потужність без шкоди
комфорту і навантаженню. У режимі їзди «старт-стоп» двигун внутрішнього згоряння може вимикатися вже починаючи з 10 км/год, тоді як транспортний засіб рухається за
інерцією. Крім того, рух транспортного засобу накатом з
вимкненими двигуном і зчепленням можливий також на
високих швидкостях.
Високу ефективність 8-ступеневої коробки передач з
подвійним зчепленням (8DT) забезпечує також відповідна
до попиту й оптимальна з точки зору ККД система змащення маслом шляхом подачі масла кожному розподільному механізму коробки передач з подвійним зчепленням
окремо і залежно від ситуації. З точки зору механіки,
вона складається з двох насосів, пов’язаних з допомогою
гідравлічного блоку управління. Координацію та регулювання цих комплексних процесів гарантує програмне
забезпечення управління потоками охолодженого масла
(COFM), встановлене в системі управління коробки передач. Воно визначає поточну необхідність об’ємного потоку
всіх компонентів коробки передач у безперервному
режимі та залежно від режиму руху. На підставі цього воно
встановлює необхідний потік масла і використовує обидва насоси для подачі необхідної кількості. На додаток до
цього, COFM визначає спожиту кількість холоду зачеплень
залежно від передачі та постійно забезпечує необхідним
потоком масла кожен розподільний механізм, розташований у силовому потоці.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

КОЛИ
Є ВСЕ
У рамках вивчення потреб українських власників авто нашу
країну відвідав Девід Кайзер —
керівник відділу досліджень і
розвитку Liqui Moly. Уже перед
від’їздом ми попросили його
відповісти на кілька запитань і
дати поради автолюбителям.

?

Зараз багато виробників моторних масел звужують лінійку своєї продукції, роблячи її більш
універсальною. Чим пояснюється такий великий
асортимент у вас?
Це вимоги часу, оскільки для кожного мотора передбачено своє масло. Двигуни внутрішнього згоряння за
останні десятиліття дуже вдосконалилися. Наприклад, у
всіх моторів є свічки (запалювання, розжарення), які виготовляються з урахуванням індивідуальних особливостей.
Аналогічна ситуація і з моторними маслами. Якщо всі заливатимуть у двигуни продукцію з однаковими характеристиками, то їх ресурс стане набагато нижчим. Тому потрібен
індивідуальний підбір властивостей масла для кожного конкретного мотора. Не випадково ж розробники і виробники
нових двигунів регулярно надають технічні вимоги на масло
для них, а ми створюємо продукцію під ці нормативи.
Сьогодні в асортименті товарів Liqui Moly близько 4 тис.
найменувань. Це означає, що ми можемо запропонувати автовласникам і майстрам автосервісу великий спектр продуктів
для вирішення найрізноманітніших проблем. Широка лінійка
моторних масел і технічних рідин дозволяє забезпечувати ними
цілі автозаводи. І ще один цікавий факт. Зі 100 % потреб автомобілів у технічних рідинах Liqui Moly здатна забезпечити понад 90 %.

Девід
Кайзер
Керівник
відділу
досліджень
і розвитку
Liqui Moly

?

Де
ви
розробляєте
свою продукцію?

У нас є кілька лабораторій,
які, як і виробництво, розташовані в Німеччині. Найновіша з них у минулому році
значно розширилася. Вона
розмістилася в місті Саарлуїс
(Saarlouis), і там працюють
близько 70 осіб. Її частими
гостями є саме виробники
моторів, які цінують нас як
висококласних спеціалістів у
цій галузі.

?

В Україні величезний
парк старих автомобілів. За яким принципом ви
створюєте продукти для
таких машин, особливо
моторні масла?
Старі автомобілі — дуже важливий сегмент для компанії
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Очищення фільтра сажі —
обов’язкова процедура в
сучасних турбодизелях.
Якщо її не виконувати, крім
втрати потужності та підвищення
витрат палива, чекайте
несправностей турбокомпресора.

Liqui Moly. У нашій лінійці продукції величезний асортимент автохімії та автокосметики для догляду за новими і
старими машинами, що дозволяє зберегти їх первозданний
вигляд. Практично всі власники, які використовують продукцію Liqui Moly, відзначають, що завдяки її властивостям
збільшується ресурс вузлів і агрегатів автомобіля, а отже,
автолюбителі економлять свої фінанси. Для двигунів автомобілів з пробігом ми розробили спеціальну продукцію —
широко відомі фірмові масла з дисульфідом молібдену, які
дозволяють продовжити життя виснажених двигунів.
Крім того, для таких моторів ми рекомендуємо засто-

Тип моторного масла –
це як група крові в людини.
Без індивідуального підбору не обійтися!
совувати промивку двигуна Olsystem Spulung Effektiv.
Очисник масляної системи Effektiv видаляє з поверхонь
різні відкладення, нагар і кокс, які знижують робочий
ресурс деталей двигуна і викликають загусання масла. Як
наслідок — погіршується рухливість поршневих кілець,
а отже — знижується компресія і зростає витрата масла
на чад.

Промивання двигуна дозволяє зберігати
в робочому стані низку механізмів:
гідрокомпенсатори, гідронатягувачі тощо.

Правильне обслуговування мотора може
продовжити його ресурс на 50–100 %,
значно знизивши витрати на поточний ремонт.
міста, то фільтр сажі заб’ється. А його заміна — процедура
не з дешевих. У Німеччині це обійдеться в 1200 євро. Альтернативою може стати добавка до палива, створена в
лабораторії Liqui Moly. Ця присадка забезпечує очищення
фільтра від сажі навіть при експлуатації в міських умовах. У
Німеччині такий продукт коштує 10 євро, що порівняно із
заміною фільтрувального елемента значно дешевше.

?

Як часто потрібно додавати присадку до палива?

Ми рекомендуємо робити це при кожній третій
заправці до повного бака. Завдяки цій добавці до
палива компанія Liqui Moly в Німеччині набула особливої популярності серед власників дизельних
машин — як легкових, так і вантажних. Різниця лише в
порціях присадки, що заливається в бак. Таким чином,
завдяки продуктам автохімії компанії Liqui Moly систему живлення автомобіля можна підтримувати в
абсолютно чистому стані, починаючи від паливного
бака і закінчуючи вихлопною трубою.

?

Після застосування промивної присадки для очищення
В Україні дуже багато автовласників переобдвигуна відновлюються характеристики потужності,
ладнали свої бензинові машини для роботи на
стабілізується витрата палива і масла. Крім того, якщо зрідженому газі. Чи передбачені в асортименті
ігнорувати промивку мотора, потенціал свіжого масла не Liqui Moly моторні масла для такої техніки?
буде використаний.
Двигуни, що працюють на газі, з огляду на інші
Ви говорили про промивку двигуна. З якою періодич- властивості цього палива і режимів його згоністю для цього потрібно використовувати присадку? ряння, потребують застосування спеціального
Це необхідно робити щоразу під час заміни моторного масла. Для таких моторів в асортименті Liqui
масла, що дозволить підтримувати двигун в ідеально Moly — продукція проти попелу TopTec, здатна
чистому стані. Я переконався в цьому і на власному досвіді. вберегти двигун від дії негативних факторів.
Це спеціально розроблене масло, що захиЯкі особливості експлуатації автомобілів ви помі- щає деталі газорозподільного механізму від
тили в Україні і що можете порекомендувати підвищеного зносу при роботі на газі.
нашим автовласникам?
На завершення рекомендую українським
Я вже кілька днів у Києві і звернув увагу, що у вас величезні автовласникам ще більш виважено підзатори на дорогах. У них простоюють багато сучасних ходити до експлуатації своєї машини, не
автомобілів з дизельними моторами, оснащеними філь- забуваючи про унікальні можливості
трами саж. Такі режими їзди несприятливо позначаються наших продуктів. Вони здатні продовжити
на цих очисниках, оскільки відбувається їхнє інтенсивне ресурс не тільки окремих агрегатів, а й
забруднення. Самоочищення фільтра повинно відбува- автомобіля в цілому!
тися автоматично на певних режимах роботи під час руху
Юрій Дацик
на трасі. Якщо ж автовласник нечасто виїжджає за межі

?
?
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ПрацюватиззBosch
Boschще
щевигідніше!
вигідніше!
Працювати
Приєднуйтесь
зараз.
Світпризів
призівчекає
чекаєна
наВас.
Вас.
Приєднуйтесь
зараз.
Світ
Купуйте
запчастини
Bosch,
отримуйте
бали
обирайте
призи*.
Купуйте
запчастини
Bosch,
отримуйте
бали
тата
обирайте
призи*.

Обміняйте
бали
призи*!
Обміняйте
бали
нана
призи*!
Якщо
учасник
програми
лояльності
Якщо
ви ви
не не
учасник
програми
лояльності
1. Зареєструйтеся на сайті www.extra-program.com.ua
1. Зареєструйтеся на сайті www.extra-program.com.ua
2. Введіть код в особистому кабінеті в розділі
2. Введіть код в особистому кабінеті в розділі
«Сертифікат»
«Сертифікат»
3. Накопичуйте бали та обирайте призи*
3. Накопичуйте бали та обирайте призи*

Якщо ви вже учасник
Якщо ви вже учасник
програми лояльності:
програми лояльності:
1. Введіть свою електронну адресу на сайті
1. Введіть
свою електронну
адресу на сайті
та натисніть
Логін
та натисніть Логін
2. Перевірте поштову скриньку та перейдіть
2. Перевірте
поштову
скриньку та перейдіть
за посиланням
з подальшими
інструкціями
за посиланням з подальшими інструкціями
3. Введіть новий пароль та секретне питання
3. Введіть новий пароль та секретне питання
4. Погодьтеся з правилами участі
4. Погодьтеся
з правилами
та політикою
безпеки участі
та
політикою
безпеки
5. Накопичуйте бали та обирайте призи*

5. Накопичуйте бали та обирайте призи*

Наша команда до Ваших послуг:
Наша команда до Ваших послуг:
Телефонуйте нам за номером 0 800 501 777.
Телефонуйте нам за номером 0 800 501 777.
Або напишіть листа за адресою
Абоextra@roi.com.ua.
напишіть листа за адресою
extra@roi.com.ua.
Режим роботи:
* Означає право купівлі за ціною 1,20 грн з ПДВ

* Означає право купівлі за ціною 1,20 грн з ПДВ

з понеділка
до п’ятниці 09:00-18:00.
Режим
роботи:
з понеділка
до п’ятниці 09:00-18:00.
www.extra-program.com.ua

www.extra-program.com.ua

З 15 березня до 15 травня 2017
отримуй 160 балів eXtra за
закупівлю щіток склоочисника,
фільтрів, ременів, свічок
запалюванння, ламп Bosch
на суму 7500 грн з ПДВ*
* Акційна закупівля може бути одномоментною або накопичувальною протягом акційного періоду

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Компресори кондіционера
| Неперевершена надійність

Водії та пасажири розраховують на комфорт під час поїздки
в будь-яку погоду. Саме тому світові виробники автомобілів
вибирають DENSO – лідера у виробництві оригінальних,
ефективних і надійних систем обігріву, вентиляції і кондиціонування повітря. Компресорами кондиціонерів DENSO
комплектуються 42 % автомобілів, вироблених у світі. Серед
них – Audi, BMW, Fiat, Mercedes, Porsche, Toyota і VW.
Щороку DENSO інвестує понад 9 % від обсягу продажів у
дослідження й розробки. Одна з інновацій – розроблений
компресор малого розміру і високої ефективності, що
дозволяє встановлювати системи кондиціонування в базовій комплектації навіть для автомобілів компактного класу.

>> Неперевершена надійність, збільшений
термін служби і низький відсоток гарантійних
рекламацій за рахунок оригінальної якості
продуктів
>> Деталі не відрізняються за характеристиками
від встановлених на конвеєрі
>> Усі компресори попередньо заправлені
необхідною кількістю масла і постачаються
у вигляді готових вузлів
>> Молібденове покриття поршня захищає компресор від заклинювання в процесі припрацювання
і подовжує термін служби
>> Сальник з потрійною кромкою (манжета W-типу)
забезпечує поліпшене ущільнення і запобігає
витоку фреону
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ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Асортимент
| Технології, засновані на досвіді

Призначення компресора
Робота всіх систем кондиціонування, в тому числі автомобільних, заснована на одному й тому ж принципі. Холодоагент при випаровуванні поглинає тепло навколишнього
повітря, після чого холодне і сухе повітря надходить в
салон автомобіля. «Серцем» системи кондиціонування
є компресор, який стискає газоподібний холодоагент і
подає його під високим тиском у конденсор, де холодоагент охолоджується і переходить у рідкий стан. Далі холодоагент проходить через ресивер-осушувач, який абсорбує вологу із системи, і через розширювальний клапан
надходить у випарник, де відбувається випаровування з
поглинанням тепла. З випарника холодоагент у газоподібному стані надходить у компресор, і цикл повторюється.

Усі компресори DENSO можна розділити
на дві групи: поршневі та роторні
1. Поршневі компресори
>> Компресори з похилим диском-штовхачем, що має
фіксований чи змінний кут нахилу, односторонньої
та двосторонньої дії (Dual Swash Plate, Single Swash
Plate, Wobble Plate).
Позначення:
Компресор з похилим диском двосторонньої дії зі сталим робочим об’ємом: 10PA та 10S.
Компресор з похилим диском односторонньої дії зі
змінним робочим об’ємом: 5SE, 5TS, 5SL, 6SBU, 6SE, 7SB
та 7SE.
Компресор з хитним диском односторонньої дії зі змінним робочим об’ємом: 6CA.

DENSO є одним із лідерів у розробленні та виробництві компонентів і систем кондиціонування повітря для
поставки на конвеєри світових автовиробників.
На ринку автозапчастин доступний широкий асортимент
компонентів систем кондиціонування повітря оригінальної якості. Зі зростанням автомобільного парку України
розширюється і асортимент, яким ми можемо забезпечити наших споживачів.
Основні компоненти системи кондиціонування:
>> Компресори
>> Конденсори
>> Ресивери-осушувачі
>> Розширювальні клапани
>> Датчики тиску
>> Випарники

DENSO рекомендує такі
компресорні масла:
Тип
компреcора
Типи
(#PA, #S, #SB,
#SE, SC, 6CA)
Роторнопластинчастий
(TV)

2. Роторні компресори
>> З фіксованими і нефіксованими лопатями
зі сталим робочим об’ємом.
Позначення: SV та TV.
>> Спірального типу зі сталим та змінним робочим об’ємом.
Позначення:
Спірального типу зі сталим робочим об’ємом: SC.
Спіральний компресор з електричним приводом і змінним робочим об’ємом для гібридних автомобілів: ES.

Електричний
(ES)

Тип холодоагенту

Тип масла

HFC134a (R-134a)

Масло ND 8

HFO 1234yf (R1234yf )

Масло ND 12
або аналог

HFC134a (R-134a)

Масло ND 9

HFC134a (R-134a)

Масло ND 11
або аналог

HFO 1234yf (R1234yf )

Масло ND 11
або аналог

Розведення або змішування різних типів масел може призвести до утворення парафіну. При цьому відбудеться
закупорювання холодильного контуру і масляних каналів,
що призведе до заклинювання компресора і поломки системи. Всі гарантійні рекламації, пов’язані з використанням
масел або сумішей іншого типу, будуть відхилені.
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ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Експерт у системах
кондиціонування
| Скористайтеся перевагами систем кондиціонування DENSO
Компресор зі змінним об’ємом

Ущільнювач
приводного
вала
(сальник)

Опорний
підшипник

Приводний вал

Масляний
сепаратор

Циліндр

Підшипник

Поршень

Демпфер

Шків
Приводний
диск

Похилий
диск

Впускний клапан
Клапанна пластина
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Контрольний
клапан

Випускний клапан

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Компресори кондіционера
| Діагностика несправностей

НЕСПРАВНОСТІ КОМПРЕСОРА КОНДИЦІОНЕРА
ПОРШНЕВІ
РОТАЦІЙНІ (ГВИНТОВІ)

Тип
Робочий об’єм

10PA / 10S

SBU / SE / SL

SC

TV

ES

Сталий

Змінний

Сталий

Сталий

Змінний

Масло R134a

ND oil 8

ND oil 8

ND oil 8

ND oil 9

ND oil 11

Масло R1234yf

ND oil 12

ND oil 12

Немає даних

Немає даних

ND oil 11

Розшарування масла: одна частина прозора, друга — ні
Опис проблеми:

Неможливо регулювання робочого об’єму компресора; закупорка
контуру системи кондиціонування або заклинювання компресора.

Причина несправності: ПАТ (поліальфаолефінове) масло додано в контур холодоагенту
замість масла ПАГ. ПАГ (поліалкіленгліколеве) і ПАТ масла не змішуються, що призводить до утворення парафіноподібної субстанції.
Результат:

Заклинювання регулювального клапана та/або закупорка контуру холодоагенту.

Розшарування масла: одне плаває у вигляді крапель в іншому
Опис проблеми:

Підвищений шум та/або заклинювання компресора.

Причина несправності: Поліефірне масло додано в компресор. ПАГ і поліефірне масла не
змішуються одне з одним.
Результат:

Масло ПАТ, додане в компресор, який використовує масло ПАГ, знижує ефективність змащування.

Гумові ущільнення набрякли і змінили своє положення
Опис проблеми:

Неможливо регулювання робочого об’єму компресора; негерметичність системи.

Причина несправності: 1) У системі використовується неправильний холодоагент.
2) Використовувалися невідповідні присадки, масло або засоби
для промивання.
Результат:

Гумові ущільнення ввібрали холодоагент, масло, присадку або засіб
для промивки і набрякли.

Впускний канал забруднений і має чорний колір
Опис проблеми:

Неможливо регулювання
компресора.

робочого

об’єму;

заклинювання

Причина несправності: Не всі необхідні деталі замінені або контур холодоагенту не очищений повністю.
Результат:

Частинки бруду, що циркулюють у системі кондиціонування, потрапляючи в компресор, викликають масляне голодування або блокують регулювальний клапан.
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ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Компресори кондіционера
| Діагностика несправностей

Впускний канал чистий і сухий
Опис проблеми:

Заклинювання компресора.

Причина несправності: Недостатнє змащування, спричинене 1) закупоркою системи або
2) невиконанням процедури обкатки.
Результат:

1) Масло не циркулює і не змащує внутрішні деталі компресора.
2) Високі обороти двигуна під час першого пуску призвели до недостатнього змішування масла з холодоагентом; виникає масляне голодування.

Випускний канал має чорний колір або знебарвився
Опис проблеми:

Неможливо регулювання робочого об’єму; заклинювання компресора.

Причина несправності: Недостатня кількість холодоагенту в системі або частково закупорений
контур холодоагенту.
Результат:

Порушена система циркуляції розчиненого в холодоагенті масла, що
призводить до перегріву компресора.

Затверділа або гелеподібна субстанція в маслі або впускному каналі
Опис проблеми:

Неможливо регулювання робочого об’єму компресора; закупорка контуру системи кондиціонування або заклинювання компресора.

Причина несправності: Попадання в контур холодоагенту присадок, наприклад, герметика або
промивної рідини.
Результат:

Хімічна реакція з герметиком або промивною рідиною призвела
до заклинювання регулювального та/або розширювального клапана компресора.

Частинки гуми у впускному і випускному каналах
Опис проблеми:

Неможливе регулювання робочого об’єму; заклинювання компресора.

Причина несправності: Знос гумового шланга в результаті старіння або реакції з герметиками
або засобами для промивання.
Результат:

Заклинювання компресора через попадання частинок гуми з контуру холодоагенту.

Пошкоджено обмежувач шківа обмежувача демпфера
Опис проблеми:

Компресор не працює.

Причина несправності: 1) Занадто велике внутрішнє тертя або заклинювання компресора.
2) Гідроудар. 3) Шків вільного ходу генератора заїдає; пошкоджений
натяжник ременя; пошкоджений демпфер колінчастого вала або двосекційний маховик.
Результат:

1+2) З метою безпеки ламається обмежувач обертання шківа, запобігаючи обриву ременя приводу. 3) Занадто великий натяг ременя приводу
призводить до виникнення надмірного зусилля на шківі компресора.

Пошкодження пластмасового шківа
Опис проблеми:

Шум приводного ременя або ремінь приводу зійшов зі шківа.

Причина несправності: 1) Неправильне зняття або установка ременя приводу.
2) Шків піддавався ударним навантаженням до або після установки.
Результат:
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До шківа було прикладене надмірне зусилля, яке призвело до його розтріскування або розколювання.

ЗАПЧАСТИНИ РУЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПІДВІСКИ

Зона комфорту
www.fortuneline.eu

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Оновлення класифікацій
та специфікацій API та АСЕА
API

АСЕА

З 1 грудня 2016 р. набули чинності нові специфікації
API CK-4 і FA-4 для важких умов експлуатації.

Класифікація ACEA 2016 вносить суттєві
зміни в процедуру випробовувань масел.

Нові специфікації замінять собою класифікацію CJ-4
і будуть ділитися за категоріями відповідно до коефіцієнта в’язкості при високій температурі та високій
швидкості зсуву (HTHS).
Додавання нової категорії CK-4 для дизельних двигунів, що працюють у важких умовах експлуатації, впливатиме на вибір масла для старих і нових моделей з
великими дизельними двигунами, зокрема й тими,
які використовуються у позашляхових умовах, наприклад у сільському господарстві або будівництві.
Обидві категорії масел можуть використовуватися як
зі старими, так і з новішими двигунами. Однак масла
CK-4 спеціально створені для сумісності з попередніми версіями і призначені для двигунів з високим
значенням HTHS (мінімум 3,5 мПа · с), у той час як
масла FA-4 розроблені для більш пізніх і сучасних
двигунів (2,9–3, 2 мПа · с).
Такий поділ за категоріями покликаний задовольнити
вимоги контролю викидів двигунів більш сучасної
конструкції і систем очищення відпрацьованих газів.
Якщо ви використовуєте паливо з вмістом сірки вище
15 част./млн, то масла FA-4 стануть неправильним
вибором.

Нові випробовування:
• на утворення відкладень у двигуні;
• на паливну економічність і використання альтернативних видів палива, що містять оновлення в
технології ущільнень (нові еластомерні ущільнювальні матеріали);
• на відповідність нормам European REACH для
сучасних легкових дизельних двигунів:
• для перевірки утворення сажових відкладень
на стійкість мастильних матеріалів до утворення
осаду і відкладень на поршнях і турбонагнітачі;
• для оцінки стійкості до загусання масла і відкладення сажі (для сучасних легкових дизельних двигунів).
Бензинові двигуни з прямим упорскуванням (GDI)
та турбонаддувом (TGDI) висувають вищі вимоги
до мастильних матеріалів.
Навколишнє
буде чистішим:

середовище

майбутнього

• нові стандарти для вирішення проблем при використанні біопалива (окиснення, розкладання і
загусання)
• введення категорії C5 щодо паливної економічності
(поширюється на масла SAE 0W-20 та SAE 5W-20)
• усунення категорії A1/B1

Нова класифікація Volkswagen (VW/Audi Group) VW 508.00/VW 509.00
Двигуни зі специфікацією VW 508.00/509.00, а саме 2.0 TFSI 140 кВт і 3.0 TDI CR 160 кВт VW/Audi, створені для використання найбільш високотехнологічних масел з ультранизькою в’язкістю. Для них забезпечується ще більша економія
палива (не менше ніж 4 %) при збереженні динамічних характеристик.
Для нових двигунів 2.0 TFSI 140 кВт і 3.0 TDI CR 160 кВт VW/Audi зі специфікацією VW 508.00/509.00 потрібне нове високотехнологічне масло. Тому СОММА однією з перших випускає масло низької в’язкості для цієї специфікації Eco-LLP 0W-20.
Переваги Eco-LLP 0W-20:
• Понад 4 % економії палива при збереженні очікуваних динамічних характеристик
• Збільшує термін служби і підтримує ефективність систем викиду відпрацьованих газів
• Забезпечує відмінну чистоту двигуна, захист від зносу і довговічність
• Ультранизька в’язкість значно знижує знос, гарантує економію палива і скорочує викиди CO2
Примітка:
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Eco-LLP 0W-20 може використовуватися тільки з двигунами, які вимагають специфікації
VW 508.00/509.00, і не має зворотної сумісності з більш старими двигунами.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Призначено для сучасних бензинових і дизельних двигунів автомобілів
концерну VAG, до яких висуваються високі вимоги щодо паливної
економічності та захисту від зносу.
Підходить для експлуатації зі збільшеними міжсервісними інтервалами.
Перевищує вимоги ефективності
використання палива на 10 %
для 504.00/507.00
Забезпечує кращий захист
устаткування CAT та DPF

Нижчий рівень SAPS
Comma рекомендує використовувати
цей продукт, коли потрібна відповідність
специфікаціям VW 504.00, VW 507.00;
Porsche C30; ACEA C3

Pro-VLL 0W-30
Дозволяє максимально збільшити інтервали між замінами
відповідно до рекомендацій заводу-виробника.
Відповідає вимогам
VW 506.01/506.00/503.00

Підходить для автомобілів VW з
режимами експлуатації Long Life

Підходить для багатьох
дизельних моделей VW

Comma рекомендує використовувати
цей продукт, коли потрібна
відповідність специфікаціям:
VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01

Eco-LLP 0W-20
Рекомендується для нових двигунів VW/Audi з турбонаддувом і пошаровим
упорскуванням палива 2.0 TFSI потужністю 140 кВт, а також із турбонаддувом
і безпосереднім упорскуванням 3.0 TDI CR потужністю 160 кВт.
Підходить тільки для сучасних двигунів.
З попередніми моделями не сумісне
Для забезпечення найвищих
показників паливної економічності
відповідно до вимог 508.00/509.00

Збільшені інтервали заміни
Comma рекомендує використовувати
цей продукт, коли потрібна відповідність
специфікаціям: VW 508.00, VW 509.00

Eco-V 0W-20
Призначено для високої ефективності використання палива.
Підходить для бензинових і дизельних автомобілів.
Comma рекомендує використовувати
цей продукт, коли потрібна відповідність специфікаціям: ACEA A1/B1

Офіційне схвалення:
Volvo VCC RBS0-2AE

LDS Синтетична гідравлічна рідина для підвіски
Для транспортних засобів PSA, в яких використовується підвіска HYDRActive 3.
Для транспортних засобів PSA, DS,
Ssangyong, Toyota, де необхідна
відповідність PSA S71 2710

Для легкових та легких вантажних авто

Нові продукти асортименту COMMA

Eco-VG 0W-30
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НОВИНКА: Тестер свічок розжарювання
Швидка та надійна перевірка сталевих і керамічних свічок розжарювання –
окремо, без демонтажу, без запуску двигуна

1
2

4
6
5

3

7
9

8

Новинка: Тестер свічок розжарювання
BERU для напруги бортової мережі 12 В
(Артикул BERU 0 800 115 010)
11. Плюсовий контакт

(червоний силіконовий провід)  + батареї

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Живлення на вході

8,5 – 15 В

Максимальний струм

80 A

Контрольна
напруга

0 – 7,5 В

Контрольні зразки

Стальні екрановані й
керамічні свічки розжарювання, 3,3 – 15 В

Габаритні розміри

122 × 65 × 40 мм (Д × Ш × В)

Маса

250 г

2 Мінусовий контакт

(чорний силіконовий провід)  – батареї

3 Контрольний вивід (синій силіконовий
провід)  + свічки розжарювання

4 4. Кнопка «Пуск/Стоп»
5 Сигнал «Стоп»

Повідомлення
про помилку

6 Сигнал «Пуск»

 Надто висока або надто низька напруга
 Коротке замикання

7 Амперметр

 Контрольний сигнал
(синій контрольний провід) замкнутий на +12 В

8 Індикатор "OK"
9.9

Через 3 с напруга падає знову до 4,7 В

Ударостійкий корпус із АБС-пластику

 Контрольний сигнал
(синій контрольний провід) замкнутий на мінус

Тепер, з появою нового тестера свічок розжарювання BERU, ви можете перевіряти
сталеві й керамічні свічки розжарювання безпосередньо на автомобілі
від бортової мережі 12 В – швидко, просто і надійно, кожну свічку окремо.
Для перевірки демонтувати свічки або запускати двигун не потрібно.
Новий тестер свічок розжарювання BERU надає низку переваг для майстерень:
 Надійна, швидка й економічна перевірка: тепер немає необхідності демонтувати
свічки розжарювання або запускати двигун


Немає необхідності попередньо задавати тип свічки розжарювання
(сталева або керамічна)



Автоматично визначає напругу свічки розжарювання (від 3,3 до 15 В)



Перевірка проводиться в реальних умовах



Просто використовувати



Можна перевіряти кожну свічку окремо



Аналоговий дисплей з індикацією значення споживаного струму нагріву і його граничної
величини (можна порівнювати окремі свічки розжарювання за споживанням струму і керованістю)



Захист від короткого замикання і напруги зворотної полярності



Захист від стрибків напруги (додатковий моніторинг свічки розжарювання
через автономний ланцюг)



Процедура перевірки з керованими характеристиками, як в електронних контрольних пристроях



Виявлення нещільних контактів за допомогою процесора, потім перевірка повторюється



Спеціальне програмне забезпечення мікроконтролера – вже в тестері.

beru.federalmogul.com/ru

Досконалість
високих технологій

1

2

1. Підключіть плюсову (червону) і мінусову (чорну) клеми
до акумулятора автомобіля 1 + 2 . Щоб уникнути помилок
у показаннях, переконайтеся, що контакт щільний і надійний.
На приладі загориться червона лампочка.
2. Від’єднайте роз’єм свічки розжарювання 3 .
3. Приєднайте синій провід до свічки розжарювання,
що перевіряється 4 + 5 . Порада: якщо доступ до свічки
розжарювання утруднений, синій контрольний вивід
можна також приєднати через від’єднаний роз’єм блоку
управління часом роботи свічок розжарювання
(див. Схему електропроводки для конкретного автомобіля).

3

4

4. Коли індикатор «Start» на приладі стане жовтого кольору 6 ,
натисніть кнопку «Пуск». Свічка розжарювання тестується
близько 10 секунд у реальних умовах — це
супроводжується миготінням індикації червоного
кольору на шкалі приладу 7 . Стрілка показує початкове
споживання струму і його граничне значення.
Споживання струму повинно бути приблизно однаковим
для всіх свічок розжарювання двигуна, який перевіряється.
5. Якщо свічка розжарювання в порядку, індикатор ОК
і шкала загораються зеленим кольором 8 .

5

6

6. Якщо свічка розжарювання несправна, споживання струму
може не відображатися взагалі або відображатися з
обмеженнями. Коли підсвічування перестане блимати
червоним кольором, несправність підтверджується
спалахуванням індикатора червоного кольору 9 .
7. За необхідності процес перевірки можна перервати,
повторно натиснувши кнопку «Пуск/Стоп» 10 .

7

8

Якщо у свічці розжарювання сталося коротке замикання,
програма тестування залишається в режимі «Stop» з метою безпеки.
У цьому випадку на дисплей виводиться миготлива індикація
червоного кольору. Для продовження перевірки на короткий час
від’єднайте плюсову клему тестера і потім підключіть її знову.
Тепер знову світиться індикатор «Start», і пристрій готовий
до подальшого тестування.
З міркувань безпеки повторну перевірку можна почати
тільки через 5 секунд. Будь ласка, звертайте увагу на колір
підсвічування «Start/Stop»:
 Рівномірне червоне підсвічування та індикатор «Start» жовтого

кольору  пристрій готовий до роботи.

 Червоне миготливе підсвічування  пристрій проводить

перевірку  стрілка вказує на значення споживаного струму
свічкою розжарювання.

9

10

 Рівномірне зелене підсвічування  перевірку завершено 

свічка розжарювання працює правильно.

 Рівномірне червоне підсвічування та індикатор «Stop»

жовтого кольору  пристрій несправний.

 Індикатор «Stop» жовтого кольору  час очікування з метою

безпеки близько 5 секунд.

 Індикатор «Start» жовтого кольору  пристрій готовий

до наступної перевірки.

Пошук несправностей
Якщо перевірка свічки розжарювання відбувається не так, як заплановано, то це може бути зумовлено низкою причин.
Ось кілька способів вирішення проблем:
НЕСПРАВНІСТЬ

ЙМОВІРНА ПРИЧИНА

УСУНЕННЯ

Шкала весь час
підсвічується
червоним кольором,
процедура перевірки
не запускається

Індикатор «Stop» ще підсвічений жовтим

Почекайте, поки індикатор «Stop» не підсвічуватиметься жовтим

PRMBU1441-RU

Шкала не підсвічується  Переплутані плюсова і мінусова клеми

 Підключіть тестер правильно. Плюс  червоний / мінус  чорний

 Поганий контакт на клемах

 Забезпечте добрий надійний контакт

Не функціонує

Надто низьке значення вхідної напруги

Замініть або зарядіть акумуляторну батарею автомобіля

Шкала миготить
червоним

 Коротке замикання, контрольний вивід синього
кольору замкнутий на масу або на плюс

 Ненадовго від’єднайте червону плюсову клему тестера
і потім приєднайте назад

 Надто низька напруга ≤ 8,5 В

 Перевірте клеми

 Надто висока напруга ≥ 17 В

 Перевірте напругу живлення

BERU® є зареєстрованою торговою маркою BorgWarner BERU Systems GmbH

 Миготить червоний  несправність (див. таблицю).

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Поради та рекомендації Bosh з перевірки та ремонту

БАРАБАННИХ ГАЛЬМ
1. Підготовчі заходи
 Підняти автомобіль на підйомнику
 Зняти колеса
 Максимально послабити троси стоянкового гальма, використовуючи регулювальні інструменти
1

2

2. Розбирання
 Видалити заглушку з опорного диска
 Відповідною викруткою через отвір (стрілка) із силою натиснути на важіль стоянкового гальма
(важіль стоянкового гальма розміщений спереду), щоб опорний виступ (жовта стрілка) потрапив
за гальмівну колодку, а сам важіль та колодка зайняли положення для зняття барабана

Важливо!
• Якщо важіль стоянкового гальма розташований за гальмівною колодкою, його
слід зрушити викруткою через отвір для колісного болта
3. Розбирання
 Якщо гальмівний барабан щільно сидить на маточині, відділити його від маточини легкими ударами
 Увага: не пошкодьте маточину
 Зняти гальмівний барабан

3
4. Розбирання
 Зняти колодки, утримуючи пружину на опорній стійці («солдатик») за допомогою спецінструменту
 Зняти нижню поворотну пружину
 Вивести колодки з нижньої опори та зняти рухом вгору
 Від’єднати трос стоянкового гальма від важеля
4
5. Розбирання
 Зняти гальмівний трубопровід та висмикнути штуцер прокачки
 Зняти колісний циліндр
 Зняти трос стоянкового гальма

5

Важливо!
• Троси стоянкового гальма на деяких автомобілях можуть бути зафіксовані стопорним кільцем по DIN 6799
(опорне кільце). Його слід попередньо видалити з опорного диска
6. Підготовка до складання
 Очистити опорний диск, перевірити придатність для подальшого використання та нанести антикорозійне покриття
 Очистити привалочну площу маточини спеціальною щіткою
 Перевірити маточину на биття

6

Важливо!
• Токарна обробка не допускається
7. Встановлення троса стоянкового гальма
 Новий трос стоянкового гальма правильно розмістити з боку днища та закріпити
 Завести трос стоянкового гальма в отвір гальмівного щита та закріпити

7

Важливо!
• Троси стоянкового гальма є видатковими деталями. Ми рекомендуємо обов’язково
замінювати їх під час кожного ремонту барабанних гальм
• Троси стоянкового гальма на деяких автомобілях слід фіксувати стопорним кільцем по DIN 6799 (опорне кільце).
Під час установки слід використовувати нове стопорне кільце.
8. Встановлення робочого гальмівного циліндра
 Вставити новий гальмівний циліндр на гальмівний опорний диск та закріпити
 Установити на гальмівний циліндр затискач для поршнів

8

Важливо!
• Затискач (скоба) для поршнів перешкоджає випаданню поршнів гальмівного циліндра
• Залежно від моделі автомобіля може знадобитися спочатку встановити гальмівні
колодки і тільки потім – гальмівний циліндр
9. Встановлення гальмівного шланга / трубопроводу
 Встановити новий гальмівний шланг та трубопровід належним способом
 Використати нові скоби для кріплення гальмівного шланга

9
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Важливо!
• Гальмівні шланги та трубопроводи підлягають надмірним навантаженням під впливом зовнішніх факторів, таких як
водяні бризки, дорожня сіль, удари каміння тощо. Ми рекомендуємо замінювати їх при кожному ремонті гальм

ПОСТАЧАЛЬНИКИ
Рекомендації носять загальний характер і можуть бути застосовані не для всіх автомобілів / конструкцій барабанних гальм
10. Встановлення гальмівних колодок
 Нанести тонкий шар мастила Bosch Superfit на всі місця контакту
гальмівних колодок та опорного диска і направляючих втулок

Номер для замовлення:
Тюбик 100 мл:		
5 000 000 150
Диспенсер зі щіткою 200 мл: 5 000 000 376
10
11. Встановлення нових гальмівних колодок
 Важіль стоянкового гальма з’єднати з тросом
 Зняти транспортний захист (пластикова деталь) з комплекту колодок
 Зняти нижню поворотну пружину

Важливо!
• Залежно від моделі автомобіля може знадобитися спочатку встановити гальмівні колодки, і тільки потім – гальмівний циліндр
11

12

13

12. Встановлення гальмівних колодок
 Вставити одну з колодок і потім колісний циліндр
 Підігнати гальмівні колодки по нижній направляючій втулці колодки відносно важеля ручного
гальма
 Встановити нижню стяжну пружину належним способом
 Долаючи опір пружини, встановити в нижню опору другу колодку. Залежно від виконання системи, необхідні плоскогубці
13. Встановлення гальмівних колодок
 Підігнати гальмівні колодки по нижній направляючій втулці колодки відносно важеля ручного
гальма
 Встановити нижню стяжну пружину належним способом
 Долаючи опір пружини, встановити в нижню опору другу колодку. Залежно від виконання системи, необхідні плоскогубці
 Зняти затиск поршнів гальмівного циліндра
14. Встановлення гальмівних колодок
 Вставити колодку, утримуючи пружину на опорній стійці («солдатик») за допомогою
спецінструменту
 Відцентрувати колодки на опорному щиті
 Перевірити правильність розташування всіх деталей та видалити сліди складання (мастило тощо)
з гальмівних колодок
15. Встановлення барабанних гальм
 На очищену до металу привалочну плоскість маточини не наносити мастило, пасту або фарбу
 Встановити гальмівний барабан

14

Важливо!
• Гальмівні барабани піддаються надмірним навантаженням унаслідок великих перепадів температури та впливу
зовнішніх факторів, таких як водяні бризки, дорожня сіль, удари каміння тощо. Ми рекомендуємо заміняти
гальмівні барабани під час кожного ремонту гальм
16. Прокачка гальмівної системи
 Заповнити та прокачати гальмівну систему за допомогою спеціального пристрою

15

17. Регулювання барабанних гальм
 Виконати базове регулювання гальмівних колодок. Для цього декілька разів натиснути на педаль
гальма, поки з гальмівного механізму не перестане чутися клацання

Важливо!
• Базове регулювання гальмівних колодок проводиться за допомогою автоматичного регулювального механізму
(регулятора). Регулювання може бути виконане тільки тоді, коли троси стоянкового гальма не натягнуті.
Ніколи не підводьте колодки, натягуючи троси стоянкового гальма
18. Встановлення троса стоянкового гальма
 Під’єднати трос стоянкового гальма до тяги
16

18

Важливо!
• Ми рекомендуємо попередньо очистити та змастити, а за необхідності перенарізати, різьбу
тяги. Це помітно полегшить регулювання. Замінити самостопорні гайки
• Процес регулювання та кількість клацань різняться залежно від моделі автомобіля. В ESI[tronic]
наведено рекомендації з регулювання стоянкового гальма конкретних моделей
19. Завершальні роботи
 Встановити зняті деталі (наприклад, теплозахисні екрани)
 Опустити автомобіль, затягнути колісні болти на гайки. Дотриматися моменту затяжки
 Перевірити ефективність та провести пробну поїздку

61

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

ВИБИРАТИ
ЗАПЧАС ТИНИ
С ТА ЛО ЛЕГШЕ!
НОВИЙ ДОДАТОК ZF AFTERMARKET НАДАЄ АКТУАЛЬНУ
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАПЧАСТИНИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
• Новий додаток ZF надає легкий доступ до інформації про запчастини
• Інтуїтивно зручна для користувача навігація з можливістю вибору мови

Додаток ZF Part Finder
спрощує пошук запасних
частин для клієнтів.

• ZF надає клієнтам інструменти для досягнення успіху
Пошук потрібних запасних частин для
клієнтів ZF Aftermarket тепер став ще
простішим. Використовуючи новий
додаток ZF Part Finder, клієнти можуть
вивчити весь асортимент запасних
частин, пропонованих торговими марками преміум-сегмента ZF Aftermarket,
такими як Sachs, Lemförder і TRW у
будь-якому куточку світу: здійснюючи
пошук за кодом ідентифікації запчастини або за виробником транспортного засобу, з можливістю сортування
за країнами. Новий додаток, сумісний
з IOS, Android, планшетом і смартфоном, містить набір опцій на вибір мови
і тепер доступний для безкоштовного
завантаження з магазинів додатків у
всьому світі.
Новий додаток має технічні характеристики деталей торгових марок
преміум-сегмента Sachs, Lemförder і
TRW, які представляє ZF Aftermarket.
Програма добре структурована і при-

значена для швидкої навігації. Клієнти
можуть шукати запасні частини будьяким зручним способом, наприклад,
за допомогою опції пошуку деталі за
індивідуальним номером. Крім того,
можна знайти необхідні запчастини
зі списку всіх виробників транспортних засобів.
Користувачі можуть шукати деталі
за допомогою функції пошуку з урахуванням специфічних критеріїв за
конкретними країнами, таких як «ідентифікаційний номер транспортного
засобу» (VIN) або так званий номер
шасі; номер KBA, який використовується в Німеччині; номер CNIT — у
Франції, або «реєстраційний знак
транспортного засобу» (VRM), як у
Великобританії і Португалії. Користувачі програми також можуть вибрати
зручну для себе мову для подальшої
оптимізації своїх пошукових запитів:
англійська, німецька, турецька, гол-

ландська, італійська, польська, португальська та іспанська.
«Як і у всій діяльності ZF Aftermarket,
для нас важливо створити рішення,
яке поліпшує якість обслуговування і
оптимізує щоденну діяльність наших
клієнтів, що користуються послугами
післяпродажного обслуговування по
всьому світу, — підкреслює Ніл Фраєр,
комерційний директор ZF Aftermarket.
— Наш новий додаток для пошуку
деталей надає клієнтам ZF, в рамках
послуг післяпродажного обслуговування по всьому світу, миттєвий
доступ з мобільних пристроїв до
інформації про ринок конкретних
запасних частин преміум-класу, які
їм необхідні».
Новий додаток щодо запчастин від
ZF Aftermarket можна завантажити
безкоштовно в магазинах додатків по
всьому світу.
ЯК ВИЯВИТИ ПІДРОБКУ?
Три різні деталі з різними
каталожними номерами,
але з одним і тим самим
EAN номером (штрих-кодом).
За допомогою ZF Part Finder
це можна легко перевірити:
достатньо просканувати штрихкод і порівняти каталожний номер
та зовнішній вигляд деталі.
Як видно, відповідно до EAN
(4047437084575) коду в
упаковці повинна бути
деталь з каталожним номером
25800 01 — тяга стабілізатора.
Отже, деталь 26772 01 — підробка.
ZF Part Finder також
працює з продукцією TRW.
Процедура пошуку однакова
для всіх продуктів ZF.
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КОМПЛЕКТ ПІДШИПНИКА
МАТОЧИНИ КОЛЕСА
МАТОЧИНА КОЛЕСА

МАТОЧИНИ КОЛЕСА —
ЗАДНЯ ВІСЬ

МАТОЧИНИ КОЛЕСА —
ПЕРЕДНЯ ВІСЬ

КОМПЛЕКТИ ПІДШИПНИКА
МАТОЧИНИ КОЛЕСА —
ПЕРЕДНЯ ВІСЬ

КОМПЛЕКТИ ПІДШИПНИКА
МАТОЧИНИ КОЛЕСА —
ЗАДНЯ ВІСЬ

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Ф І Л Ь Т Р И чисте
сумління
WIX FILTERS: виробника
За очищення повітря, що
потрапляє із системи вентиляції в пасажирську кабіну,
відповідає фільтр салону:
очищаючи повітря від різних
забруднень, він забезпечує
водіям і пасажирам більш
комфортну їзду. Необхідно
пам’ятати, що фільтр салону
рекомендується міняти не
рідше одного разу на рік або
через кожні 15 000 км пробігу.

Нові фільтри салону WIX FILTERS із системою MICROBAN очищають
повітря від твердих частинок, а також, на відміну від багатьох інших
фільтрів, — усувають невидимі для людського ока бактерії та алергени.
Система Microban усуває з повітря, яке очищається, майже 100 % бактерій і алергенів, запобігаючи утворенню алергенної цвілі та грибків.
Це особливо важливо для: алергіків, дітей та тих, хто часто подорожує.
Система MICROBAN сприяє не тільки їх комфорту, а й здоров’ю!

Переваги фільтрів WIX FILTERS із системою Microban:
• усувають з повітря майже
100 % бактерій і алергенів

• усувають неприємні запахи

• захищають від утворення
цвілі та грибків

• захищають систему
кондиціонування повітря

• покращують комфорт водіння

Технологія Microban пройшла лабораторні випробування і мікробіологічні тести, які довели її безпечність і
ефективність. Застосована у фільтрах
речовина має європейський сертифікат BPD (Biocide Product Directive) та
сертифікат Управління з санітарного
нагляду за якістю харчових продуктів
і медикаментів США (Food and Drug
Administration).
Ця технологія використовується
світовими лідерами в галузі промисловості й медицини. В її основі
лежить невидиме для людського ока
антибактеріальне покриття, яке діє у
два етапи.
Перший етап базується на дії довголанцюжкових молекул вуглецю,
які несуть електромагнітний заряд.
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Ці молекули притягують алергени
i, немов мечі, пробивають їх клітинні стінки.
Другий етап — руйнування алергенів
шляхом електромагнітного впливу. Це
ефективно запобігає їх відтворенню.
Новий стандарт якості, яким є система Microban, використовується як
у фільтрах з активованим вугіллям,
так і в стандартних фільтрах. Рішення
про впровадження системи Microban
у всіх типах фільтрів салону марки
WIX FILTERS обумовлено переконанням, що водії та пасажири кожної
моделі автомобіля заслуговують на
найвищу якість, захист і комфорт під
час їзди.

Реєструйся на сайті
і отримуй призи!
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NGK SPARK PLUGS

ЛІДЕР В ЄВРОПІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ
// НАДИХАЮЧИ НА НОВІ ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРЕВЕРШУЮЧИ СТАНДАРТИ
Концерн NGK Spark Plug виробляє комплектуючі для автомобільних систем запалювання
й електроніки протягом 80 років і є лідером у цій галузі. На сьогодні до складу концерну
входять 43 компанії, 24 заводи, 5 технічних центрів у всьому світі.
// ОРИГІНАЛЬНІ КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ NGK/NTK
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Відкрийте для себе якість деталей NGK і точність пристроїв NTK, які лежать в основі високих
характеристик усієї нашої продукції.
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ЦІКАВІ ФАКТИ

Бартек
Осталовскі:
втратив руки,
але продовжує
перегони!

Про досягнення таких людей, як цей польський хлопець на ім’я Бартек Осталовскі, просто необхідно
знати кожному! Незважаючи на те, що в нього немає
обох рук, на сьогодні Бартек — один із кращих професійних дрифтерів у світі.
Inter Cars не лишається осторонь професійної
кар’єри Бартека та виступає спонсором його участі
в перегонах. Сила духу гонщика глибоко вразила
весь колектив компанії. Тому Inter Cars намагається
підтримувати Бартека Осталовскі в його спортивних звершеннях.
Бартек Осталовскі (Bartek Ostałowski) втратив обидві
руки, але всупереч цьому зумів отримати ліцензію гонщика! Бартек не має наміру зупинятися і припиняти
робити те, що він хоче, попри всі перешкоди. Здавалося,
інвалідність поставила хрест на його кар’єрі гонщика.
Однак наполегливий хлопець не здався! І незважаючи
на відсутність рук, Бартек входить зараз у ТОП-10 кращих
дрифтерів світу!
6 років тому, а саме у 2006 році, Бартек Осталовскі потрапив у жахливу автомобільну аварію. Його доставили в
реанімацію місцевої клініки, де лікарям довелося ампутувати 20-річному хлопцю обидві руки, щоб врятувати
його життя.
Зараз Бартеку 26 років, і він вже навчився жити повноцінним життям без своїх рук, замість яких він тепер
використовує свої ноги. За його словами, він з раннього
дитинства мріяв стати професійним гонщиком і підкорювати Олімп автогонок, виступаючи за команду своєї
країни. Завдяки дивовижній силі волі та прагненню до
повноцінного життя, Бартек Осталовскі зараз входить у
десятку найкращих дрифтерів на Землі, а до захоплення
дрифтингом він брав участь у польському чемпіонаті
Rally Raceway Cross.
Ви, напевно, запитаєте, яким чином він управляє своїм
тюнінгованим Nissan Skyline GT-T R34? Бартек використовує ліву ногу, щоб крутити кермо, праву ногу — щоб
натискати на педалі, а перемикати передачі йому вдається за допомогою спеціального протеза, який кріпиться до плеча.
У вільний час Бартек малює картини. Його дівчина
у всьому підтримує кохану людину. «Я зустрічався з
людьми, які вчилися малювати ногами, і подумав, що теж
зможу зробити це», — каже Бартек.
І дійсно зміг. Але головна його мета полягає в участі в
реальному ралі. «Я знаю, що це трохи страшно, — каже
його мама Аліція, — але думаю, це чудово, що він показує
таку силу духу і хоче конкурувати в гонці на рівних!».
Хоч це все і звучить просто неймовірно, але гонщик продовжує радіти кожному дню, прожитому на землі, а його
дивовижна сила волі просто вражає!
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