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ПОСТАЧАЛЬНИКИ

29 червня — 1 липня відбулися
треті з дев’яти змагань
нинішнього року ADAC TruckGrand-Prix на трасі Nurburgring,
на які зібралися фанати
перегонів на вантажних
машинах з усього світу.
Цей грандіозний захід відвідало
близько 130 000 глядачів. Цього
року компанія febi (bilstein group)
запросила на перегони кращих
торгових представників Inter Cars
Ukraine у вантажному сегменті.
Наші колеги відчули зблизька
цей неповторний драйв
перегонів вантажівок,
фестивалю сили та потужності,
стали частиною команди
Schwabentruck разом з водіями
та гоночними вантажівками!

ПЕРЕГОНИ ВАНТАЖІВОК У НІМЕЧЧИНІ

РАЗОМ З INTER CARS UKRAINE ТА FEBI BILSTEIN
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ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Перед стартом перегонів співробітники
Inter Cars Ukraine мали змогу отримати
колосальний заряд адреналіну, взявши
участь у екстремальному заїзді на BMW
Ring Taxi, проїхавши треком з досвідченим пілотом на швидкості 280 км/год.
Мабуть, під час заїзду перед очима пронеслися не тільки кадри з фільму «Таксі»,
а й усе життя.
Також у програму візиту входило відвідування центрального офісу, відділу
логістики та відділу управління якості
febi у місті Еннепеталь, Німеччина.
Ми дякуємо компанії febi за ексклюзивну
можливість бути присутніми на змаганнях не просто в ролі глядачів на трибунах, а саме в статусі членів команди
febi, з можливістю відчути на собі весь
адреналін перегонів.
Наші колеги отримали потужний заряд
енергії та позитиву!

InterTruck
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ЗАМІНЮЄМО ПІДШИПНИКИ
МАТОЧИНИ НА НАПІВПРИЧЕПІ
У ЖОВТНІ КОМАНДА ФАХІВЦІВ КОМПАНІЇ
SCHAEFFLER ЗА СПІВПРАЦІ З КОМПАНІЄЮ
Q-SERVICE TRUCK KRIX-POOL ВИКОНАЛА
ЗАМІНУ ПІДШИПНИКІВ МАТОЧИНИ
ХОДОВИХ КОЛІС НАПІВПРИЧЕПА,
ОБЛАДНАНОГО ОСЯМИ BPW. ЗАМІНУ
ВИКОНАНО ЗА МІСЦЕРОЗТАШУВАННЯМ
КОМПАНІЇ В ІЗАБЕЛІНІ-ДЗЄКАНУВЦІ.
Як запасну деталь використано новітній продукт компанії Schaefﬂer, а саме комплект
підшипників маточини FAG
SmartSET з каталожним номером 723700110 (рис. 1), до складу
якого входять модулі внутрішнього і зовнішнього підшипника маточини колеса, монтажні
кільця та інструкція з монтажу
(рис. 2, 3).

корозії, нівелюванням мікротріщин і зменшенням тертя. Мастило LOAD 150 має добрі змащувальні властивості за низьких
швидкостей обертання коліс,
а також витримує великі механічні й теплові навантаження.
Завдяки новому покриттю та
спеціальному мастильному засобу ці підшипники можуть відпрацювати приблизно 1 млн кілометрів пробігу. Спеціально
виконані фази на доріжках кочення полегшують їх монтаж
як у маточині, так і на осі, цапфі
поворотного кулака. Така конструкція підшипників забезпечує простий монтаж.

1

Модулі було змащено і зібрано
в процесі виробництва — у них
виконано попередній натяг.
Кошик з роликами з’єднано з
пружним кільцем, яке зчіпляє
обидві доріжки кочення підшипника (рис. 4). Ті, своєю чергою, покриті чорним покриттям
Duratect-B (рис. 4), яке характеризується високою стійкістю до
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Розпочинаємо заміну
Після підготовки напівпричепа
розпочали заміну підшипників. Після зняття ходових коліс і
скасування регулювання положення гальмівних колодок демонтовано кришку маточини.
Потім знято захист та відкручено
гайку центральної маточини,
після чого зняли вузол маточини — гальмівний барабан.
Наступним кроком було
від’єднання барабана від маточини і зняття підшипника (витягнення внутрішніх доріжок
кочення разом із кошиком з
роликами, вибивання за допомогою ударника зовнішніх дорі-

жок кочення з маточини). Потім
вимили маточину осі (так звану
заглушку) і зняли ущільнення
маточини з допоміжного кільця.

Діагностика
Важливим етапом була перевірка деталі з метою визначення
пошкодження підшипників та
їх причини. Вісь і маточина не
мали видимих дефектів. В ущільненні ущільнювальну кромку
було зірвано, а у внутрішньому
підшипнику (більшого діаметра)
виявлено втрату матеріалу на
зовнішній доріжці кочення і
на деяких роликах, а також ділянки з корозією, у яких мастило
було змішане з водою (рис. 5).
Цей стан підшипника спричиняв його гучну роботу і великий
опір коченню. Причиною стало
пошкодження кромки ущільнювача внаслідок взаємодії з
пошкодженою (подертою) поверхнею проміжного кільця,
розміщеного на осі з боку якірного диска (рис. 6). Після огляду
підшипників їх вимито для перевірки поверхні зовнішньої доріжки кочення з боку посадки
в маточині. Поверхня доріжки
мала рівномірний слід садіння
в маточині, що підтверджує відсутність відхилення від форми
окружності маточини.
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підшипник. Завершальним
етапом було втискання кільця
ущільнювача з використанням
монтажного кільця більшого діаметра (також у комплекті) (рис.
9). Підготовлену таким чином
маточину з’єднано з гальмівним
барабаном. На вісь було встановлено допоміжне кільце. Потім змащено губу ущільнювача
і встановлено на осі вузол «маточина — гальмівний барабан»,
ураховуючи осьове значення
(простий монтаж на осі, цапфі
завдяки спеціально фазованим
доріжкам).

6

На наступному етапі докручено
та захищено центральну гайку
рекомендованим виробником
осі моментом затягнення. За
такої конструкції підшипника
не було необхідності повертати
маточину (на відміну від традиційного підшипника) (рис. 10).

7

Монтаж
Потім узялися до монтажу комплекту FAG SmartSET згідно з доданою інструкцією. Розпочали
з втискання більшого підшипника за допомогою доданого
монтажного кільця (інструмент
спеціальної форми, що дозволяє втискати підшипник у гніздо,
прикладаючи силу до зовнішньої доріжки). Підшипник слід
установити так, щоб кромка зовнішньої доріжки кочення створювала з віссю маточини кут 90°
(запобігає заклинюванню підшипника). Між інструментом і
штоком преса треба застосувати кільце або втулку з діаметром, близьким до діаметра
інструмента:
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• сила втискання в осі підшипника. Важливо, щоб під час
втискання сила була меншою
0,5 т (якщо це сталося, необхідно замінити втулку) (рис.
6, 7, 8);
• у разі відсутності прямого
зчитування визначається коефіцієнт «тиск — сила». За
втискання підшипника максимальна сила не має перевищувати силу, зазначену в
інструкції з монтажу, що визначає правильну глибину садіння підшипника.

8

Ураховуючи подані вище інструкції, втиснено маленький

Після заміни підшипників
команда фахівців компанії
Schaefﬂer провела телефонну
розмову з механіком, спільно
з яким проводився ремонт. Він
зауважив, що при використанні
комплекту Smart-SET монтаж
був чистий, простий і швидкий, оскільки немає необхідності використовувати мастило,
як і повертати колесо. Завдяки
спеціально обробленій доріжці
кочення втискання підшипника
і садіння маточини на осі колеса
є легким та безпечним.

ОЦІНКА
МЕХАНІКА
— Застосування комплектів FAG
SmartSET швидше і простіше, ніж
використання традиційних підшипників.
Для мене це менший час простою,
особливо в разі вантажних автомобілів,
що безпосередньо впливає на гроші, —
сказав після проведеного монтажу
Славомир Дружба, власник майстерні.

InterTruck
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CИСТЕМИ
РУЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ
ОГЛЯД
Системи рульового управління Bosch відрізняються своєю точністю і простотою в
експлуатації. Поєднання запчастин, діагностичного обладнання і додаткових сервісів
пропонує ідеальні рішення для задоволення практично всіх вимог.

БІЛЬШЕ 70 РОКІВ ДОСВІДУ
З 1945 року системи рульового управління виготовлялися на заводі Bosch у ШвебішГмюнд, Німеччина. Результатом такого багаторічного досвіду є високоякісні системи
рульового управління Bosch.

ГОТОВНІСТЬ ДО ЗАВТРАШНЬОГО ДНЯ
Компанія Bosch, як постачальник оригінального обладнання для систем рульового
управління, поставляє нову та інноваційну продукцію також і для ринку запчастин,
відразу після їх випуску.

РІШЕННЯ, ЩО ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ КОЖНОГО
Bosch пропонує своїм клієнтам різноманітний асортимент систем рульового управління,
насоси рульового механізму, комплектуючі та аксесуари.

НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР
Компанія Bosch не тільки надає продукцію, а й забезпечує підтримку для своїх клієнтів:
рішення для діагностики, інструкції з установлення, технічну підтримку та багато іншого.

ВСЕСВІТНЯ МЕРЕЖА
Компанія Bosch забезпечує швидкий доступ до своїх запчастин за допомогою
міжнародної торговельної та логістичної мережі.
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СИСТЕМИ РУЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ
ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТЗ
ПРОГРАМА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Системи рульового управління та насоси рульових механізмів

РУЛЬОВІ ПРИВОДИ

НАСОСИ РУЛЬОВОГО МЕХАНІЗМУ

Міцні системи рульового управління для
комерційних ТЗ: особливо надійні при високих навантаженнях.

Насоси рульових механізмів для гідроприводів систем рульового управління.

▶ RB-Servocom®

▶ Лопатевий насос

▶ Напівінтегральний гідропідсилювач рульового
управління для самохідних кранів

▶ Насос змінного об’єму VARIOSERV®
▶ Здвоєний насос
▶ Радіально-поршневий насос

КОМПЛЕКТУЮЧІ ТА АКСЕСУАРИ
Комплектуючі та аксесуари для систем рульового управління комерційних ТЗ
▶ Конічний редуктор

▶ Робочий циліндр

▶ Рульовий вал

▶ Витратомір

▶ Рульова колонка

▶ Обмежувач потоку

▶ Кульова опора

▶ Обмежувач тиску

▶ Карданний шарнір

▶ Резервуар для мастила

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПЕРЕВАГ
▶ Тривалий термін служби систем рульового
управління та насосів: продукція відповідає
новітнім стандартам і виготовляється тільки з
ретельно протестованих матеріалів.
▶ Швидке повернення на дорогу: завдяки високій доступності продукції Bosch, комерційні
ТЗ можуть знову швидко повернутися в роботу.

▶ Професійна підтримка: Bosch надає всебічну
підтримку при здійсненні демонтажу, монтажу
та введення в експлуатацію.
▶ Надійні системи рульового управління для безпечної їзди: системи рульового управління Bosch
проходять суворі функціональні випробування та
перевірку якості перед поставкою клієнтам.

InterTruck
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ПНЕВМОБАЛОНИ ПІДВІСКИ
ДЛЯ ВАНТАЖІВОК
КОМПАНІЯ CONTINENTAL РОЗШИРЮЄ АСОРТИМЕНТ ПНЕВМОБАЛОНІВ ПІДВІСКИ
МАРКИ CONTITECH І PHOENIX НА РИНКУ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН. ЦІ ПРОДУКТИ
ДОСТУПНІ В АСОРТИМЕНТІ КОМПАНІЇ INTER CARS.
Розширення обсягу пропозиції
на ринку запасних частин є частиною стратегії, яку веде компанія ContiTech Air Spring Systems.
Компанія розширила пропозицію з 1600 до більш ніж 2000 найменувань, які застосовуються у
транспортних засобах господарського призначення, що експлуатуються у всьому світі. Ці продукти повністю забезпечують
потреби ринку запасних частин,

а три сильні й незалежні марки
є надійною підставою для задоволення різноманітних потреб
клієнтів. У асортименті компанії
Inter Cars є дві марки пневмобалонів підвіски для вантажних
автомобілів, пропонованих компанією Continental. Це продукти
ContiTech і Phoenix.
Пневмобалони підвіски преміум-марки ContiTech своєю
якістю презентують знання і
досвід, отримані компанією як
виробником деталей на ринок
першого монтажу OE. Ця марка
гарантує високу якість і повністю
відповідає технічним вимогам
виробників автомобілів та клієнтів вторинного ринку.

ПРИКЛАДОВІ НОВІ ДЕТАЛІ КОМПАНІЇ CONTITECH
ДОСТУПНІ У ПРОДАЖУ З I КВАРТАЛУ 2018 РОКУ
НОМЕР

ЗАСТОСУВАННЯ

OEM

№ OE

4878 N1 P01
4880 N1 P01
4886 N P01
940 MB P01
6431 N P01
6431 N P03
6435 N P01
6754 N P02
6755 N P01
836 N P11
836 N P12
887 N P13

Truck
Truck
Truck
Trailer
Truck
Truck
Truck
Truck
Truck
Truck
Truck
Truck

MAN
MAN
MAN
BPW
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF

81.43600.6048
81.43600.6047
81.43600.6046
05.429.43.86.0
1849374
1915957
1892100
1883826
1901305
1794423
1794422
1915956

ПРИКЛАДОВІ НОВІ ДЕТАЛІ КОМПАНІЇ CONTITECH
ДОСТУПНІ У ПРОДАЖУ З I КВАРТАЛУ 2018 РОКУ
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НОМЕР

ЗАСТОСУВАННЯ

OEM

1 D 28 D-11
1 DF 23 C-2

Trailer
Truck

SAF-Holland
Scania

1 DK 21 C-4

Trailer

1 DK 22 E-16
1 DK 22 E-17
887 N P13

Trailer
Trailer
Truck

InterTruck

№ OE

3.229.0047.00
1942148
A 946 328 14 01,
Jost, Daimler TAS
US 07364
SAF-Holland
3.228.1043.00
Meritor
21230298
DAF
1915956

Пневмобалони підвіски марки
Phoenix дуже високої якості, спеціально розроблені для ринку
запчастин. Марка Phoenix характеризується великою гнучкістю
щодо розширення пропозиції
пневмобалонів підвіски, а також
додаткових продуктів, необхідних для монтажу пневмобалонів, тобто наборів спеціальних
з’єднань, призначених для певних типів балонів.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

ПРОДАЖІ КОМПАНІЇ
«ФЕБЕР» ЗРОСТАЮТЬ
ЗГІДНО З ПРОГНОЗАМИ, НА ПОЛЬСЬКОМУ РИНКУ
2017 РІК ЗАВЕРШИВСЯ ЗРОСТАННЯМ ПРОДАЖІВ
НАПІВПРИЧЕПІВ І ПРИЧЕПІВ.
Лукаш Тобола, керівник комерційного відділу ТОВ «Фебер»

Минулого року ТОВ «Фебер»
випустило на наш ринок 335
одиниць транспортних засобів, що на 7 % більше, ніж попереднього року. Такий стан речей — це ефект як постійного
зростання попиту на ці автомобілі з боку вітчизняних клієнтів, так і рішення Правління про
збільшення виробничих потужностей для польського ринку за
рахунок експорту.
— Завдяки цьому ми спроможні
виконати більше замовлень від
вітчизняних клієнтів, хоча, маючи великі виробничі потуж-

ності, таких замовлень ми би
отримали ще більше. З іншого
боку, найважливішим для нас є
збереження правильних пропорцій і балансу між продажем у
Польщі й експортом, тому ми не
виконували жодних нервових
рухів з болем у серці, а досить
спокійно ставилися до питання
«програних» контрактів, — каже
Лукаш Тобола, керівник комерційного відділу ТОВ «Фебер».

напівпричепів для транспортування брухту та напівпричепів
з рухомою підлогою.

Минулого року, так само, як і в
попередні роки, найбільшою
популярністю користуються напівпричепи-самоскиди з кубатурою 40–54 м3 з алюмінієвою
коробкою типу BOX і заднім
закриттям стулкових дверей.
Уже кілька років постійно зростає також і ринок спеціалізованих напівпричепів, у тому числі

— Усе, що ми робимо, ми робимо з любов’ю та відповідальністю, тому нашою головною
метою є задоволення клієнта.
Таким чином, ми впевнені, що
коли він одного разу вирішив
придбати транспортні засоби
марки Inter Cars, то повертатиметься до нас знову, — запевняє
Лукаш Тобола.

Передбачається, що 2018 рік
буде схожий на 2017-й і принесе
ще одне зростання продажів напівпричепів самоскидів, адже
компанія «Фебер» має міцну позицію на ринку і репутацію дуже
солідного виробника сучасних
та надійних напівпричепів.

КОМПАНІЯ «ФЕБЕР» ПРЕДСТАВЛЯЄ
НОВИЙ КАТАЛОГ АВТОМОБІЛІВ

КОМПАНІЯ «ФЕБЕР» ПРЕДСТАВИЛА НОВИЙ КАТАЛОГ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЦЕ 30 СТОРІНОК,
ЗАПОВНЕНИХ ФОТОГРАФІЯМИ ТА ОПИСАМИ ФЛАГМАНСЬКИХ ПРОДУКТІВ КОМПАНІЇ.
У першій частині каталогу ми
можемо коротко ознайомитися
з історією компанії та сферою
її діяльності. Наступні сторінки — це короткі візитні картки,

Контактні дані
ТОВ «Фебер»
вул. Міцкевича, 4
98-200 м. Серадз
(+48) 43 826 64 00
www.feber.com.pl
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що представляють наших найкращих постачальників. Однак
основну частину каталогу становлять напівпричепи марки Inter
Cars. Компанія «Фебер» презентує
широкий спектр транспортних
засобів, від найбільш
універсальних алюмінієвих напівпричепівсамоскидів типу BOX
до спеціальних транспортних засобів, наприклад, рухомі підлоги
марки Legras або напівпричепи типу coilmulda.
В описах наведено
технічні характеристики напівпричепів та можливі
додаткові опції
так, щоб кожен
із наших клієн-

тів міг «отримати напівпричіп на
замовлення».
Каталог закривається презентацією послуг, які надає компанія
«Фебер», у тому числі інформацією про можливість виконання
ремонту та капітального ремонту, допомогу в підбиранні
запасних частин і про доступність прокату автомобілів, адже
компанія може похвалитися рухомим складом із 40 алюмінієвих
напівпричепів-самоскидів.
Запрошуємо всіх зацікавлених у
купівлі наших автомобілів ознайомитися з новим каталогом,
представленим у головному
офісі компанії. Це гарантовано
полегшить вам вибір і допоможе
купити саме такий напівпричіп,
який потрібно.

ГРУПА

Саме такий напівпричіп, який вам потрібен

РОКИ
НАЙВИЩА
ЯКІСТЬ

МІЦНІ
ТА ЛЕГКІ

2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ

ЗАМІННІ
НАПІВПРИЧЕПИ

ПРОКАТ
ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ

ЗАПЧАСТИНИ

СЕРВІС

ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ТОВ «ФЕБЕР» ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 4, 98-200 М. СЕРАДЗ, ТЕЛ.: (+48) 43 826 64 00

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

ПЛАВНИЙ ХІД

ЗАВДЯКИ ДЕМПФЕРУ КРУТИЛЬНИХ КОЛИВАНЬ
Демпфер крутильних коливань компанії Sachs для зчеплень у приводі КВП
(коробка відбору потужності) забезпечує плавний хід транспортного засобу.
Роз’яснення від ZF Aftermarket про особливості багаторівневого демпфірування.
У системі приводу комерційних
автомобілів постійно створюються вібрації. Якщо вони накладаються на вібрацію інших
агрегатів, що працюють від приводу (наприклад, гідравлічних
насосів, лебідок або компресорів), можуть виникати руйнівні
резонансні коливання. Конструкція зчеплення з постійним
відбором потужності передбачає нещільне прилягання пружин гасителя крутильних коливань у процесі установки. ZF
Aftermarket у своїх інструкціях
вказує, що це не є дефектом, і
пояснює, чому пружинам не потрібна жорстка фіксація перед
установкою зчеплення в транспортний засіб.
Демпфери крутильних коливань зазвичай встановлюються
з торця двигуна для демпфірування вібрацій. Ці пристрої покликані захищати трансмісію
або підключені агрегати від пікових навантажень при максимальному крутному моменті і
вібраціях, що порушують плавність ходу. Крім того, сьогодні
кожен комерційний автомобіль
з механічною коробкою передач
або гідростатичним приводом
оснащується демпфером крутильних коливань з індивідуальними налаштуваннями, що
забезпечує знижений шум при
роботі трансмісії і мінімізує знос
компонентів приводу.

них пружин, також можуть використовуватися подвійні кручені
пружини, що складаються з двох
кручених пружин різного діаметра. У багаторівневих демпферах крутильних коливань у
посадкових гніздах таких пружин утворюється великий зазор.
Пружини першого рівня сидять
щільно, але пружини наступного
рівня виявляються трохи коротшими і, отже, прилягають не так
щільно.
У нових зчепленнях з постійним відбором потужності пружини демпфера крутильних коливань при поставці з заводу
нещільно сидять у гніздах опорного диска, що викликає звуки
деренчання. Під час експлуатації
ці звуки зникають, тому що пружини під впливом відцентрової сили щільно вдавлюються
в гнізда.

Чудове демпфірування
при високій стійкості
до навантажень
Пружинні пари відповідного
ступеня демпфірування спрацьовують по черзі, залежно від
кута обертання демпфера крутильних коливань. Таким чином,

гасіння коливань відбувається
на кількох рівнях і реалізується
прогресивно, відповідаючи вимогам тієї чи іншої ситуації. Така
конструкція демпферів крутильних коливань для зчеплень, які
працюють у приводі КВП, ефективно пригнічує шуми та вібрації і одночасно має високу стійкість до навантажень.
Найширший асортимент, розвинена мережа постачальників, швидка доставка запчастин
для комерційного транспорту —
пріоритетні завдання для ZF
Aftermarket, тому що простій техніки для клієнтів означає втрату
виручки. На цей час асортимент
запасних частин SACHS для комерційного транспорту передбачає широкий вибір позицій
для різноманітних типів будівельних машин, включаючи колісні й гусеничні екскаватори,
колісні навантажувачі, а також
трактори і комерційні автомобілі
зі спеціальними кузовами для
особливих видів застосування.
Усі запасні частини індивідуально адаптовані до особливостей їх експлуатації і забезпечують максимальну зручність та
ефективність.

Шуми в автомобілі без
демпфера крутильних
коливань —
це не дефект
У демпферах крутильних коливань застосовуються кручені
пружини різного розміру, розташовані попарно одна проти
одної, які відрізняються за довжиною, товщиною і кількістю
витків. Крім звичайних круче-
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Багаторівневі демпфери крутильних коливань від SACHS
забезпечують плавний хід транспортного засобу.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

ZF УСУВАЄ ПЕРЕШКОДИ:

«РОЗУМНА» ТЕХНІКА ПІДВИЩУЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ
І НАДІЙНІСТЬ ЛОГІСТИКИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Фрідріхсхафен. ZF за допомогою
двох інноваційних рішень показує потенційний напрямок розвитку логістики транспортних
компаній, аеропортів, морських
портів та спеціальних майданчиків: у майбутньому автомобілі
будуть автономно виконувати
переміщення змінних кузовів і
причепів. Це стане можливим
завдяки принципу концерну
«See — Think — Act». На основі
цього принципу концерн розробляє рішення, здатні підвищити ефективність, швидкість і
екологічність логістичних процесів, звести до мінімуму кількість нещасних випадків і уникнути можливих збитків. Не слід
також недооцінювати внесок
безпілотних транспортних засобів в умовах постійного зростання дефіциту фахівців у сфері
логістики.
У логістичній галузі відзначається зростання обсягів перевезень. Зворотний бік цього процесу — необхідність оперативно
реагувати на зміни, аврали і ціновий тиск. Транспортні компанії відчувають нестачу кваліфікованих працівників, особливо
професійних водіїв. Innovation
Truck і термінальний тягач — відповідь ZF на головні виклики
майбутнього логістичної галузі.
«Автономні транспортні засоби,
здатні «бачити», «думати» і «діяти» завдяки нашим технологіям, втілюють ідею «розумної»
логістики на майданчиках транспортних підприємств та інших
закритих територіях, — каже
Фредерік Штедтлер, керівник
дивізіону «Техніка для комерційного транспорту ZF». — За допомогою таких транспортних засобів можна уникнути шкоди при
виконанні маневрів і простоїв,
що зробить логістичні підприєм-

▶▶ZF дає можливість комерційним автомобілям «бачити», «думати», «діяти» за допомогою інтелектуальних систем, датчиків
і блоків управління.
▶▶ZF Innovation Truck: важка вантажівка автономно з використанням електроприводу переміщує змінний кузов на майданчику транспортного підприємства.
▶▶Термінальний тягач автономно переміщує напівпричепи.
▶▶Спеціальна система маршрутизації ZF з’єднує і координує
безпілотні транспортні засоби на території складських комплексів у режимі реального часу.

Оперативніше, надійніше й ефективніше: безпілотний ZF
Innovation Truck маневрує майданчиками транспортних підприємств і аналогічними територіями, самостійно справляючись зі складними операціями підйому, спуску і переміщення
контейнерів. Завдяки коробці передач Traxon Hybrid можливий
рух без шкідливих викидів і шуму.
ства конкурентоспроможними.
Функції, продемонстровані в наших інноваційних автомобілях,
характеризуються високим попитом і швидкою окупністю».

Нові ефективні
й безпечні технології
переміщення
контейнерів
У процесі маневрування на
майданчику підприємства такі
складні операції, як спуск, підйом і переміщення контейнерів, тобто вивантаження

з одного транспортного засобу і навантаження в наступний, вимагають професійного
вміння водія, тимчасових витрат і часто призводять до нещасних випадків і значного
збитку. ZF Innovation Truck —
це гібридний вантажний автомобіль на базі важкої трьохосної
вантажівки, який виконує ці завдання в автономному режимі.
Відразу після в’їзду на територію водій може вийти, ввімкнути
автономний режим руху і використати цей час для перерви.

Об’єднання в мережу робить техніку інтелектуальною: система маршрутизації ZF повідомляє за
допомогою радіосигналу безпілотним автомобілям, що здійснюють маневри на майданчику, коли
і де вони повинні бути і який маршрут зараз є для них найкращим.

InterTruck
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ПОСТАЧАЛЬНИКИ
ження. Потім він повертає напівпричіп до вантажівки.

Тягачі не потрібні: автономний термінальний тягач ZF самостійно переміщує напівпричепи по майданчику до вантажної
рампи і назад.
Автомобіль самостійно прибуде
в пункт призначення. Там він вивантажить змінний кузов з вантажем, і в тому ж автономному
режимі ZF Innovation Truck завантажить наступний контейнер.
Головною перевагою системи
є те, що автомобіль акуратно і
чітко заводить напівпричіп під
змінний кузов. При виконанні
вручну цей маневр представляє
складність навіть для досвідченого водія вантажівки. Завдяки
управлінню, що виконується
центральним комп’ютером ZF
ProAI, Innovation Truck справляється з поставленим завданням
швидко, чітко і максимально безпечно. При цьому такі чинники,
як стрес, втома, зниження здатності водія концентруватися,
темрява або несприятливі погодні умови, не впливають на
вантажний транспорт.
Якщо ZF ProAI — це мозок
Innovation Truck, то за його дії
відповідають інші технології ZF:

рульовий механізм із вбудованим електрогідропідсилювачем ReAX і автоматична коробка
передач Traxon Hybrid. Остання
використовує модульно інтегровану електричну машину,
завдяки якій не відбуваються
шкідливі викиди при русі. Для
орієнтації у просторі й огляду
Innovation Truck концерн ZF зробив вибір на користь набору датчиків, що працюють за допомогою камер і лазерів, і доповнив
його системою GPS.

Автономне
завантаження
Розширений набір датчиків дає
термінальному тягачу повний
огляд майданчика. У цьому випадку центральний комп’ютер
ZF ProAI координує всі напрямки
руху як уздовж, так і впоперек.
Термінальний тягач може виконати зчеплення з напівпричепом сідлового тягача і самостійно пересуватися до рампи
для завантаження або виванта-

Ще одна технологія ZF створена
для підтримки термінального
тягача: система управління автомобіля об’єднана в мережу із
системами майданчика транспортного підприємства або інших прилеглих територій. Стаціонарні камери вантажної рампи
фіксують задню частину напівпричепа. Локальний комп’ютер
розраховує траєкторію руху і передає дані по радіосигналу на
бортовий пристрій телематичної системи ZF OPENMATICS.
Комп’ютер ZF ProAI, встановлений на транспортному засобі,
обробляє інформацію в режимі
реального часу і перетворює її в
команди для двигуна, рульового
управління і гальмівної системи.

Комерційні автомобілі
з електронною
маршрутизацією
Інтелектуальна, динамічна система маршрутизації показує кожному інноваційному автомобілю
маршрут, терміни і завдання для
виконання. Реєстрація автомобілів виконується автоматично
через радіосигнал на базі LTE/
WLAN транспортної компанії і через бортовий пристрій
OPENMATICS, як тільки буде активовано режим водіння. Система маршрутизації постійно
перевіряє і враховує актуальне
місцезнаходження та рух інших
транспортних засобів на майданчику і при необхідності моментально коригує спочатку заданий маршрут.

Мінімум затрат,
максимум переваг

Мобільний суперкомп’ютер — ключ до «розумної» логістики:
центральний комп’ютер ZF ProAI управляє всіма автопілотними
функціями як у Innovation Truck, так і в термінальному тягачі,
тобто всіма напрямками руху.
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Маневрування в ручному режимі проводиться легше завдяки новій системі: за допомогою набору датчиків в автомобілі
і системи маршрутизації на майданчику водії можуть бачити
на своїх планшетах, як управляти змінними кузовами і здійснювати їх навантаження. Таким чином, ZF підкреслює своє
прагнення розробляти корисні
функції для вантажних автопарків з урахуванням автономного
майбутнього транспортних засобів і безпілотної логістики.

СИСТЕМИ РУЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИНОСЯТЬ ПРИБУТОК —
СЬОГОДНІ ТА В МАЙБУТНЬОМУ
Технічне обслуговування та заміна систем рульового управління комерційних ТЗ вимагають особливої уваги, високого професіоналізму і швидкої поставки запчастин. При цьому
системи рульового управління є основою для систем автоматичного водіння і допомоги
водію. Це робить їх продуктом, що відкриває нові можливості для отримання доходу для
автосервісів — сьогодні та в майбутньому. Компанія Bosch підтримує цей бізнес.
НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР,
КРАЩІ ПЕРЕВАГИ

ОДИН ПОСТАЧАЛЬНИК ДЛЯ
БАГАТЬОХ РІШЕНЬ

Системи рульового управління є компонентами, що
впливають на безпеку. Їх заміна повинна здійснюватися з
використанням оригінальних запчастин. Як один із лідерів-постачальників оригінального обладнання на ринку
запчастин, компанія Bosch характеризується особливо
високим покриттям ринку в сегменті рульових систем
для комерційного транспорту. Незалежні СТО для вантажівок або спецтехніки таким чином можуть запропонувати послуги з техобслуговування та заміни рульових
систем Bosch практично для всіх основних типів комерційного транспорту — для перевезення товарів і людей,
будівельної техніки і спеціальних ТЗ. Завдяки узгодженому логістичному механізму продукція Bosch оперативно доставляється клієнтам, і професійні транспортні
засоби можуть швидко повернутися на дорогу. Це дозволяє їм приносити дохід, уникаючи втрат при простої.

Щоб максимально відповідати вимогам, що застосовуються до заміни компонентів, асортимент продукції
Bosch охоплює як комплексні системи рульового управління, так і їх компоненти: насоси рульових механізмів,
робочі циліндри або комплектуючі, наприклад, карданні
вали, універсальні шарніри, резервуари для мастила
та клапани контролю тиску. Головною перевагою для
автосервісів є єдиний постачальник і лінія технічної
підтримки — з будь-яких питань, що стосуються рульових систем.

АСОРТИМЕНТ
СИСТЕМ РУЛЬОВОГО
УПРАВЛІННЯ BOSCH:
▶ Рульові системи
▶ Насоси рульових механізмів
▶ Робочі циліндри
▶ Комплектуючі та аксесуари

RB-Servocom® — бестселер
серед рульових систем для
комерційних автомобілів.

Лінія технічної підтримки.
Автозапчастини,
обладнання, сервіс
0 800 500 303
www.ua-ww.bosch-automotive.com
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Поршні Nural
Технології▶на▶сьогодні▶й▶на▶перспективу
Поршні повинні витримувати найагресивніші впливи, працювати в умовах найвищих температур. Вони мають бути легкими, щоб зменшити навантаження і
втрати через їх зворотно-поступальний
рух та робити внесок у загальне зниження маси транспортного засобу. Звичайно, не може бути ніяких компромісів
щодо довговічності або надійності, ці
якості також потрібно підвищувати.

Nural Elastothermic

Наскільки ж видозмінився й ускладнився поршень за останні роки з конструктивної точки зору? Як масовий перехід двигунів на пряме впорскування
вплинув на цей процес?
Жорсткість законодавчих екологічних
норм щодо викидів вуглекислого газу і
шкідливих речовин в атмосферу привела
до використання двигунів зі зменшеним
робочим об’ємом, із застосуванням нагнітача повітря, прямого впорскування
палива, що, природно, зумовило збільшення теплового і механічного навантаження на поршень.
Все частіше застосовуються двигуни, які
працюють у режимі «старт — стоп» або з
вимкненням частини циліндрів залежно
від режиму роботи. Більшість сучасних
бензинових двигунів з використанням
нагнітача і прямого впорскування мають
діапазон питомої потужності від 70 до
120 кВт/к.с. з тиском у камері згоряння
до 120 барів.
16
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Нове▶покоління▶поршнів▶Nural▶Elastothermic▶для▶
бензинових▶двигунів▶створено▶спеціально▶для▶роботи▶в▶умовах▶жорстких▶температурних▶режимів,▶
характерних▶для▶сучасних▶малолітражних▶двигунів▶із▶турбонаддуванням.▶Nural▶Elastothermic▶—▶
це▶наступний▶крок▶у▶розвиток▶сучасних▶поршнів▶
Elastoval▶для▶бензинових▶двигунів.▶Нова▶модель▶
відрізняється▶поліпшеною▶конструкцією▶спідниці,▶яка▶дозволяє▶збільшити▶структурну▶міцність▶поршня,▶одночасно▶зменшуючи▶його▶масу▶
і▶знижуючи▶тертя.
Але▶головне▶—▶Nural▶Elastothermic▶мають▶поліпшену▶конструкцію▶каналу▶охолодження,▶яка▶знижує▶
температуру▶головки▶поршня▶приблизно▶на▶30▶°C,▶
а▶температуру▶першої▶кільцевої▶канавки▶—▶приблизно▶на▶50▶°C.▶Останнє▶приводить▶до▶зменшення▶
осадження▶вуглецю,▶зменшення▶зносу▶канавок▶кілець▶і,▶як▶наслідок,▶до▶низького▶споживання▶масла.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ
У цілому, зменшення температур допомагає підвищити стійкість поршня до стирання, зменшити
сажові відкладення і знизити коксування на компресійних кільцях, що допомагає зменшити витрату
масла та підвищити герметичність, а також знижує
ризик неконтрольованого горіння.
Nural Elastothermic відрізняються невеликою масою, високою міцністю і довговічністю (таке поєднання дозволяє збільшити потужність малолітражних двигунів), а також краще пристосовані
до роботи в режимі «старт — стоп» і при деактивації циліндрів.
Такі інноваційні конструкції й технологічні переваги значно збільшують ефективність та надійність
двигунів, зменшують їх шум, вібрацію і жорсткість,
дозволяють створювати більш потужні двигуни
з вищим коефіцієнтом стиснення без втрати надійності й довговічності.

Nural Advanced Elastoval II

Підвищення теплового навантаження на поршень у низці двигунів вирішується використанням вставки-підсилювача в канавці
верхнього поршневого кільця, а також застосуванням каналу масляного охолодження, розташованого високо в головці поршня, що раніше зазвичай використовувалося переважно
в дизельних двигунах. Прикладом може бути
конструкція поршня Nural Elastothermic. Він
відрізняється овальною спідницею асиметричної форми зі зменшеним зазором і меншою
відстанню між похилими бічними поверхнями.
Nural Elastothermic можуть бути багатокутними з поперечною товщиною стінки всього
2,5 мм. Усі ці елементи збільшують структурну
міцність поршня, одночасно зменшуючи його
масу і знижуючи тертя.
Ще один тренд — даунсайзинг двигуна. А це
передбачає не просто зміну розміру деталей
і зростання компактності силового агрегату.
Це абсолютно нові умови роботи для циліндро-поршневої групи, набагато жорсткіші,
що вимагають нових матеріалів і технологій.
Кінцевий запит клієнтів-автовиробників — зниження викиду СО2. У скороченні викидів серед

усіх продуктових груп концерну Federal-Mogul
саме поршні й кільця дозволяють досягти найбільших прямих результатів: сумарного скорочення викиду на 4,4 грама з кілометра пробігу для бензинових двигунів і 2,5 г/км — для
дизелів.
Новий полегшений, високоміцний алюмінієвий
поршень Advanced Elastoval II дозволить виробникам двигунів підвищувати потужність і крутний момент моторів, а також застосовувати його
у двигунах з безпосереднім впорскуванням палива. Мала маса алюмінієвого поршня Advanced
Elastoval II (на 20 % легший від попередників),
відповідно, й менші сили інерції забезпечать
зниження витрати палива і викидів СО2 в атмосферу. Витримуючи вищий робочий тиск, новий
поршень дозволить збільшувати потужність моторів з нинішніх 95 кВт/л до 130 кВт/л. При цьому
на піку згоряння тиск можна збільшити з нинішніх 110 барів до 130 барів, а короткочасно — і до
160 барів. Також нові алюмінієві поршні повністю
придатні для двигунів, які працюють на альтернативному паливі Е100, а також на природному
газі та інших видах палива, що застосовуються у
двигунах внутрішнього згоряння з примусовим
займанням паливо-повітряної суміші.
Конструктивно полегшення маси отримано завдяки зниженню товщини стінок з 4 до 2,5 мм.
Але для впровадження такого ноу-хау довелося
змінити конструкцію поршня, щоб поліпшити розподіл напружень при пікових навантаженнях. У

З точки зору технологій перераховане означає:
▶▶зростання питомої потужності (у перспективі
до 100 кВт з літра об’єму);
▶▶зростання тиску впорскування (у доступній
для огляду перспективі до 220 барів);
▶▶зростання термічних навантажень;
▶▶робота деталей у вкрай несприятливому▶
режимі «старт — стоп», а також облік інших
потреб гібридних силових установок;
▶▶необхідність урахування ситуації зі збільшенням сервісних інтервалів;
▶▶жорсткі умови щодо лімітування ціни кінцевого продукту (деталі, системи в цілому);
▶▶зростання температури відпрацьованих газів
і специфічні технології роботи з ними;
▶▶проектування деталей і вузлів під сучасний
глобальний ринок, де на рівні автовироб-▶
ників та їх альянсів йде все більша уніфікація
й вироблення єдиних «платформ».
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конструкції поршня є безліч кишень і ребер жорсткості. Також для зниження маси змінено площу і
геометрію спідниці поршня. Серійне виробництво
новинки стартувало під кінець 2012 р., що дозволило новинкам автопрому 2013-го мати під капотом мотори з новими алюмінієвими поршнями.

Nural DuraBowl

Технологія DuraBowl — це складний процес повторного локального розплавлення кромки камери згоряння, яке значно підвищує температурну стійкість алюмінієвого поршня.
Поршні для дизельних двигунів, виготовлені за
технологією DuraBowl компанії Federal-Mogul,
були вперше застосовані в автомобільному підрозділі Mercedes-Benz корпорації Daimler у дизельних двигунах легкових автомобілів.
Відзначений нагородами поршень DuraBowl використовує цей метод для збільшення терміну
служби в 4–7 разів у жорстких умовах експлуатації порівняно зі звичайним литим поршнем, що
дозволяє конструкторам двигунів продовжувати
підвищувати ефективність, знижуючи витрату палива і кількість викидів CO2.
Отже, технологія DuraBowl дозволяє:
▶▶поліпшити мікроструктуру сплаву;
▶▶поліпшити міцність від утоми алюмінію, де це
найбільше необхідно.
У Aftermarket поршні DuraBowl застосовуються
тільки в тому випадку, якщо вони встановлені як
оригінальне обладнання.

Значно зменшені дизельні двигуни з дуже високими експлуатаційними характеристиками, турбонаддування з високим тиском і нові види палива приводять до того, що температура поршня
досягає 400 °C, а тиск у циліндрах — понад 200
барів для легкових автомобілів і понад 250 барів
для важких вантажних.
Інженери Federal-Mogul визначили, що несправність поршня стандартного типу з виїмкою на
днищі в цьому вкрай агресивному середовищі
може виникати внаслідок наявності в мікроструктурі алюмінієвого сплаву частинок кремнію. При
повторному розплавленні сплаву навколо краю
виїмки днища поршня розмір часток кремнію
можна зменшити в десять разів, що істотно підвищить міцність і довговічність поршня. Результатом
застосування цієї технології стало підвищення в
4 рази втомної міцності поршнів.
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Збільшення теплових та механічних навантажень
на поршень у сучасних бензинових двигунах вимагає використання нових конструктивних рішень
при проектуванні поршнів і нових типів покриттів. Застосування легших спеціальних алюмінієвих сплавів, використання конструкцій поршня
з меншою товщиною стінок, спідниці з меншою
площею зіткнення зі стінками циліндра дозволяють істотно знизити масу поршня.
Таким вимогам відповідає поршень нового покоління Nural Advanced Elastoval II, спеціально
спроектований для сучасних бензинових двигунів з нагнітачем повітря і прямим впорскуванням
палива. Зменшена товщина стінки з 4 до 2,5 мм, а
також використання глибоких кишень з перегородками в нижній частині головки поршня дозволили знизити масу конструкції на 15 % порівняно з
конструкціями попереднього покоління поршнів.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Nural EcoTough

Зниження тертя і підвищення зносостійкості
поршнів особливо важливо в бензинових двигунах з великим турбонаддуванням. При використанні покриття, що складається з твердих мастил,
таких як графіт і дисульфід молібдену з вуглецевим волокном, нові поршні Nural EcoTough
компанії Federal-Mogul демонструють зниження
тертя в місцях нанесення покриття до 18 % у поєднанні зі значним зменшенням зносу. Покриття
EcoTough застосовується на спідницях поршнів
для забезпечення миттєвої оптимізації витрати
палива, викидів і довговічності.
Однак бензинові й дизельні двигуни вимагають
різних рішень, оскільки навантаження у процесі
згоряння палива, геометрія поршня і змащувальна
здатність палива залежно від виду силового агрегату значно відрізняються. Фахівці підрозділу
Federal-Mogul врахували ці відмінності, розробивши спеціальні покриття окремо для бензинових і дизельних двигунів.

Після завершення етапу проектування і всебічних
стендових випробувань зразки поршнів з покриттям EcoTough-New Generation були спрямовані
на тестування і в цей час проходять завершальні
етапи програми схвалення в автовиробників.
Покриття EcoTough-D розроблено як для алюмінієвих, так і для сталевих поршнів дизельних
двигунів легкових і комерційних автомобілів. З
огляду на переваги збільшеної конструктивної
жорсткості поршнів дизельних двигунів і відмінну
змащувальну здатність дизельного палива, компанія Federal-Mogul розробила спеціальний склад
покриття і домоглася ще більшого зниження рівня
тертя. Полімерне покриття EcoTough-D посилено
за допомогою коротких вуглецевих волокон і містить графіт як твердий мастильний матеріал — у
результаті тертя поршня вдалося зменшити аж
на 35 % порівняно зі звичайними покриттями,
представленими на ринку. Також на 30 % поліпшена зносостійкість.
На спідницю поршня і поршневий палець припадає близько 17 % усіх втрат на тертя у двигуні,
тому таке покриття спідниці поршня в поєднанні
з оптимальним зазором і геометрією спідниці
ефективно знижує тертя та знос між спідницею
поршня й поверхнею циліндра. Нанесення покриття на спідницю поршня повністю автоматизованим способом при серійному виробництві
дозволяє досягти чудових фрикційних властивостей і зносостійкості без додаткових витрат.
Нові покриття EcoTough для спідниць поршнів
мають підвищену стійкість, що сприяє збільшенню
терміну служби поршня при збільшених теплових
і механічних навантаженнях, характерних для високоефективних двигунів останнього покоління.

Nural Monosteal

Наступним кроком Federal-Mogul представив два
інноваційних покриття для спідниць поршнів:
EcoTough-New Generation (для бензинових двигунів) і EcoTough-D (для дизельних двигунів). Нові
формули були створені на базі покриттів EcoTough
попереднього покоління, які добре зарекомендували себе, і ще більше знижують тертя у двигуні,
знос і шум при збільшених навантаженнях і температурах, що виникають у сучасних компактних
двигунах з турбонаддуванням.

Технологічна «гонка з перешкодами» дуже
складна, оскільки у світі посилюється жорсткість
стандартів за умов, що самі системи автомобіля
постійно ускладнюються і стають легшими, компактнішими, а навантаження на них ростуть. І все
ж світові лідери, такі як Federal-Mogul, витримують
виклики часу, щорічно інвестуючи в інновації і дослідження, розподіляючи свої наукові й технічні
центри на різних ринках планети, за часовими і
кліматичними зонами, щоб проводити роботу 24
години на добу, в умовах різних доріг, за різних
температур та  вологості.

Покриття EcoTough-New Generation представляє
собою полімер, посилений метал-оксидом і частинками твердого мастильного матеріалу. Покриття
товщиною 15 мікрон знижує знос спідниці поршня
двигуна внутрішнього згоряння на 40 % порівняно
зі стандартними рішеннями, доступними на ринку,
і забезпечує значне збільшення втомної міцності у
важких режимах роботи двигуна. Покриття також
знижує тертя поршня в місцях нанесення на 15 %
порівняно зі стандартними покриттями, що безпосередньо покращує економічність двигуна.

Інженери Federal-Mogul представили низку презентацій за різними напрямками, але, мабуть,
найбільш яскраво розвиток продемонстровано
у сфері розроблення і виробництва поршнів, де
вже 20 років триває драматична боротьба матеріалів: сталі й алюмінієвого сплаву. І якщо поки
у сфері легкового парку алюміній утримує свої
позиції, то важка техніка активно переходить на
сталь. Лінію «фронту» інженери чітко проводять і
переміщують у поле показника «діаметр поршня».
І якщо у 2010 р. 100 % застосування сталевих порш-
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нів припадало на діаметри понад 140 мм, то вже у
2014 р. «здалися» і мотори 130 мм, а в смузі активної боротьби металів виявилися вже й діаметри
95–115 мм. Технологія Monosteal (патентована назва від Federal-Mogul) була представлена в 1993 р.,▶
а в серію вперше пішла у 2003 р. для дизеля
Caterpillar C7. На ранніх етапах розвитку вона піддавалася критиці: висловлювалися сумніви щодо
раціональності таких важких деталей, судження
про високі корозійні ризики, проблеми з’єднання
поверхонь і динамічної поведінки системи при
прогріванні до робочих і, тим більше, критичних
температур, де матеріал блока, головки та поршня
має абсолютно різні коефіцієнти об’ємного розширення й по-різному поводиться при прогріванні. Але ці побоювання за 20 років компанії
Federal-Mogul вдалося повністю подолати. Сучасний поршень Monosteal — це справжній витвір
інженерного мистецтва. Він легший від аналога
з алюмінієвих сплавів і може застосовуватися в
таких режимах, які є критичними для інших матеріалів. У тестах такі поршні тримають робочий
тиск до 300 барів, показують дуже низькі втрати
на тертя, чудову стійкість до ефекту кавітації.

▶▶Покращений великий канал охолодження забезпечує набагато ефективніше охолодження
камери згоряння та канавки першого поршневого кільця і цим запобігає витоку масла й газу
через спотворення канавки поршневого кільця.
▶▶Нижчі температури, що приводить до підвищеної довговічності.
▶▶Поршень має мінімальне спотворення геометричних параметрів головки.
▶▶Має чудову міцність і охолодження для задоволення вимог щодо тиску циліндра й теплової
дії двигунів EPA10 та Euro 6.
▶▶Повнорозмірна спідниця для стабільної динаміки поршня, що зменшує ризик кавітації гільзи
і поліпшує ущільнення кільця.
Основна перевага технології Monosteel — збільшення міцності при дуже високих значеннях тиску
згоряння і високих температурах у двигунах великої потужності й промислових дизельних двигунах.
У виробництві сталевих поршнів для важко навантажених двигунів застосовується процес електрохімічного загартовування поверхні поршня,
спрямованої в камеру згоряння.

Nural Magnum Monosteel
Наступне покоління поршня Monosteel — Magnum
Monosteel — ще один ривок уперед. Ця конструкція поршня зменшує масу до 7 % і має ключові
особливості, які зменшують тертя для поліпшення
економії палива та зниження викидів.
Ключові особливості:
▶▶Еволюція Monosteel з поліпшеною економією
палива для автомобільних і промислових дизельних двигунів.
▶▶Унікальний дизайн дворядної поршневої спідниці Double-band, перший для сучасних дизельних поршнів.
▶▶Зниження тертя на 17 % порівняно з традиційними сталевими поршневими конструкціями.
Хоча технологія, як і раніше, має назву Monosteal,
в ній криється особливий нюанс: поршень не монолітний, він збирається з двох елементів за допомогою зварювання тертям. Це дозволяє істотно
полегшити поршень та створити найкращі умови
для його охолодження, змінити геометрію спідниці
поршня і, в підсумку, вийти на всі ті вимоги автовиробників, які раніше здавалися нездійсненними:
скорочення одночасно маси й висоти блока циліндрів при зниженні вартості виробництва, низьке
тертя та мале споживання масла.
У 2006 р. поршень Monosteel став лауреатом премії Automotive News PACE.
Переваги поршнів Monosteel:
▶▶Поршень Monosteel — зварена тертям цілісна
конструкція, яка не потребує подальшої обробки.
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▶▶Економія палива на 1 % досягається за рахунок
зменшення зворотно-поступальної маси до 7 %
і скорочення площі спідниці до 40 %.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ
Технологія сталевого поршня, що дозволяє
підвищити температуру згоряння
Конструкція каналу охолодження поршня Monosteel
Будова поршня, звареного з двох частин, дає можливість
охолоджувальній галереї бути закритою, в результаті
температура поршня істотно знижується.

Еволюція поршнів для важкої техніки
Monosteel®

Тиск у циліндрі, бари

240
220
200

Сплав
Алюмінієвий

180
160
140
120

Nural EnviroKool
Підрозділ Federal-Mogul Powertrain розробив
першу у світі технологію охолодження поршнів
за допомогою інтегрованої в поршень Monosteel
герметичної камери охолодження. Технологія, яка
отримала назву EnviroKool, дозволяє безпечно підняти робочу температуру поршня на 100 °C (при
використанні сталевих сплавів з високою стійкістю
до окиснення і захисним покриттям). Виключно
ефективне охолодження й мінімальна маса —
ось основні переваги технології EnviroKool, яка
своєю чергою є вершиною еволюції перевіреної
часом технології Monosteel. Інтегрована камера
охолодження заповнюється маслом зі спеціальними присадками та інертним газом, що витримують високу температуру, а потім герметизується.
Технологія EnviroKool дозволила Federal-Mogul
Powertrain подолати обмеження щодо температури, характерні для поршнів з традиційними
проточними масляними каналами охолодження.

з форсунок охолодження, є частиною загального
тепла, яке відводиться через поршневий палець,
спідницю поршня і поршневі кільця.
Фахівцями Federal-Mogul Powertrain уже проведено більше 1400 годин випробувань двигунів
важкої техніки з поршнями EnviroKool Monosteel.
Усі розробки ведуться в співробітництві з деякими
замовниками: поршні створюються під двигуни,
які заплановані до випуску протягом п’яти наступних років. Як показує практика, поршень здатний
працювати в екстремально «гарячих» умовах високонавантажених двигунів останнього покоління
і на перспективу.
EnviroKool — новітня технологія в низці успішних
рішень компанії, покликаних допомогти випускати двигуни і транспортні засоби, що викидають
менше шкідливих речовин в атмосферу, причому
це ніяк не позначається на їх довговічності, надійності та робочих характеристиках.

За рахунок відсутності нагару в камері охолодження ефективність розсіювання тепла залишається на однаково високому рівні протягом усього
терміну служби поршня. Нова технологія настільки
ефективна, що витрата масла для охолодження
поршнів скорочується на 50 %, знижується навантаження на масляний насос, зменшуються паразитні втрати і підвищується ККД двигуна. Тепло,
що відводиться від поршня за допомогою масла
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УЩІЛЬНЮВАЧ ВАЛА ВОДЯНОГО НАСОСА —
МАЛЕНЬКА, АЛЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВА ДЕТАЛЬ
Зменшення розмірів — це одна з
поточних тенденцій в автопромі,
оскільки
автовиробники
прагнуть знизити викиди СО2 у своїх
транспортних засобах. Принцип
простий: більше потужності при
меншому об’ємі. Двигуни стають
меншими, легшими та ефективнішими без втрати потужності. Ефективність підвищується, зокрема,
завдяки використанню поліпшеного
турбокомпресора. Це означає, що
тиск перед запалюванням вищий та
горіння в циліндрі більш інтенсивне.
А це своєю чергою означає, що найновіші двигуни потребують більш
ефективного охолодження. Водяний
насос системи охолодження виконує
більшу частину цієї місії. Водночас
цей найважливіший та найчутливіший компонент – один із найменших. Ми маємо на увазі ущільнювач
вала, якого не видно зовні, але який
заслуговує на значно більшу увагу, з
урахуванням складності технології.
Ущільнювач вала міститься на валу
водяного насоса та виконує функцію
ущільнення між підшипником водяного насоса і охолоджувачем. Його
зроблено з багатьох частин, деякі з
них які обертаються, а деякі — нерухомі (мал. 1).

Охолоджувальна
рідина
Змащувальна
плівка
Обертальне
ущільнювальне
кільце
Обертальне
ущільнювальне
кільце

Проміжок, який
ущільнюється
Обертальне
ущільнювальне
кільце
Зона
випаровування

≈ 1–2 μм
Охолоджувальна
рідина
Нерухоме
ущільнювальне
кільце

Мал. 2. Заданий потік з водяного насоса (1–2 μм = 0,001 мм)
Ущільнювальні поверхні обох кілець
(обертальне ущільнювальне кільце
та нерухоме ущільнювальне кільце)
ковзають одна по одній під тиском
пружини, і це гарантує відмінну
герметичність. Кільця виготовлені з
високоякісних, зносостійких матеріалів, таких як силікон, графіт або
кераміка. Термін служби ущільнювачів вала насоса значно коротший,
якщо заощаджувати на матеріалах,
з яких виготовлені кільця. Це також
є причиною того, чому, здавалось
би, ідентичні зовні водні насоси
можуть бути дуже різними за якістю.
Постійне змащення та охолодження
між двома кільцями необхідні для
того, щоб гарантувати стабільну
роботу ущільнювальних кілець

протягом усього терміну служби.
Це досягається за допомогою змащувальної плівки, яка утворюється
між двома парами ущільнювальних
кілець під час обертання. Ця змащувальна плівка товщиною 1–2 μm
повинна завжди бути між кільцями,
як для зменшення тертя, так і для
відведення будь-якого тепла, яке
виникає в процесі роботи (мал. 2).
Це є нормальне явище — витік
певної кількості охолоджувальної
рідини між обертальним ущільнювальним кільцем та нерухомим
ущільнювальним кільцем. Однак
йдеться про дуже невеликий витік,
який може навіть випаровуватися
всередині насоса. Іноді охолоджувальна рідина може також потра-

Нерухомі частини

Утримуюче кільце
Опорний диск пружини
Стискальна пружина
Опорний диск пружини
Опора пружини

Обертальні
частини

Обертальне
ущільнювальне кільце

Мал. 1. Конструкція ущільнювача вала
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Заданий
потік
Повітря

Нерухоме ущільнювальне кільце
Посадкове кільце
Втулка
з фланцем

ПОСТАЧАЛЬНИКИ
пити у вільний простір позаду ущільнювального кільця, а звідти вийти
в дренажний отвір. Це нормально
у невеликих кількостях, особливо
після першого встановлення, і не
є підставою для нарікання. Деякі
насоси навіть оснащені розширювальними резервуарами, в які збирається охолоджувальна рідина, яка
витекла, і вона міститься в насосі аж
доки не випарується. Тим не менше,
постійний витік охолоджувальної
рідини є ознакою несправності
ущільнювального кільця вала і таким
чином свідчить про протікання
водяного насоса (мал. 3).
Довіряйте запчастинам febi bilstein
перевіреної якості рівня оригіналу. Повний перелік запчастин можна знайти за адресою:
partsfinder.bilsteingroup.com
Торгова марка febi є частиною
bilstein
group,
парасолькового
бренду для групи сильних торгових
марок. Більше інформації на сайті:
www.bilsteingroup.com

Мал. 3. Витік рідини з дренажного отвору

www.febi.com
УЩІЛЬНЮВАЧ ВАЛА
Є ДУЖЕ ВРАЗЛИВОЮ ЧАСТИНОЮ,
ЯКА МОЖЕ БУТИ ПОШКОДЖЕНА З БАГАТЬОХ ПРИЧИН:
1.

2.

3.

Пошкодження
транспортного засобу.
Ущільнювач вала може бути
пошкоджено внаслідок
транспортування або
зовнішніх ударів по валу
водяного насоса (зіткнень).
Використання старої або брудної
охолоджувальної рідини.
У цьому випадку іржа, вапняний
наліт або бруд можуть пошкодити
поверхню ущільнювача вала. Як
наслідок, ущільнення підшипника
водяного насоса більше не
може бути гарантовано.

та без захисної  змащувальної плівки.
Це може викликати нагрівання
під час тертя та як наслідок
зруйнувати ущільнювач вала.
4.

Помилки при встановленні.
Застосування додаткових
ущільнювачів під час встановлення
(наприклад, силіконових)
може зруйнувати поверхню
обертального та нерухомого
ущільнювальних кілець.

5.

Робота насоса «насухо»
у зв’язку з нестачею тиску
в системі охолодження.
Тиск у системі охолодження
може бути занизьким, якщо
клапан кришки радіатора
несправний, і це може викликати
витік або випаровування
охолоджувальної рідини. У результаті
зменшення обсягу охолоджувальної
рідини в системі змащувальна
плівка не зможе утворитися,
і її не буде, а ущільнювачі вала
можуть бути пошкоджені внаслідок
сухого механічного тертя.

Робота насоса
«насухо» за відсутності
охолоджувальної рідини.
Охолоджувальна рідина втрачає свої
змащувальні властивості у випадку,
якщо застосована неправильна
пропорція при змішуванні води
та антифризу. Як наслідок —
обертальне ущільнювальне кільце
та нерухоме ущільнювальне кільце
ковзають одне по одному «насухо»

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG | Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
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КАР’ЄРА
АВТОМАТИЧНИХ
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
ТЕКСТ: РИШАРД ПОЛІТ

ОДНИМ ІЗ БАГАТЬОХ НЕДОЛІКІВ ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ Є ДОСИТЬ ВУЗЬКИЙ ДІАПАЗОН
КОРИСНИХ ОБЕРТІВ, ЩО ВИКЛИКАЄ НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАТИ КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ З БАГАТЬМА ПЕРЕДАЧАМИ. ЦІ ПЕРЕДАЧІ НЕ ВАРТО ЗМІНЮВАТИ ВРУЧНУ.
У 60-ті роки XX століття почали
застосовувати ручні двоступінчасті коробки передач із 12
і навіть 16 передачами. Ручна
зміна такої великої кількості
передач викликала у водіїв
труднощі, вони не завжди
вибирали правильне рішення, що спричиняло
аварії трансмісії. Було
визнано, що найкращим
варіантом буде... позбавлення водія можливості перемикання передач. У 70-ті роки
було розроблено автоматичні
коробки передач з гідрокінетичною коробкою передач за зразком конструкцій, що застосовувалися в легкових автомобілях.
Такі коробки почали поширюватися перш за все в будівельних
вантажівках. Недоліком побудованих таким чином коробок передач була підвищена витрата
палива, оскільки гідрокінетична
коробка працює в ковзанні.
Коли економіка транспорту почала відігравати більшу роль,
було розроблено автоматичні,
механічні коробки передач, що
працюють із сухим зчепленням.
Таку коробку з електропневматичним управлінням застосувала у 1985 році компанія
Mercedes-Benz, перемикання
передач вико-

Автоматична коробка
передач Opticruise (GR
875R8) компанії Scania.
Фото Scania
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нувалося за допомогою натискання педалі зчеплення згідно
з рекомендацією комп’ютера.

Несинхронізована,
автоматична коробка
передач Power Shift,
застосовується
в Mercedes.
Фото Daimler

Повністю автоматичне перемикання передач стало можливе з розвитком комп’ютерів
наприкінці 90-х років. У 2006
році компанія Mercedes почала виробляти автоматизовану 12-ступінчасту коробку.
У 1985 році компанія Mercedes
представила автоматизовану
коробку з електропневматичним управлінням Powershift,
а для зниження її власної ваги
позбавила її синхронізатора. Виявилося також, що час зміни пе-

У 1985 році Mercedes
представив автоматичну
коробку передач з
електропневматичним
управлінням.
Фото Daimler

редавального відношення до
автоматичної коробки вдвічі
менший, ніж в АКП з гідрокінетичною коробкою. Автоматизовані коробки ввели в серійне
виробництво всі виробники
вантажівок, які й зараз змагаються у винаходженні нових режимів роботи коробки передач,
як-от режим «повзучий» або
«розколихування».
П о єд н а н н я ко р о б к и
передач із системою
GPS та активним круїзконтролем дозволило
перемикати передачі залежно від дорожніх умов,
наприклад, відключення
двигуна при спуску зі схилу,
щоб зменшити витрату палива.

Автоматизована коробка передач ZF,
AS-Tronic, використовується багатьма
виробниками, наприклад, DAF, MAN, Iveco.
Фото ZF

У 2014 році компанія Volvo Trucks
представила для виробництва
подвійну коробку I-Shift, у якій
перемикання передач відбувається ще швидше. Досі жоден
інший виробник вантажівок не
зважився на таке рішення. Уведення автоматичних коробок
передач привело не тільки до
зменшення витрат палива, а
також до збільшення терміну
служби трансмісії та самого
двигуна.

ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ

ФІЛЬТРИ MANN-FILTER
ДЛЯ SCR-СИСТЕМ
Компактні фільтри сечовини MANN-FILTER відрізняються високою точністю очищення, доведеною
практичністю в щоденній роботі та тривалим терміном експлуатації. Вони захищають компоненти
системи від зносу і пошкоджень, а також стійкі до
морозу й аміаку. Фільтри сечовини MANN-FILTER
можуть використовуватися для передових SCRсистем у вантажних автомобілях і автобусах.
В асортименті MANN-FILTER представлений
широкий ряд фільтрів сечовини, що не поступаються за якістю оригінальному обладнанню,
для SCR-систем (від англ. Selective Catalytic
Reduction — виборча каталітична нейтралізація
відпрацьованих газів), які знижують вміст оксиду
азоту у вихлопних газах. Вони фільтрують з водного розчину сечовини (AdBlue™) забруднення,
а також непомітні неозброєним оком дрібні частинки розміром у декілька мікрон. Це забезпечує
захист системи від зносу і пошкоджень. Позитивний ефект для навколишнього середовища
від застосування SCR-систем полягає в тому, що
вони гранично зменшують викиди оксидів азоту
протягом усього терміну служби транспортного
засобу. Крім того, ці системи значною мірою сприяють суттєвому зниженню викидів із дизельних
двигунів у автомобілях промислового призна-

чення з технологією SCR порівняно з допустимими
граничними показниками, а також дозволяють
дотримуватися обов’язкових граничних норм
викидів оксиду азоту, встановлених для екологічного класу Euro VI.
Саме фільтри забезпечують очищення водного
розчину сечовини (AdBlue™) до необхідного ступеня, навіть якщо потрібно його поповнення в
складних умовах повсякденної роботи автопарку
або в дорозі.
КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ
Фільтри сечовини марки MANN-FILTER поставляються в комплекті з компенсаційним елементом,
стійким до розчину сечовини. Він знижує вільні
обсяги в корпусі й поглинає сили тиску, коли водний розчин сечовини (AdBlue™) розширюється
при температурах нижче за точку замерзання.
Таким чином, цей гнучкий компенсаційний елемент запобігає пошкодженню системи і фільтра.
Необхідною умовою функціонування SCR-системи
є подача 32,5-процентного розчину сечовини в
потік вихлопних газів. За рахунок тепла цих газів
вивільняється аміак, що дозволяє розкладати
оксиди азоту на нешкідливі азот і воду.
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НЕПРАВИЛЬНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЗЧЕПЛЕННЯ В АВТОБУСІ
«MB TOURISMO»
ІНЦИДЕНТ СТОСУВАВСЯ АВТОБУСА «MERCEDES BENZ TOURISMO» RHD
З ОБ’ЄМОМ ДВИГУНА 11 957 см3 І ПОТУЖНІСТЮ 300 кВт,
РІК ВИПУСКУ 2008.
Технічний відділ компанії
Schaefﬂer Polska отримав повідомлення про ривки при рушанні й поштовхи транспортного засобу під час руху за
приблизної швидкості обертання двигуна 1100 об/хв. Вібрації під час їзди можна було
відчути за прискорення та постійної швидкості автомобіля, а
якщо злегка чи повністю ослабити натиск на педаль газу, то
заявлений ефект не виступав.
Проблема з’явилася після заміни двигуна і заміни диска
зчеплення.

Для діагностики та можливої
заміни зчеплення розпочали
його демонтаж. Першим кроком було відключення акумулятора, зливання охолоджувальної
рідини та викручування привідного вала з боку ретардера.
Потім закріплено двигун, а коробку передач установлено і
прикріплено до гідравлічного
домкрата.
3

плення. Крім того, було перевірено стан фрикційної поверхні
маховика і вижимного підшипника (пілотування) вала зчеплення. Не виявлено протікання
з ущільнення вала зчеплення і
колінчастого вала. Стан фрикційної поверхні маховика з невеликими відхиленнями форми
і шорсткості, відповідно до пробігу автомобіля, можна експлуатувати далі. Необхідно зазначити, що підшипник пілотування
має люфт і видно слід витікання
мастила (фото 2 і 3). Поверхню
напрямної втулки вижимного
5

1
Вижимний підшипник (пілотування)
вала зчеплення.

Винесено коробку передач, зчеплення
прикручене гвинтами до маховика.

У момент заміни пробіг автомобіля був приблизно 700 000 км.
За попереднього двигуна і попереднього використання диска
зчеплення описаного симптому
не було. Виконано діагностику
двигуна, паливної системи і системи пуску двигуна, елементів
підвіски привідного вузла та
привідного вала, порушень у
них не виявлено. Тому в такій
ситуації все вказувало на несправність у вузлі зчеплення.
2

Далі демонтовано стартер, пневмоциліндр зчеплення, відключено елементи вибору передач
і провдення рідини від ретардера. Потім відкручено гвинти,
що з’єднують двигун з коробкою
передач, і від’єднано коробку
передач від гнучких елементів
її підвіски, так званих подушок.
Після цих операцій переміщено
вузол «ретардер — коробка передач» у бік передньої частини
транспортного засобу і знято
елементи зчеплення (фото 1).
Перевірено притиск, диск, вижимний підшипник зчеплення,
напрямну втулку вижимного
підшипника, стан шліци і підшипників вала зчеплення і так
званого важеля лапи зчеплення
та штока пневмоциліндра зче4

Маховик — фрикційна поверхня.

26

InterTruck

Важіль зчеплення (лапа) і напрямна
втулка вижимного підшипника.

Клини шліци вала зчеплення.

підшипника з низьким ступенем зношування можна експлуатувати далі. Стан підшипників важелів зчеплення і точок
з’єднання з вижимним підшипником і пневмоприводом зчеплення без експлуатаційних зауважень (фото 4). Пневмоциліндр
зчеплення без слідів експлуатаційного зношування. Клини
шліци вала зчеплення без слідів
надмірного зношування, зазор
на підшипнику вала зчеплення
правильний.
Притиск зчеплення — поверхня
притискної пластини та наконечники тарілчастої пружини.
Вижимний підшипник зчеплення був зношений, має великий люфт, підлягає заміні.
Крім того, виявлено мастило на
внутрішній втулці вижимного
підшипника. Вона зроблена з
пластику, і змазувати її не можна

ПОСТАЧАЛЬНИКИ
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Вижимний підшипник, внутрішня
втулка підшипника з пластику.

(фото 6). Мастило сприяє накопиченню бруду, що на пластмасі
спричиняє сильне обмеження
переміщення підшипника напрямною втулкою. Це призводить до відсутності плавного
обтиснення диска зчеплення,
що зі свого боку створює ковзання і удари при перемиканні
передач. Поверхня притискної
пластини притиску зчеплення
з великими, адекватними пробігу слідами зношування, що відбилися на формі і шорсткості
поверхні. Наконечники тарілчастої пружини протерті в місці,
яке взаємодіє з допоміжною тарілкою вижимного підшипника
(слід згідно з пробігом автомобіля) (фото 7).
7

Притиск зчеплення — поверхня
притискної пластини та наконечники
тарілчастої пружини.

Притиск зчеплення необхідно
замінити. На фрикційній поверхні притискної пластини
і маховика сліди делікатних
прослизань зчеплення. Плям,
що свідчать про перегрів зчеплення на притиску і маховику,
не виявлено. Диск зчеплення
без слідів зношування футерування і шліци її маточини (елемент недавно підлягав заміні).
Пружні елементи демпфера крутильних коливань та їх гнізда без
пошкоджень (фото 8 і 9).
Після проведеного технічного
аналізу встановлено, що основною причиною ривків при ру8

Диск зчеплення з демпфером
крутильних коливань.

шанні автобуса є зношування
фрикційної поверхні притискної
пластини і мастило на внутрішній втулці підшипника. Взаємодія нового футерування диска
зчеплення з нерівною поверхнею притискної пластини дає
короткочасний зрив зчеплення,
у поєднанні з опорами переміщення вижимного підшипника
щодо напрямної втулки може
викликати ривки при рушанні
з місця.
9

Диск зчеплення з демпфером
крутильних коливань.

Так само ривки транспортного
засобу при русі в діапазоні
швидкості 1100 об/хв пов’язані
з неправильним підбором диска
зчеплення. Габарити знятого
диска з каталожним номером
343020210, тобто діаметр — 430
мм, профіль клина шліци 2,
кількість клинів (зубів) 10, саме
такі, як для призначеного для
цього двигуна і коробки передач одиниці під номером
343018210, однак демпфер має
інші характеристики.
Після встановлення комплекту
зчеплення під каталожним номером 643331500, складання
силового агрегату в порядку,
зворотному розбиранню, звертаючи увагу на технологію LuK
монтажу зчеплення, заявлені
несправності не виникають.
При монтажі зчеплення в цьому
автобусі необхідно:
1. Знежирити поверхні тертя
зчеплення і махового колеса
(за станом колеса його не
кваліфіковано для обробки
та заміни).
2. Змастити невеликою кількістю літієвого мастила шліцу
вала зчеплення, а потім провести кілька разів диск зчеплення по ньому, надлишки
мастила, що залишилися на
маточині диска, видалити.
3. Не можна змащувати внутрішню втулку вижимного
підшипника.

4. Змастити невеликою кількістю мастила (літієве) точки
контакту важеля зчеплення
з вижимним підшипником
і штоком пневмоциліндра
зчеплення.
5. Установити диск зчеплення
осі колінчастого вала.
6. Притиск затягнути до маховика в необхідний момент і в
потрібній послідовності.
7. Після затягнення притиску
вийняти транспортне блокування (фото 10).
Як можемо зауважити, дуже
важливо правильно підібрати
деталь, особливо в автобусах,
які часто адаптують під замовника. Наприклад, у цьому випадку використовується диск
зчеплення, який фізично можна
встановити, однак він має різну
характеристику демпфера крутильних коливань. Демпфер
може відповідати параметрам
з’єднань двигуна, тобто максимальному моменту, але може
бути призначений для іншого
пробігу, величини крутного моменту у функції швидкості обертання, навантаження певного
двигуна в певному автомобілі.
10

Захист при транспортуванні —
біля заклепок розташовані елементи
блокування, виготовлені з дроту,
які після прикручування притиску
демонтуються.

Крім того, як передбачає технологія Schaefﬂer (LuK), елементи
зчеплення зношуються так само,
у зв’язку із цим міняємо відразу
комплект, особливо якщо вони
мають ознаки експлуатаційного
зношування.
Щоб підібрані частини функціонували правильно, необхідно
також дотримуватися технології виробника автомобіля або
трансмісії. У разі виникнення
запитань ви можете скористатися порадами та технічною інформацією LuK, розміщеною на
порталі REPXPERT.
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34 країни. Більше 100
заводів. Понад 50
тисяч співробітників. Столітня історія
успіху Federal-Mogul
почалася в Детройті,
США. Один зі стратегічних виробничих
центрів діє в Туреччині, де на трьох заводах корпорації виробляються поршні,
гільзи і поршневі
кільця на конвеєри
багатьох світових
гігантів автопрому,
а також для ринку
Aftermarket.

Federal-Mogul Arslanbey
Поршні завтрашнього дня
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Про компанію Federal-Mogul
Federal-Mogul була заснована в Детройті у 1899 р.,
її міжнародна штаб-квартира розташована в
місті Саутфілд (штат Мічиган, США). Сьогодні
корпорація Federal-Mogul — провідний світовий постачальник продукції і сервісів для світових виробників та системи обслуговування
транспортних засобів і устаткування в галузі
автомобільної продукції, мало-, середньо- і надпотужних комерційних автомобілів, морського
транспорту, залізничної промисловості, космонавтики, енергопостачання. Продукція та сервіси компанії сприяють поліпшенню показників
витрати палива, зниженню шкідливих викидів
і підвищенню безпечності транспортних засобів. Federal-Mogul працює у двох незалежних
бізнес-сегментах.

Federal-Mogul Turkey —
стратегічний
виробничий центр
Federal-Mogul Izmit — друга за
величиною фабрика FederalMogul в Європі. Працює з 1967 р.
Найбільш високотехнологічне
в Європі виробництво поршнів,
його площа — 28 000 м2. Продуктивність на Federal-Mogul
Izmit з 2002 р. зросла в 6 разів,
і на сьогодні становить 12,5 млн
поршнів на рік.
Продукція випускається на автоматичних та роботизованих
лініях для найвідоміших машинобудівників у світі, зокрема для
майже всіх світових лідерів з
виробництва великовантажних автомобілів. Висока якість
лиття, перевірка якості на кожному етапі виробництва, стовідсотковий контроль якості на
виході. У 2014 р. завод почав виробляти зміцнені поршні з алюмінію з використанням останніх
технологій.
Нові потужності з виробництва
високотехнологічних сталевих
поршнів для двигунів важкої
техніки, а також поршневих

Підрозділ Federal-Mogul Powertrain розробляє
і виготовляє деталі силових агрегатів та деталі
захисту систем, а також оригінальне обладнання
для легкових і вантажних автомобілів, промислового устаткування й транспорту.
Підрозділ Federal-Mogul Motorparts займається
дистрибуцією широкого асортименту деталей під
більш ніж 20 найвідомішими у світі брендами на
світовому вторинному ринку автокомплектуючих, а також поставляє оригінальні деталі автовиробникам. Продукція компанії для вторинного ринку поставляється під брендами Abex,
AE, Anco, Beck/Arnley, Beral, Beru, Champion, FelPro, Ferodo, FP Diesel, Glyco, Goetze, Interfil, Jurid,
Moog, National, Necto, Nural, Payen, Sealed Power,
Speed Pro, Wagner.

пальців Federal-Mogul розмістив
у 2015 р. за 10 км від м. Ізміт —
у м. Арсланбей (Arslanbey), з
перспективою мати 42 000 м2
виробничих приміщень. Сьогодні це вже найбільше в Європі виробництво поршнів серії
Monosteel. На заводі також виготовляють і алюмінієві поршні.
Річна продуктивність – 2,6 млн
поршнів та 2,5 млн поршневих

пальців. На вторинний ринок
обидва підприємства постачають товар під маркою Nural.
Підприємство Federal-Mogul
Sapanca засноване в 1976 р.
Розташоване приблизно за
40 км від Ізміта. Це найбільш
високотехнологічне в Європі
виробництво кілець і гільз циліндрів, що має виробничі майданчики площею 26 000 м 2 .

Заводи в містах Сапанка та Ізміт
схожі на ботанічні сади, де риби
живуть у резервуарах стічних
вод: відходи заводів завдяки
системам очищення нешкідливі
для природи.
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Поршні. Виробничі
потужності в Туреччині

Підприємство виробляє 25 млн
поршневих кілець і 8 млн гільз
на рік. На вторинний ринок товар поставляється під всесвітньо відомою маркою Goetze.

інвестовано в період з 2002 р.,
включаючи інвестиції 80 млн
американських доларів у потужності в Арсланбеї, вкладення
яких буде завершено до 2019 р.

Federal-Mogul Turkey продовжує
рости і розширювати асортимент
запчастин, які виробляються за
передовими технологіями. Головний офіс — у Стамбулі. Висококваліфіковані інженери пропонують нові види продукції.
Підприємства мають сертифікати
GermanIscer Lloyd, Bureau Veritas,
Lloyd’s Apporoval certificate, ABS
certificate, ISO 14001, BS OHSAS
18001, ISO 9000, ISO TS 16949. У
компанії Federal-Mogul Turkey
працює понад 2000 осіб.

Federal-Mogul Turkey виготовляє деталі для Alfa Romeo,
Aston Martin, Audi, Bentley, BMW,
Caterpillar, Daimler, Deutz, Fiat,
Ford, GM, Honda, Isuzu, Iveco,
JCB, MAN, Mercedes-Benz, MTU,
Nissan, Perkins, PSA-Peugeot,
Renault, Saab, Scania, Smart, VM
Motor, Volkswagen, Volvo, а також
для турецьких заводів AndoluIsuzu, Ford-Otosan, Oyak-Renault,
Tofas-Fiat.

Завод із виробництва алюмінієвих поршнів у Ізміті був заснований у 1969 р. У 1998 р. завод придбала американська корпорація
Federal-Mogul, яка вже у 2001 р.
інвестувала в розвиток 50 млн
доларів. На заводі підтримується
і розвивається повний цикл виробництва — лиття відбувається з
матеріалів, розроблених FederalMogul. Використання процесу
лиття алюмінієвого сплаву в атмосфері інертного газу дозволяє
знизити утворення оксидів і підвищити якість лиття.

Сьогодні Federal-Mogul — це
лідер із виробництва поршнів,
поршневих кілець і гільз циліндрів не тільки в Туреччині, а й
у світі.

З 2002 до 2013 р. у модернізацію
заводу було інвестовано понад
200 млн доларів, що дало можливість досягти виробництва
12,5 млн поршнів на рік.

Частка ринку Federal-Mogul
Turkey зростає. Більше 300 млн
американських доларів було

Nural — нюрнберзький алюміній
Компанію Nural засновано в
1924 р. у місті Нюрнберг. Це
була перша німецька компанія, яка освоїла лиття алюмінію під тиском. Назва компанії
Nural утворена від двох слів:
Nürnberg і Aluminium. Nural,
від початку свого заснування
орієнтована на технологічні
нововведення і високу якість,
швидко стала відомою, і на неї
звернули увагу провідні автовиробники. У 1927 р. отримано
перше замовлення на виготовлення алюмінієвих заготовок
для поршнів від компанії Ford.
Nural створює власний цех механічної обробки, щоб самостійно обробляти свої виливки,
і вже в 1929 р. компанія виробляє свій перший готовий до
установки поршень. Далі відбувається бурхливе зростання
компанії і ливарного виробництва, до 1933 р. в асортименті
— більше 132 типів поршнів,
майже для всіх німецьких автомобільних двигунів того часу.
Величезний досвід у ливарній
справі дозволяє компанії освоїти виробництво деталей і для
авіаційної промисловості.
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У 1934 р. Nural починає випуск
алюмінієвих виливків для авіаційних двигунів (головки блока,
поршні тощо). Високоприбуткові замовлення від німецького
військового відомства сприяють активному росту і капіталізації компанії.
У 1971 р. Nural першою в Німеччині вводить в дію автоматичну
лінію з виробництва поршнів.
Поршнями виробництва Nural
комплектуються більше половини всіх легкових бензинових двигунів Mercedes-Benz.
У 1995 і 1998 р. Nural отримує
призи «Кращий постачальник»
від компанії Volkswagen.
У 1999 р. компанії Nural виповнилося 75 років, і цього ж
року її придбала корпорація Federal-Mogul. Компанія змінює свою назву на
Federal-Mogul Nürnberg
GmbH & Co. На сьогодні
Nural виробляє величезну кількість різних
поршнів — для бензинових і дизельних,
легкових і вантажних двигунів. Висока
якість, технічні ноухау (наприклад, компанією запатентовані
поршні Nural Elastoval

і Nural Monosteel), автоматизація виробництва майже
всіх технологічних операцій
і висококваліфікований персонал дали змогу Nural стати
компанією світового рівня.
Продукція Nural надходить
на складальні конвеєри провідних світових автовиробників: Audi, Mercedes-Benz, Opel,
Volkswagen, Ford та багатьох інших. Ті ж поршні, або з аналогічною якістю, поставляються і
на вторинний ринок запчастин.
Поршні Nural розробляються з
урахуванням відповідності не
тільки стандартам замовників,
а і суворим нормам захисту
навколишнього середовища.
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Federal-Mogul на цьому не зупиняється і у 2014 р. приймає
рішення про будівництво нового майданчика для виробництва високотехнологічних
алюмінієвих і сталевих поршнів, а також поршневих пальців у
м. Арсланбей. Перший цех заводу площею 27 000 м2 збудували й запустили вже у 2015 р.
Спочатку частину виробничих
потужностей перенесли з Ізміта. Далі закуповували нове
обладнання.
Навесні 2017 р. виробничі площі
вже становили 42 000 м2, у новому цеху завершено монтаж
нової німецької виробничої лінії.
Інвестиції у виробництво поршнів у Туреччині тривають і далі,
але сьогодні в основному — на
новому заводі в Арсланбеї.
Нове підприємство отримало
всі необхідні сертифікати: ISO/
TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008,
ISO 14001: 2004, BS OHSAS 18001:
2007.
Оцінка і схвалення головних
клієнтів — це основа успішного
розвитку. Представники виробників автомобілів і двигунів регулярно проводять аудит заводу і
підтверджують право виробляти
продукцію. За 2015—2016 рр.
завод перевіряли 13 разів! Поршневі пальці — Ford, Volvo, CAT/
Perkins, JCB, Bentley. Алюмінієві
поршні — JCB, CAT/Perkins, Ford,
Scania, Bentley. Сталеві поршні —
Ford, Iveco, Daimler.

Сьогоднішня виробнича потужність заводу в Арсланбеї —
2,5 млн поршнів на рік. З них у
Aftermarket — 1,87 млн, на OE —
335 тис. алюмінієвих і 350 тис.
сталевих.
Обидва заводи можуть виробляти близько 15 000 000
поршнів за рік. З них 79 % для
Aftermarket, решта — на конвеєри. До кінця 2017 р. цифри
та співвідношення зміняться,
оскільки запускається виробництво сталевих поршнів і ще
більше збільшиться оригінальна
складова.
Планується, що з 2016 до 2020 р.
зростання виробництва поршнів для Aftermarket не буде,
проте зростатиме виробництво
сталевих і алюмінієвих поршнів
для ОЕ. Загальне заплановане
зростання — з 2,5 млн у 2017 р.
до практично 6,5 млн у 2020 р.

ють чотири автоматизовані лінії з виробництва алюмінієвих і
сталевих поршнів з привезених
заготовок, лінія з виробництва
поршневих пальців.
Сталеві поршні традиційно використовуються у вантажівках,
власне, для них вони і розроблялися. Але зараз у Federal-Mogul
вже є розробки сталевих поршнів для легкових автомобілів, однак вони ще не у виробництві,
а на стадії фінальної розробки.
Заготовки на вході відправляють
у лабораторію, дає вона добро —
запускають у виробництво. Усі
лінії на заводі — німецькі, однієї
з найвідоміших марок.

Лабіринтами
виробництва

У процесі виробництва поршні
перевіряються колосальною
кількістю приладів. Для контролю якості при виробництві
поршнів Federal-Mogul використовуються руйнівні методи,
а саме 2D електромагнітний метод (вихрових струмів) і 2D ультразвуковий метод, які дозволяють за короткий час виявити
точне місце розташування і розміри дефектів, якщо такі є.

Завод із виробництва поршнів у Арсланбеї не має свого
ливарного цеху. На ньому ді-

Процесу перевірки геометрії
також приділяється дуже серйозна увага.

Завод працює у 4 зміни 7 днів
на тиждень. При заводі — лабораторія з контролю якості всіх
параметрів.

До слова, для всіх Bentley поршні
виробляються тільки на цьому
заводі й більше ніде у світі! Небагато — від 2 до 4 тисяч поршнів
на рік, але дуже дорогих.
Сталеві вставки для канавки
поршневих кілець отримують
зі свого ж заводу в м. Сапанка.
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Для зниження тертя на спідницю поршня наносяться спеціальні покриття. У поршнях
Nural для бензинових двигунів використовується запатентоване Federal-Mogul покриття
EcoTough, до складу якого входять тверді мастильні речовини,
зокрема графіт, дисульфід молібдену і карбон. Це покриття
забезпечує зниження втрат на
тертя до 18 %, зниження загальних паразитних втрат у двигуні
до 3 % і зменшення витрати палива до 0,8 % при штатних режимах експлуатації. Покриття розраховане на весь термін служби
поршня.
Нанесли — і знову стовідсотковий контроль...
На ділянці упаковки відбувається фінальна перевірка на наявність пошкоджень на покритті — візуальний контроль на випадок, якщо якось десь зачепили вже покритий поршень.
Скрізь камери спостереження.
Упаковкою займаються люди...
Якщо є помилки, наприклад
впустив коробку, — вся кількість
упакованих поршнів відразу йде
в брак без перевірки! Ось так
безцеремонно Federal-Mogul
контролює якість.
Продукція, яка йде на «оригінал», пакується в спеціальні
ящики.
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Процес виробництва поршневих пальців проходить такі
етапи: довгі заготовки — свердління отворів — обробка фасок — зміцнення при температурі в 1000 °С — шліфування
до потрібного розміру із заданою чистотою поверхні —
повний контроль у закритому
приміщенні.
У приміщенні контролю прохолодно... Зі зміною температури
змінюються розміри деталі, тому
є стандарт — деталі заміряються
при температурі 20±2 °С. Перевіряються 100 % деталей. Загалом,
Federal-Mogul випускає багато
поршнів і пальців для конвеєрів
вантажівок плюс Bentley — про
що тут ще говорити?!
На ділянці виробництва сталевих поршнів серії Monosteel відбувається попередня механічна
обробка заготовок нижньої і
верхньої частин майбутнього
поршня. Тут також перевіряється 100 % заготовок. Дані перевірок зберігаються у комп’ютері.
Дуже відповідальна і цікава операція зварювання складеного
сталевого поршня з двох частин.
Верстат розкручує їх у протилежні боки й обережно зближує до зіткнення. Від тертя вони
нагріваються майже до точки
розплавлення. У цей момент
обертання припиняється, і верстат стискає дві половинки —

так відбувається їх зварювання.
Весь процес фіксується на відео
і зберігається в архіві. Ця операція повністю автоматизована.
Застосована технологія з NASA.
Вкладення колосальні: один не
дуже великий верстат — 2 млн
доларів!
Отвір під палець — не однаковий за діаметром усередині, він вигнутий, має форму
банана, його профіль виготовляється не механічним способом, а електрохімічним. Після
цієї операції поршні ретельно
промиваються: якщо ця хімія залишиться на поршні,
вона спричинятиме його корозію, тому промивання —
дуже важливий процес.
У новому цеху заводу монтується нова німецька лінія. Продуктивність — 1 млн поршнів на
рік, на ній працюватимуть лише
3 людини! Таких ліній буде 4 —
для виробництва дизельних
сталевих поршнів для легкових
автомобілів.
Олександр Кельм

POWER UP YOUR CAREER
ВІЗЬМІТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ!
СТАНЬТЕ СЕРТИФІКОВАНИМ
СПЕЦІАЛІСТОМ “WIX FILTERS”
І ВИГРАВАЙТЕ!

1. Зареєструйтеся на hero.wixeurope.com/ua
2. Візьміть участь у безкоштовному навчанні
3. Отримайте Сертифікат “WIX FIlters”

ВІЗЬМІТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ!
ПРОДЕМОНСТРУЙТЕ
СВОЄ НАТХНЕННЯ
В РОБОТІ ТА ВИГРАЙТЕ ОДИН ІЗ

100 КОМПЛЕКТІВ
АВТОМОБІЛЬНИХ АКСЕСУАРІВ!
Автомобільний тримач для
телефону з індукційним
зарядним пристроєм

Ліхтарик
FLEX

Бездротовий
детектор ключів

Не зволікайте!
Конкурс триває до 21 жовтня 2018 p.
ПЕРЕВІРТЕ РЕСУРС ЗАСТОСУВАННЯ!
Тепер Ви можете перевірити ступінь забруднення автомобільного
фільтра, використовуючи наш імітатор.
Увійдіть на hero.wixeurope.com/ua і подивіться, як це працює!

All ways WiX Filters
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Краш-тест автомобіля від компанії
«Хенкель», проведений у режимі
реального часу всього лише через
30 хвилин після вклеювання
вітрового скла!
Подальше підвищення рівня безпеки
Компанія «Хенкель» продемонструвала високу надійність та ефективність своїх рішень для ремонту
автомобілів у межах надзвичайної події. Спільно з
лабораторією CTS (Мюнстер, Німеччина, crashtestservice.com) компанія презентувала клієнтам, представникам державних органів, страховим компаніям
і транспортним організаціям розширений портфель
продуктів з високою стійкістю до удару. Найбільш
визначною подією дня стало проведення реального
краш-тесту автомобіля з вітровим склом, вклеєним
з використанням клею для прямого вклеювання
Teroson, через 30 хвилин після монтажу скла.
У країнах ЄС усі нові автомобілі обов’язково мають відповідати чітко встановленим стандартам
безпеки, дотримання яких перевіряють шляхом
проведення краш-тестів. Одним зі сценаріїв, який
реалізовується під час цих краш-тестів, є так званий
краш-тест з фронтальним зміщенням (frontal offset
crash), оскільки в разі удару такого виду частка
смертельних випадків та серйозних тілесних
ушкоджень вища, ніж у разі ДТП іншого характеру.
Європейською програмою оцінки нових автомобілів
(New Car Assessment Program, NCAP) передбачено,
що тест автомобіля на удар і відповідний аналіз
в обов’язковому порядку потрібно проводити на
швидкості 64 км/год та зі ступенем зміщення 40
відсотків відносно перешкоди, що деформується.
«Вітрове скло відіграє дуже важливу роль під час фронтального удару, оскільки воно
надає кузову автомобіля остаточної жорсткості та підтримує функції подушки безпеки, —
пояснив Куруш Бахрамі (Kourosh Bahrami), корпоративний віце-президент у бізнеспідрозділі «Клейові матеріали» компанії «Хенкель». — У разі ДТП має бути гарантована
збережена повноцінність функцій подушок безпеки пасажира».
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У разі ДТП має бути гарантовано збережена
повноцінність функцій подушок безпеки пасажира.
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HenkelLife
HenkelLife55

АКТУАЛЬНО

Павел Ягодзіньскі,
спеціаліст
з обладнання
майстерень

ШВИДКІСТЬ
І ТОЧНІСТЬ
ВИМІРЮВАННЯ
ГЕОМЕТРІЇ ОСІ

ЧИ МОЖЛИВО ШВИДКО І ВОДНОЧАС ДУЖЕ ТОЧНО ВИМІРЯТИ ГЕОМЕТРІЮ ОСЕЙ
ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ І ВСІХ ВИДІВ КОРИСТУВАЦЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ? ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, ЩО МОЖЛИВО, І ВЗАГАЛІ ЦЕ НЕ ТАК СКЛАДНО, ЯК МОЖЕ
ЗДАТИСЯ НА ПЕРШИЙ ПОГЛЯД.
Уже чотири роки на ринку
доступні пристрої компанії
Haweka, модель AXIS4000, що
працюють у так званій системі
3D. Це рішення дозволяє співробітникам майстерень та станцій
контролю транспортних засобів
зайнятися комплексною геометрією осі й усунути проблеми,
пов’язані з цією темою. Система базується на двох камерах вимірювання, розміщених
на осі за допомогою держателів, які в режимі реального
часу зчитують положення на
основі міток, розташованих
перед і за автомобілем. Магнітні лініали та самоцентрований держатель дозволяють
визначити симетрію рами для
професійного виконання вимірювань. Результатом є можливість попередньо переглядати плавне регулювання і перевірити важливі різниці на
осі. Зв’язок блока управління
(комп’ютера) з камерами здійснюється за допомогою радіореле, дальність якого — понад
30 метрів.
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відсутність перпендикулярності й зміщення осі;

мерційних автомобілів аж до
невеликих фургонів;

▶ вимірювання у так званому
«стані руху», підняття автомобіля або його коліс є зайвим;

▶ прості налаштування шкали
вимірювання;

▶ різноманітні магнітні ніжки
кріплення забезпечують
швидкий монтаж на сталевих дисках;
▶ для алюмінієвих дисків використовуються запатентовані
пристрої та швидкозатискні
й центрувальні гайки компанії ProClamp із захоплюючим
плечем;
▶ камера, що повертається
на 360 °, використовується
для швидкого отримання
значення;
▶ протокол, який відображає результати та встановлене значення до і після регулювання;
▶ підсумок і отримання безпосередньо до протоколу всіх
даних, що передаються через
радіосистеми.

Інтуїтивне програмне
забезпечення:

Головні переваги
пристрою AXIS4000:

▶ швидке, зрозуміле та просте
введення даних транспортного засобу;

▶ швидке вимірювання повного
і половинного сходження,
установлення рульового механізму в середнє положення,
кут розвалу колеса, кут поздовжнього нахилу шворня кулака, кут нахилу шворня кулака, різниці кута повороту,
максимального кута повороту,

▶ після простого вибору типу
транспортного засобу, на
якому проводиться вимірювання, можна швидко ввести
всі необхідні дані. Наприклад,
розмір ободка можна внести
в індивідуальному порядку.
Тому пристрій AXIS4000 вимірює практично всі типи ко-
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▶ необхідні для вимірювання
транспортного засобу дані
оформлено суворо за інструкціями користувача у прозорих
графіках, дані подано як у цифровій, так і в аналоговій формі;

▶ зрозуміла навігація за меню;
▶ показано всі можливі розміри
і розрахунки залежно від типу
осі;
▶ для кожної осі дані відображаються окремо. Так надана
інформація дозволяє користувачеві швидко змінювати
налаштування;
▶ прозоре зіставлення результатів вимірювання всіх осей,
доступне в одному графіку;
▶ можливо створити власну базу
даних;
▶ інтерактивна інструкція з
експлуатації.
Приклади індексів у Каталозі Онлайн:
HAWEKA 04021
HAWEKA 04020
HAWEKA 04050

КАТАЛОГ
ОНЛАЙН

КАТАЛОГ ОНЛАЙН INTER CARS —
ВАШ ПАРТНЕР У ЩОДЕННІЙ РОБОТІ

� ДЕКОДЕР НОМЕРА VIN
� КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ ДОЗВОЛЯЄ ШВИДКО ЗІБРАТИ ЕЛЕМЕНТИ,
НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
� СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОШУКОВІ СИСТЕМИ МАСЕЛ ТА АКУМУЛЯТОРІВ
� БЕЗКОШТОВНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ДАНИХ ПРО ТЕХОГЛЯД
ТА ЧАС РЕМОНТУ ДЛЯ ЧИСЛЕННИХ ТИПІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
� ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ І ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ ДИЗАЙН

УСЕ ЦЕ І БАГАТО ІНШИХ МОЖЛИВОСТЕЙ,
ДОСТУПНИХ В ОДНОМУ ІНСТРУМЕНТІ, — КАТАЛОГ ОНЛАЙН.
ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800-40-20-20

ICKATALOG.INTERCARS.EU/UK

АКТУАЛЬНО

ЯК МОНТУВАТИ ВЕНТИЛЯТОР
І ВІДПОВІДНО ЗА НИМ ДОГЛЯДАТИ
КОМПАНІЯ NISSENS — ОДИН ІЗ БЕЗПЕРЕЧНИХ ЛІДЕРІВ РИНКУ У СВОЄМУ СЕГМЕНТІ.
КОМПАНІЯ, ЯКА ПРАЦЮЄ У 18 КРАЇНАХ СВІТУ, РОЗКРИВАЄ СЕКРЕТИ НАЛЕЖНОГО
ДОГЛЯДУ ЗА САЛОННИМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ.
«Краще запобігти, ніж лікувати» — цей девіз ідеально підходить для життя. Його варто застосовувати також для автомобілів і запчастин, особливо
тих, які потребують проведення систематичних
оглядів. Вентилятори — це необхідний елемент
автомобіля і влітку, і взимку. Вони не лише підвищують комфорт, а й покращують безпеку, ефективно видаляючи конденсат зі скла.
Про що варто пам’ятати, щоб уникнути несправності вентилятора, і як можна максимально продовжити термін служби? Ключовим фактором є
заміна салонного фільтра. За умов сильної запиленості фахівці компанії Nissens радять перевіряти, чи потрібно скоротити час між замінами.
Ще один важливий елемент — це запобігання
потраплянню вологи до вентиляторів. Неправильне миття із застосуванням спреїв може спричинити попадання води до відсіків та двигуна
вентилятора. Також треба слідкувати за тим, щоб
засоби для чищення й дезінфекції не потрапили
безпосередньо на вентилятор. На строк служби
можуть впливати і різні несправності електричної
системи автомобіля, тому в разі діагностики несправностей рекомендується негайно їх усунути.
Пошкодження можуть бути різноманітного характеру, найбільш типова несправність — вентилятор не працює незалежно від обраної швидкості
обертання. Перша дія, яку необхідно виконати,
щоб діагностувати несправність, — перевірити
запобіжник, який відповідає за вентилятор. Якщо
він згорів, його потрібно замінити на новий з тими
ж параметрами. Потім слід перевірити, чи правильно під’єднано роз’єм вентилятора і чи ротор
не заблокований чужорідним тілом.
Якщо вентилятор працює, але не на всіх необхідних діапазонах швидкостей, рекомендується перевірити, чи не пошкоджено один або кілька резисторів. Якщо резистор — це невід’ємна частина
вентилятора, його потрібно повністю замінити.
Поширеною несправністю є
також занадто голосна
робота вентилятора.

У випадку механічного пошкодження необхідно
замінити вентилятор на новий. Так само слід вчинити, якщо діагностовано зношені щітки двигуна.
При встановленні нового вентилятора треба дотримуватися всіх запобіжних заходів. Цей пристрій, а особливо ротор, — надзвичайно делікатні
елементи, які легко пошкодити або розбалансувати. Погано збалансований ротор може спричинити вібрації, гучну роботу вентилятора, а зрештою навіть його поломку. Перед монтажем слід
переконатися, чи у вентиляторі не залишився
пакетик із гігроскопічним засобом, а також перевірити стан пилового фільтра: якщо він забруднений, бажано його замінити. Забитий салонний фільтр перешкоджає нормальній циркуляції
повітря у вентиляторі, що своєю чергою може
спричинити швидше зношення пристрою. Також
необхідно перевірити, чи замінні електричні деталі сумісні з бортовою мережею автомобіля, і чи
сама мережа працює відповідно до рекомендацій виробника.

Під час оброблення фунгіцидами й очищення кліматичної системи рідкими або
аерозольними засобами потрібно обов’язково
стежити, щоб рідина не потрапила до вентилятора, оскільки це може спричинити дуже серйозну
аварію. Під час установлення вентилятора також
варто пам’ятати, що кріпильні гвинти потрібно
затягувати обережно та повільно. Занадто різке
або занадто сильне затягування може пошкодити
пластикові елементи. Своєю чергою, занадто
легке затягування гвинтів може призвести до
дуже небезпечних наслідків — послаблення
кріплення вентилятора.
Приклади індексів в онлайн каталозі
NIS 87132, NIS 87133, NIS 87140, NIS 87141, NIS 87145,
NIS 87146, NIS 87192, NIS 87193, NIS 87400
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ОСОБЛИВОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ
МОТОРНИХ ОЛИВ
ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО
ТРАНСПОРТУ
Сучасний ринок паливно-мастильних матеріалів в Україні,
як і в багатьох інших країнах,
перенасичений: пропозиція
на ньому явно перевищує попит. Зорієнтуватися в цьому
різноманітті можна, враховуючи рекомендації виробника техніки або спираючись
на власну довіру до того чи іншого відомого бренду. Вибір
буде набагато точнішим, якщо
разом з цими важливими аргументами враховувати й інші
фактори: особливості природної зони, в якій експлуатується
автомобіль, вік і стан його силового агрегату і так далі.
Однак про все по порядку.

Основні вимоги
до моторної оливи:
▶▶стабільне та якісне забезпечення чистоти двигуна;
▶▶хороша температурна стабільність — адже моторна
олива також захищає поршень від перегріву;

Особливості двигуна
вантажних автомобілів
і моторних олив для них
Двигун легкового автомобіля
містить чимало деталей, виготовлених з алюмінію і його
сплавів. Прикладом може служити сталева або сталеалюмінієва стрічка. Двигун вантажівки,
своєю чергою, у великій кількості містить запчастини, виготовлені з чавуну і сталі; вкладиші
в ньому можуть бути виготовлені
з важких кольорових металів,
наприклад міді. Використання
важких сплавів при виготовленні деталей силового агрегату вантажних автомобілів є
однією з причин старіння моторної оливи.
Тому моторні оливи для легкових і вантажних автомобілів виготовляються різні, й інтервал
заміни оливи в них також відрізняється. Це обумовлено як конструктивними особливостями
двигуна, так і режимом експлуатації автомобіля. Моторним оливам для вантажівок доводиться

витримувати величезні ударні та
окисні навантаження, боротися
з наслідками використання палива з високим вмістом сірки.
Наприклад, для сідельного тягача, що експлуатується в порівняно м’яких умовах гарної
траси, інтервал заміни оливи
може становити 120 тисяч кілометрів, а в міських умовах або
в змішанмому циклі він може
бути вдвічі меншим. Зрозуміло,
цифри це досить умовні, й для
різних вантажних машин вони
можуть відрізнятися, як і в разі
використання різних марок моторних олив.
У сучасних вантажних автомобілях, двигуни яких відповідають
екологічним стандартам Євро-5
і Євро-6, використовуються різного роду системи нейтралізації
вихлопних газів. Одна з них діє
на основі сечовини, із застосуванням реагенту AD BLUE. Інша
працює на твердотільній основі,
використовуючи фільтр сажі,
який у міжнародній класифікації прийнято позначати абреві-

▶▶захист від зносу деталей
двигуна: утворена міцна
масляна плівка служить захистом від тертя, а також
протистоїть дії кислот, які
утворюються при згорянні
палива;
▶▶антикорозійний вплив при
роботі двигуна і довгих перервах у ній;
▶▶забезпечення холодного
пуску двигуна і достатнього
змащувального ефекту в екстремальних робочих умовах.
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атурою DPF. Для цієї системи
використовуються малозольні
оливи — Low SAPS, із суворо
обмеженим вмістом у них сульфатної золи, фосфору та сірки.
Відзначимо, що додавання будьяких присадок в оливи Low
SAPS у принципі неприпустимо,
оскільки такі добавки завжди
збільшують зольність.

Заміна і регенерація
сажового фільтра
Якщо використовувати більш
зольні оливи, які належать до
групи Mid SAPS, термін служби
фільтра сажі відчутно скорочується — аж до 50 % від терміну
експлуатації, на який він розрахований. З одного боку, фільтр —
різновид витратних матеріалів
для автомобіля, з іншого — вартість сучасного DPF-фільтра для
двигуна сідельних тягачів провідних європейських виробників вантажівок (чий силовий
агрегат розрахований згідно
з нормами екологічного стандарту Євро-5 і вище) становить
сотні тисяч гривень.
Звичайно, фільтр сажі можна не
тільки міняти, а й чистити. Такий
процес інакше називається регенерацією. Під час регенерації
сажа, накопичена або утримана
в DPF-фільтрі, випалюється при
високій температурі. Регенерація може бути як пасивною, так
і активною. Пасивна регенерація відбувається автоматично
при роботі двигуна на високих
оборотах, під дією температури
вихлопних газів.
Проблема в тому, що умови експлуатації автомобіля далеко не
завжди забезпечують умови для
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спалювання золи. Саме з цієї
причини функцію активної регенерації бере на себе бортовий
комп’ютер вантажівки. Відбувається це в такий спосіб. При досягненні межі концентрації сажі
у фільтрі близько 45 % комп’ютер
вносить зміни в момент упорскування палива, завдяки чому
температура вихлопу збільшується і відбувається регенерація.
Тому інструкція з експлуатації
автомобіля містить рекомендацію при сигналі лампи, що
сповіщає про заповнення фільтра, безперервно підтримувати
швидкість вище 80 км/год протягом десяти хвилин і більше,
а також використовувати рух
накатом.
Якщо фільтр досяг ліміту заповнення сажею — близько 75 %,
про що на машинах різних марок сповіщає сигнал або їх
комбінація (наприклад, горить
лампа фільтра сажі та блимає індикатор свічок розжарювання),
необхідно звернутися до дилера
або в майстерню, що має від-

повідний сертифікат для виконання відповідних робіт. Їх характер залежить від конструкції
фільтра і може полягати, наприклад, у демонтажі вихлопної системи і пропалюванні активної
частини фільтра в спеціальній
печі протягом декількох годин.
Однак рано чи пізно фільтр сажі
все ж доведеться міняти.
Іноді в українських реаліях відпрацьований DPF-фільтр просто видаляють, при цьому в програму бортового комп’ютера
вносяться відповідні зміни. Але,
по-перше, за такий варварський
ремонт доведеться викласти чималу суму, а по-друге, вихлоп
машини після подібної процедури перестає відповідати заявленому виробником екологічному класу двигуна. Значна
частина великих вантажівок використовуються на міжнародних маршрутах, зокрема, вони
возять вантажі в країни Євросоюзу і назад, де суворо дотримуються екологічних нормативів.
Для машин, вихлопна система
яких була піддана операції ви-
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далення фільтра сажі, поїздки за
кордон стають недоступними.
Якщо для нового автомобіля
визначальним моментом у виборі моторної оливи стають рекомендації компанії-виробника,
то для вантажних автомобілів
з пробігом можна підібрати
оптимальну марку з урахуванням їх технічного стану. Скажімо,
п’ятирічна вантажівка має підвищену витрату оливи і вимагає
більш частого доливання, для
десятирічної машини буде оптимальним використання олив
з присадками, які збільшують
термін експлуатації двигуна, і
так далі. Розробники відомих
брендів моторних олив, таких,
наприклад, як СОММА, враховують цей момент, рекомендуючи для техніки різного віку ті
або інші різновиди з переліку
своїх продуктів.

Зимові чи всесезонні?
Про рівень зольності моторних
олив і зв’язок цього параметра
з роботою відповідального за
чистоту вихлопу фільтра сажі ми
розібралися. На закінчення торкнемося актуального для осені
питання сезонності моторної
оливи.
Ключовою характеристикою
при виборі моторної оливи є
в’язкість. Справа в тому, що при
роботі силового агрегату його
деталі з великою швидкістю
труться одна об одну. Тому між
ними повинна бути масляна
плівка, яка забезпечуватиме при
терті герметичність (наприклад,
у циліндрах) і в той же самий час
зменшуватиме силу тертя, за-

побігаючи перегріву і передчасному зношуванню деталей.
Якщо олива взимку буде дуже
густою, кожен рух для деталей
двигуна буде важким та вимагатиме збільшення зусилля, і при
напруженій роботі двигуна віддача буде низькою.
У разі, якщо моторна олива буде
надто рідкою, вона просто стікатиме по деталях, не утворюючи
прошарку між поршнями і стінками циліндрів. Металеві деталі,
таким чином, будуть стиратися
і потоншуватися.
Робоча температура двигуна постійно змінюється. Якщо автомобіль стоїть, температура його
двигуна буде такою ж, як у довкілля. У двигуні, що прогрівається, температура поступово
зростає. У русі вона залежить від
зусилля мотора і здатна залежно
від режиму його роботи то підвищуватися, то знижуватися. Таким чином, якщо в холодному
стані олива загущується, а при
нагріванні стає рідкою, постає
питання про вибір оптимального варіанта для комплексного
захисту двигуна в холодну пору
року — при низькій температурі олива повинна залишатися
досить рідкою, щоб полегшити
двигуну легкий запуск і уникнути масляного голодування, а
при підвищенні робочої температури вона повинна бути досить густою, щоб утворювати
масляну плівку.
Сезонна зимова олива для двигуна має знижену в’язкість і
кращу плинність, завдяки чому
легко проникає по каналах і забезпечує надійне змащення і

легкий запуск двигуна взимку.
Але варто пам’ятати, що така
олива не здатна виконувати
свої функції влітку, при високих температурах зовнішнього
повітря. До олив зимового типу
належать в основному синтетичні оливи. З огляду на те, що
заміна оливи у вантажівці проводиться порівняно нечасто, інтервал між замінами в такому
випадку необхідно погоджувати
з тривалістю холодної пори року
в тому регіоні, де експлуатується
автомобіль.
Всесезонна моторна олива незначно змінює свою в’язкість залежно від температурних умов.
У сучасному світі намітилася
тенденція, відповідно до якої
всесезонні оливи витісняють сезонні марки все з тієї ж причини:
при використанні для двигуна
такої оливи зникає необхідність
міняти її двічі на рік, з початком
і завершенням періоду низьких
температур. Найчастіше всесезонні оливи — це синтетичні та
напівсинтетичні.

Мастильні матеріали
для комерційного
автотранспорту
COMMA спеціалізується на мастильних матеріалах для комерційного транспорту більше 50
років. Мастильні матеріали
COMMA Transflow задовольняють і часто перевершують потреби сучасних виробників
обладнання і вантажних автомобілів і є вибором низки провідних і найбільших виробників
двигунів для автомобілів великої вантажопідйомності. Тож
ви можете бути впевнені, що,
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якими б не були умови роботи,
для потреб вашого двигуна завжди знайдеться відповідний
мастильний матеріал COMMA.
Inter Cars Ukraine пишається
можливістю дистрибуції та продажу повного асортименту моторних олив COMMA Transflow
для вантажних автомобілів великої, середньої і малої вантажопідйомності. Ми пропонуємо
клієнтам мастильні матеріали
на основі як синтетичних, так
і мінеральних олив, які сприяють тривалій експлуатації двигуна і подовженню інтервалів
між замінами.

вантажних автомобілів і автофургонів, що входять до складу
як невеликих автопарків, так і
великих транспортних підприємств. Залежно від продукту,
вони відповідають основним
специфікаціям: API, ACEA, ZF,
MAN, Scania, Mercedes Benz,
Volvo, Renault і DAF.

▶▶Оливи COMMA для ручних і автоматичних трансмісій, включаючи синтетичні продукти

У нас також є повний асортимент інших автомобільних мастильних матеріалів COMMA для

▶▶Мастильні матеріали COMMA
для автоматичних коробок передач і ГПК

▶▶Трансмісійні оливи COMMA
розроблені спеціально для
трансмісій, осей і кінцевої
передачі

▶▶Універсальні тракторні мастильні матеріали COMMA для
трансмісій та гідравлічних
систем
▶▶Оливи COMMA для коробок
передач вантажних автомобілів і автофургонів
▶▶Універсальні тракторні оливи
COMMA для сільськогосподарської техніки
▶▶Пластичні мастила COMMA
пропонують першокласний
рівень захисту від окиснення
і потрапляння вологи

Більш детальну інформацію про застосування можна отримати на сторінці
підбору мастильних матеріалів https://ru.commaoil.com/products/index/ru

СИНТЕТИЧНІ МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ
Що таке синтетична
олива?
Синтетичний мастильний матеріал містить більше базових
олив високого очищення, ніж
звичайні мінеральні оливи, і
забезпечує відмінний захист і
ефективність роботи. Синтетичні
моторні оливи забезпечують
низку переваг, що дозволяють
продовжити експлуатацію двигуна з оптимальною ефективністю на роки. Для розуміння
характеристик синтетичних
моторних олив звернемося до
походження моторних олив. Існують два основних типи мастильних матеріалів:
▶▶Традиційні мастильні матеріали — це звичайні мінеральні
оливи.
▶▶Синтетичні мастильні матеріали — більш складні продукти,
що набирають все більшої
популярності.
Обидва види мастильних матеріалів виготовляються із сирої
нафти. Різниця полягає в тому,
що синтетичні оливи виготовляються більш передовими способами очищення, за рахунок
чого їх чистота і якість кращі, ніж
у звичайних мінеральних олив.
У процесі переробки не просто
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видаляється більше забруднень,
а й дається можливість пристосувати окремі молекули оливи
до вимог сучасних двигунів. Ці
індивідуально підібрані молекули пропонують підвищений
рівень захисту й ефективності.

соких температур, а також для
захисту від відкладень. Ці характеристики сприяють зниженню зношуваності двигуна,
потенційній економії палива і
продовженню терміну експлуатації двигуна.

Які переваги синтетичних мастильних матеріалів для комерційного транспорту?

Синтетичні моторні оливи розроблялися спеціально для використання в екстремальних умовах, які створюються всередині
сучасних двигунів. Вони набагато більш текучі, ніж традиційні

Синтетичні моторні оливи зазвичай більш ефективні, особливо
при роботі за низьких або ви-

АКТУАЛЬНО
Таблиця залежності типу двигуна MAN і витрати палива
для розрахунку періодичності заміни моторної оливи
Двигуни MAN D20/26
Euro 3
Euro 4 з AGR, з каталізатором PM
Euro 4, 5 з SCR

Двигуни MAN D2866, D2876
Euro 3 (із зеленим вказівником оливи)
Euro 3 (із червоним вказівником оливи)
Euro 4 з AGR, з каталізатором PM
Euro 4 з SCR (із зеленим вказівником оливи)
Euro 4 з SCR (із червоним вказівником оливи)
мінеральні оливи. Найбільшою
перевагою є істотне підвищення
захисту двигуна. При першому
запуску двигуна мінеральній
оливі потрібен час на циркуляцію, що викликає тертя між
незмащеними деталями і призводить до зносу. Водночас синтетичний мастильний матеріал
розподіляється негайно і захищає всі рухомі частини двигуна.
Синтетичні моторні оливи також можуть сприяти економії
палива. Під час прогріву при
типовій експлуатації вантажного автомобіля мінеральні
оливи густіші й рухаються повільніше, що призводить до
зростання споживання палива
двигуном і знижує ефективність
його роботи. Однак синтетичні

Максимальний пробіг при використанні / витраті палива
Легкі
Середні
Важкі
< 30 л на 100 км
30–50 л на 100 км
> 50 л на 100 км
100 000
70 000
40 000
70 000
50 000
30 000
100 000

70 000

40 000

12
12
12

Максимальний пробіг при використанні / витраті палива
Легкі
Середні
Важкі
< 30 л на 100 км
30–50 л на 100 км
> 50 л на 100 км
80 000
55 000
30 000
60 000
45 000
25 000
70 000
50 000
30 000
100 000
70 000
40 000
70 000
50 000
30 000
оливи починають діяти набагато
швидше, так що двигун досягне
пікової ефективності набагато
швидше. Ще однією перевагою
синтетичних мастильних матері-

Місяці

Місяці
12
12
12
12
12

алів є їх підвищена чистота, що
сприяє зниженню шкідливих
речовин у вихлопі порівняно
зі звичайними мінеральними
оливами.

Аргументи на користь вибору синтетичних олив COMMA Transflow
У всіх перерахованих нижче
важливих зонах змащування
синтетичні моторні оливи
COMMA Transflow мають значні
переваги порівняно зі звичайними мінеральними оливами.
▶▶Відмінна текучість при низькій температурі. Синтетичні
мастильні матеріали COMMA
Transflow створені для зниження внутрішнього тертя, що
забезпечує відмінні характеристики текучості при низьких
температурах і краще змащування компонентів, особливо
при холодному запуску.
▶▶Стабільність в’язкості. Вищий
індекс в’язкості означає більш

стабільну в’язкість при широкому діапазоні температур.
Поряд з високою ефективністю при низьких температурах синтетичні мастильні
матеріали COMMA Transflow
протидіють розрідженню при
високих температурах, що
означає захист при ширшому
діапазоні температур.
▶▶Підвищена стійкість до окисн е н н я і те м п е р а т у р н о го
впливу. Підвищена стійкість
синтетичних мастильних матеріалів COMMA Transflow до
окиснення і температурного
впливу приводить до меншого
підвищення в’язкості з плином

часу і кращого контролю над
відкладеннями, що може означати знижену частоту зміни
оливи і скорочення часу простою, тобто потенційну економію часу і коштів.
▶▶Відмінний захист від зносу.
Нові автомобілі повинні витримувати більш високий
крутний момент і ударні навантаження. Мастильні матеріали COMMA Transflow забезпечують відмінний захист від
зношування, що сприяє продовженню терміну експлуатації трансмісії на більш високих
швидкостях і при більш високих ударних навантаженнях.
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Вплив зовнішніх факторів на інтервали заміни
моторної оливи вантажної техніки MAN
Інтервали заміни моторної
оливи вантажної техніки MAN
залежать від характеру експлуатації автомобіля (щадні, середні,
важкі). Кожному типу експлуатації відповідає визначена витрата палива. Чим вища витрата
палива на 100 км, тим коротший
інтервал заміни оливи.
Також на інтервали заміни моторної оливи впливає вміст сірки
в дизельному паливі. Залежно
від вмісту сірки в дизельному
паливі, інтервали між замінами
оливи слід множити на поправочний коефіцієнт відповідно до
наведеної нижче таблиці.
Поправочний коефіцієнт
Вміст сірки (S) в
для інтервалу
дизельному паливі
заміни оливи
S < 50 мг/кг

1

50 < S < 1000 мг/кг

0,5

S > 1000 мг/кг

0,3

Фактором скорочення інтервалів заміни моторної оливи також
є тривалі низькі температури.
Для експлуатації в країнах з температурами нижче 20 °С більше
3 місяців на рік інтервали заміни
моторної оливи множать на поправочний коефіцієнт 0,7.

Якщо поправочних коефіцієнтів декілька, то вони множаться
один на одного.
Приклад:
Двигун MAN D20 Euro 3.
Середні умови експлуатації, інтервал заміни оливи 70 000 км,
експлуатація в країні з холодним
кліматом: поправочний коефіцієнт 0,7, вміст сірки > 1000 мг/ кг:
поправочний коефіцієнт 0,3.
Звідси скорочений до 14 700 км
інтервал заміни моторної оливи:
70 000 км × 0,7 × 0,3 = 14 700 км.

Беручи до уваги сказане вище,
можна зробити висновок, що
інтервали заміни оливи у двигунах MAN можуть варіюватися
в досить широких діапазонах,
залежно від інтенсивності роботи, регіону експлуатації, моделі двигуна, його екологічного
класу, технічних особливостей
вантажного автомобіля MAN,
якості використовуваних палива і мастильних матеріалів,
рельєфу в регіоні експлуатації,
стилю водіння.

Допуски олив для вантажних автомобілів Mercedes-Benz
MB 228.1
Всесезонні SHPD (Super High
Performance Diesel) оливи для
дизельних двигунів MercedesBenz. Збільшений інтервал
заміни оливи для двигунів з
турбонаддувом вантажних автомобілів; базові вимоги відповідають стандарту АСЕА Е2.
Примітка: повинна бути проведена перевірка на сумісність з
еластомірними прокладками.

MB 228.3
Всесезонні SHPD оливи для дизельних моторів важких вантажівок і тягачів з турбонаддувом
і без. Залежно від умов експлуатації та сервісного обслуговування інтервал заміни оливи
може становити до 45 000 –

44

InterTruck

60 000 км. Базові вимоги відповідають стандарту ACEA E3.

MB 228.31
Моторні оливи для комерційних вантажівок з дизельними
двигунами, обладнаними фільтрами саж. Допуск вимагає відповідності оливи стандарту API
CJ-4, плюс така моторна олива
додатково має пройти два
тести, розроблені конструкторами Mercedes Benz: MB OM611
і OM441LA.

MB 228.5
Моторна олива UHPD (Ultra High
Performance Diesel) для навантажених дизельних моторів комерційних вантажівок, які відповідають стандартам екології
Euro 1 і Euro 2, зі збільшеним

інтервалом заміни оливи (до
45 000 км); для важкого
класу можливо до 160 000
км (відповідно до рекоменд а ц і й в и р о б н и ка а в то м о біля). Базові вимоги відповідають стандарту ACEA B2/E4,
а також ACEA Е5.

MB 228.51
Всесезонна моторна олива для
сильно навантажених дизельних
моторів комерційних вантажівок, які відповідають вимогам
Euro 4, зі збільшеним інтервалом заміни оливи. Базові вимоги
відповідають ACEA E6.
Згідно зі специфікацією 223.2,
до застосування допускаються
для бензинових двигунів серії
100 — що відповідають вимогам
специфікації 229.1.

АКТУАЛЬНО

Інтервал заміни (км) моторних олив згідно зі специфікаціями МВ
Олива, умови роботи, двигун

227.1

228.1

228.3

228.5

ССМС D4

ACEA E2-96

SHPD, ACEA E3-96

EHPD, ACEA E4-98

Місцевий рух, двигун без турбонаддуву

20000

30000

30000

60000

Місцевий рух, двигун з турбонаддувом

10000

20000

30000

60000

Віддалені рейси, пробіг < 100 000 км/год. Двигун без турбонаддуву

20000

30000

—

—

—

20000

30000

—

Віддалені рейси, пробіг > 100 000 км/год. Двигун без турбонаддуву

30000

45000

45000

90000

Дальні рейси, пробіг > 100 000 км/год. Двигун з турбонаддувом

15000

30000

45000

90000

—

—

60000

—

Олива, базові показники, краще ніж

Дальні рейси, пробіг < 100 000 км/год. Двигун з турбонаддувом

Віддалені рейси, двигун ОМ 447h
Для дизельних двигунів серії
600:
▶ без турбокомпресора (ATL) допускаються до застосування
оливи, що відповідають вимогам специфікацій 227.1, 228.1,
228.3, 228.5, 229.1;
▶ із турбокомпресором (ATL) —
оливи, що відповідають вимогам специфікації 229.1.
Для дизельних двигунів серії
300/400/500/900:
▶ без турбокомпресора (ATL) —
оливи, що відповідають вимогам специфікацій 227.0/1,
228.0/1, 228.0/3, 228.5;
▶ з турбокомпресором (ATL) —
оливи, що відповідають вимогам специфікацій 228.0/1,
228.0/3, 228.5;
Для газових двигунів — оливи,
що відповідають вимогам специфікацій — 226.9.
З введенням норм Euro 4 компанія Daimler Chrysler ввела в
дію специфікацію МВ 228.51, яка
замінює МВ 228.5. Головна відмінність нової специфікації полягає в тому, що в 2 рази (з 2 до

1 %) знижена дозволена сульфатна зольність, введено нормування вмісту фосфору і сірки (не
більше 0,08 і 0,30 % відповідно).
Обмеження сульфатної зольності дуже малою величиною
спричинило за собою необхідність нормування мінімального
лужного числа олив. Специфікація МВ 228.51 встановлює лужне
число не менше 7 мг КОН/г. Виконання останньої вимоги можливо лише шляхом введення
до складу оливи беззольних,
тобто які не містять металів, носіїв лужності.
Суворе обмеження низького
вмісту в оливах фосфору і сірки,
що входять до складу застосовуваних сьогодні протизносних,
антиокиснювальних і антикорозійних присадок, потребує
їх заміни новими присадками,
що не містять цих елементів.
Розробники присадок до олив
уже запропонували виробникам моторних олив нові класи
присадок, що відрізняються
досить високою ефективністю.
Так, при експлуатаційних випробуваннях сучасної моторної оливи порівняно з оли-

вою, що містить «присадку
ХХI століття», встановлено, що
остання дає скорочення витрат
палива на 5 %, витрати оливи
на 55 %, а зносу двигуна —
на 50 %. Крім того, відзначено
зниження вмісту токсичних речовин у відпрацьованих газах
на 30 %.
Новими специфікаціями посилені вимоги до випаровуваності
моторних олив. Втрата маси при
витримці протягом 1 год при
250 °С не повинна перевищувати 12 %. Цим вимогам можуть
відповідати синтетичні базові
оливи або продукти гідрокрекінгу дуже вузького фракційного
складу, практично повністю очищені від сірки.
Оливи для дизелів, що відповідають нормам Euro 4, будуть
дорожчими, проте витрати на
придбання окупляться їх високою якістю та ефективністю.
СОММА пропонує синтетичний
продукт Transflow UD 10W40, котрий відповідає як допуску MAN
3477, так і MB 228.51, що підтверджується офіційними листами
виробників.
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TransFlow UD 10W-40
Повністю синтетична

Компанія Comma рекомендує використовувати цей продукт у
випадках, коли передбачено відповідність таким специфікаціям:
ACEA E6 E7; Volvo VDS-3; RVI RLD-2; MTU Type 3.1; MACK EO-N
Офіційні схвалення: MAN 3477; MB 228.51

Типові характеристики:
Щільність при 20 °C

0,856 г/см3

В’язкість при 100 °C

14,2 cSt

В’язкість при 40 °C

96 cSt

Індекс в’язкості

150

В’язкість CCS при –25 °C

6400 cP

Загальне лужне число

10,0 мгКОН/г

Сульфатна зольність

0,98 %

Цинк

0,09 %

Кальцій

0,26 %

Фосфор

0,08 %

Колір

Коричневий

Точка займання

200 °C

Точка застигання

–33 °C

MAN Truck & Bus AG

MAN Truck & Bus AG

^Lv L Z ^L n Ij I

Postfach 44 02 58 90207 Nürnberg

COMMA OIL & CHEMICALS LTD.
Mr. Karl Rudman
Dering Way
DA12 2QX Gravesend Kent
England

Unser Hausruf

Unser Telefax

Abt/Kürzel

0911/420-2713

0911/420-1928

EPTAO

E-Mail
bstinfo@man.eu

Nürnberg,

23.05.2018

Prolongation of approval against M 3477
Start of approval:
19.06.2015
Prolongation of approval until: 18.06.2021
Marketing area
worldwide
Dear Sirs,
we are pleased to inform you, that the approval for the diesel engine oil
bearing the designation
Comma TransFlow UD10W-40
has been prolongated under MAN approval-no.

Особливості продукту:

TUC 0211/15 for SAE 10W-40
This prolongation is only available for the unchanged formulation and in combination with the
original approval letter. The approval will automatically expire at the point in time indicated above,
unless an prolongation has been applied for in good time by the maker or supplier.
Yours faithfully,

•

•
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Низький рівень сульфатної зольності, вміст фосфору й сірки
(Low SAPS) забезпечують захист двигуна й обладнання для
обмеження токсичності викидів.
Підходить для потужних дизельних двигунів, включаючи
турбовані й атмосферні.
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ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Інструменти та обладнання для вантажних автомобілів
Шиномонтаж
Індекс IC

Опис

Виробник

EVERTLC588

Електрогідравлічний шиномонтажний станок для коліс вантажних автомобілів,
тракторів і спеціальних транспортних засобів з розміром дисків 14–26".
Технічні дані: потужність насоса 1,5 кс (1,1 кВт) 380В 50 Гц, потужність електричного
привода 2,4 кс (18 кВт) 380В 50 Гц, робочий тиск 50–130 барів, розмір диска колеса
14–26", максимальні розміри колеса 59", максимальна ширина шини 30",
шумність <75 дБ, маса 585 кг

EVERT

EVERTLC590

Шиномонтажний станок для коліс вантажних автомобілів, сільськогосподарської
техніки і спецтехніки, розмір дисків 14–56", максимальний діаметр колеса 2200 мм,
максимальна ширина колеса 1100 мм

EVERT

EVERTBP588S

Шиномонтажний станок для коліс вантажівок, розмір дисків коліс 14–26"

EVERT

EVERTCB460

Станок для балансування коліс вантажних автомобілів і мікроавтобусів, діаметр
диска 15–24", максимальний діаметр колеса 47", максимальна маса колеса 135 кг

EVERT

EVERTBP590

Шиномонтажний станок для коліс вантажних автомобілів, сільськогосподарської
техніки і спецтехніки, розмір дисків коліс 14–56", максимальний діаметр колеса
2200 мм, максимальна ширина колеса 1100 мм

EVERT

1 694 100 090

TCE 5335 – Шиномонтажний верстат для вантажних автомобілів,
автобусів і тракторів з бездротовим пультом дистанційного управління – 3×400 В,
50/60 Гц (2 швидкості)

BOSCH

1 694 100 032

ТСЕ 5330 – Шиномонтажний верстат для вантажних автомобілів,
автобусів і тракторів – 3×400, 50/60 Гц (2 швидкості)

BOSCH

1 694 100 074

ТСЕ 5320 – Шиномонтажний верстат для вантажних автомобілів,
автобусів і тракторів – 3×400 В, 50/60 Гц (2 швидкості)

BOSCH

1 694 100 029

ТСЕ 5310 – Шиномонтажний верстат для для вантажних автомобілів,
автобусів і тракторів – 3×400, 50/60 Гц (2 швидкості)

BOSCH

1 694 100 026

ТСЕ 5210 – шиномонтажний станок для вантажних автомобілів
і автобусів – 3×400, 50/60 Гц (1 швидкість)

BOSCH

1 694 100 050

WBE 5210 – Електронний балансувальний верстат для коліс
вантажних автомобілів і легкових автомобілів – 1×230 В, 50 Гц

BOSCH

UNITROL KOSZ K-1

Клітка для накачування вантажних шин, внутрішні розміри 540/1160/1280,
маса 180 кг

UNITROL

UNITROL MULTI

Електричний ключ для колісних гайок вантажних автомобілів, автобусів,
сільськогосподарської та військової техніки

UNITROL
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Пневматичний інструмент
Індекс IC

48

Опис

Виробник

CP7736P

Пневматичний ключ ударної дії 1/2", максимальний крутний момент 900 Нм, робочий крутний момент 69–770 Нм, витрата повітря 126 л/хв, маса 2,58 кг

CHICAGO
PNEUMATIC

CP7736PR

Пневматичний ключ ударної дії 1/2", максимальний крутний момент 900 Нм, робочий крутний момент 69–770 Нм, витрата повітря 126 л/хв, маса 2,58 кг

CHICAGO
PNEUMATIC

CP7748T

Пневматичний ключ ударної дії 1/2", максимальний крутний момент 1250 Нм,
робочий крутний момент 72–779 Нм, витрата повітря 180 л/хв, маса 2,1 кг

CHICAGO
PNEUMATIC

CP886H

Тріскачка пневматична 1/2", робочий крутний момент 14–68 Нм

CHICAGO
PNEUMATIC

CP7749P

Пневматичний ключ ударної дії 1/2", максимальний крутний момент 1300 Нм,
робочий крутний момент 135–704 Нм, витрата повітря 135 л/хв, маса 1,8 кг

CHICAGO
PNEUMATIC

CP7763P

Пневматичний ключ ударної дії 3/4", максимальний крутний момент 1627 Нм,
робочий крутний момент 136–1288 Нм, витрата повітря 212 л/хв, маса 5,25 кг +
насадки 8 шт. (3/4 ", розміри 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38)

CHICAGO
PNEUMATIC

CP7769

Пневматичний ключ ударної дії 3/4", максимальний крутний момент 1950 Нм,
робочий крутний момент 407–1464 Нм, витрата повітря 210 л/хв, маса 3,4 кг

CHICAGO
PNEUMATIC

CP7782-6

Пневматичний ключ ударної дії 1", максимальний крутний момент 2900 Нм,
робочий крутний момент 600–2500 Нм, витрата повітря 288 л/хв, маса 11,6 кг

CHICAGO
PNEUMATIC

KAAA3218

Пневматичний гайковерт 1" з коротким штифтом, максимальний крутний момент
2440 Нм, для вантажівок

TOPTUL

KAAA2460

Пневмогайкокрут 3/4", 813 Нм, 6300 об/хв, 2,9 кг

TOPTUL

KAAA1640

Пневмогайкокрут 1/2", 813 Нм, 8000 об/хв, 2,6 кг

TOPTUL

KAAF1605

Тріскачка пневматична 1/2", 160 об/хв, 102 Нм

TOPTUL
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Компресори K-EVERT
Низькошвидкісні поршневі компресори серії EVERT K
Компресори серії EVERT K – першокласні компресори зі зворотним зв’язком на низькошвидкісній
роботі та максимальному тиску 15 барів. Завдяки
використанню найвищого класу компонентів, компресори серії К були побудовані для сервісів, де не
тільки якість, а й здатність працювати при підвищеному робочому тиску висуваються на перше місце,
як у випадку сервісів вантажних автомобілів. Компресори серії K працюють у низькошвидкісному режимі, що гарантує їх стабільність і довговічність, а
ефективна система охолодження дозволяє працювати в цілодобовому циклі, у співвідношенні 80 % до
20 % (48 хв/1 год – співвідношення роботи до відпочинку). Компресорні насоси, що використовуються
в серії К, – це промислові двоступеневі компресійні
блоки, виготовлені в Європейському Союзі з компонентів найвищої якості. Крім того, вони обладнані
двома кулерами, що значно знижує робочу температуру.

Індекс
компресора
Продуктивність
[л/хв]

Суперверсії компресорів оснащені стартом зіркатрикутник, що полегшує запуск пристрою та зменшує прохідний струм. Баки в компресорах серії
EVERT K захищені від корозії, що гарантує їх довговічність. Кожний компресор цієї серії перед виходом із заводу перевіряється в умовах робочого тиску в 20 барів. Клієнт отримує повністю перевірений
та готовий до найважчої роботи пристрій.

EVERTK100- EVERTK200- EVERTK200- EVERTK300- EVERTK300- EVERTK300- EVERTK500- EVERTK500- EVERTK500450
450
600
600
700
700S
700S
1000S
1500S
450

450

600

600

700

700

700

1000

1500

3,0/2,2

3,0/2,2

4,0/3,0

4,0/3,0

5,5/4,0

5,5/4,0

5,5/4,0

7,5/5,5

10,0/7,5

Ємність бака [л]

100

200

200

300

300

300

500

500

500

Кількість
цил./ ступ. тисн.

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

Тиск робочий
[бар]

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Тиск макс. [бар]

15

15

15

15

15

15

15

15

15

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3YΔ

400/50/3YΔ

400/50/3YΔ

400/50/3YΔ

840

840

1170

1170

970

970

970

970

1020

1220 × 380
× 900

1470 × 460
× 1000

1470 × 460
× 1000

1700 × 520
× 1080

1700 × 520
× 1150

1700 × 520
× 1150

2000 × 620
× 1380

2000 × 620
× 1270

2000 × 520
× 1270

100

140

160

180

205

210

280

320

325

Потуж.двиг.
[КС/кВт]

Живлення
[В/Гц/Ph]
Обороти [oб/хв]
Розміри [мм]
Маса [кг]
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Компресори
Індекс IC

Опис

Виробник

Поршневі
EVERT320/100

EVERT400/150

EVERT310/25

EVERT1500/500

EVERT590/200

EVERT490/270

EVERT490/200

EVERT670/270

EVERT325/50

Поршневий компресор, бак 100 л, вихід 320 л/хв
(19,2 м3/год), максимальний тиск 10 барів,
потужність двигуна 2,2 кВ
Поршневий компресор з ресивером (баком) 150 л,
продуктивність 400 л/хв, максимальний тиск 10 барів,
потужність двигуна 2,2 кВт, непрямий привод,
блок живлення 400 В
Поршневий компресор з прямим приводом, бак 24 л,
продуктивність 310 л/хв (18,6 м3/год), потужність 1,5 кВт,
максимальний тиск 8 барів, живлення 230 В
Поршневий компресор, бак 500 л, продуктивність 1210 л/хв
(72,6 м3/год), максимальний тиск 10 барів, потужність
двигуна 7,5 кВт, непрямий привод, блок живлення 400 В
Поршневий компресор, ресивер 200 л, продуктивність
590 л/хв, максимальний тиск 10 барів, потужність
двигуна 4 кВт, ремінний привод, електроживлення 400 В
Поршневий компресор, ресивер (бак) 270 л,
продуктивність 490 л/хв, максимальний тиск 10 барів,
потужність двигуна 3 кВт
Поршневий компресор з ресивером (баком) 200 л, продуктивність 490 л/хв, максимальний тиск 10 барів, потужність
двигуна 3 кВт, непрямий привод, блок живлення 400 В
Поршневий компресор з ресивером (баком) 270 л, продуктивність 670 л/хв, максимальний тиск 10 барів, потужність
двигуна 4 кВт, непрямий привод, блок живлення 400 В
Поршневий компресор з прямим приводом, бак 50 л, продуктивність 325 л/хв і 1,8 кВт, максимальний тиск 8 барів,
живлення 230 В, 2800 об/хв, маса 34 кг

EVERT

EVERT

EVERT

EVERT

EVERT

EVERT

EVERT

EVERT

EVERT

Гвинтові
Компресор гвинтовий, 380 В, потужність 15 кВт,
тиск 10 барів, ефективність 1800 л/хв, бак 500 л

EVERT

Компресор гвинтовий, 380 В, потужність 15 кВт,
EVERTHDVT15/10-500 тиск 10 барів, ефективність 1800 л/хв, бак 500 л,
із сушаркою

EVERT

Компресор гвинтовий, 380 В, потужність 5,5 кВт,
тиск 10 барів, ефективність 720 л/хв, бак 270 л

EVERT

EVERTHD15/10-500

EVERTHD5,5/10-270
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Підіймачі
Мобільні колони 7,5/ 8,5/ 10 тонн
Електромеханічний гвинтовий привод. Контрольний блок PLC.
Підйомна гайка із нілатрону, додаткова захисна гайка зі сталі.
Електронна система синхронізації. Кнопки управління підйомом та аварійний вимикач
на кожній колоні. Розширення набору з послідовними арами колон.
Контроль на окремій консолі · Набір адаптерів для малих коліс
Балка з поперечним зворотним ходом — 15 т · Розширення проводів — 12 м
Високі опори (майданчики) — 7,5 і 10 т · Підготовка колон для зовнішньої роботи

Ямні пневматично-гідравлічні
підіймачі
Гідравлічно-пневматичні канальні підіймачі ESKAPOL
призначені для часткового підйому автомобіля під час
діагностики, технічного обслуговування та ремонтних робіт.

Індекс
Вантажопідйомність
Висота підйому
Час підйому
Розмір
підтримуваних коліс
Потужність двигуна
Електронна
синхронізація
Кінцевий захист
Управління 24V
Кінцеві вимикачі
Довжена кабеля
Мобільність колон
Маса колони

OMA 488W
7,5 т
1750 мм
220 с

OMA 489W
8,5 т
1750 мм
220 с

OMA 490W
10,0 т
1750 мм
220 с

900–1200

900–1200

1000–1300

1,85 кВт

2,2 кВт

3,0 кВт

X

X

X

X
X
X
12 м
X
350 кг

X
X
X
12 м
X
360 кг

X
X
X
12 м
X
380 кг

Індекс
ESK/DKP-H12/600 ESK/DKP-H12/800 ESK/DKP-H16 ESK/DKP-H20
Вантажопідйомність
12 т
12 т
16 т
20 т
Мін. висота (мм)
85
85
165
165
Макс. висота (мм)
685
885
965
965
Звис (мм)
900
1100
1080
1080
Швідкість підйому (м/с)
0,0052
0,0052
0,0013
0,0014
Подача стиснутого
0,8–1
0,8–1
0,8–1
0,8–1
повітря (МПа)
Тиск у гідр.системі (МПа)
23,9
23,9
25,5
25,5
Довжина штока (мм)
600
800
800
800
Діаметр штока (мм)
65
66
70
80
Маса підіймача (кг)
135
135
200
227
Діаметр роликів (мм)
63
63
75
75
Ширина роликів (мм)
40
40
40
40
Ширина ями (мм)
650–1100

Ямні гідравлічні підіймачі
Гідравлічні підіймачі ESKAPOL призначені для часткового підйому
на контрольній ямі автотранспортних засобів із максимальним
навантаженням на осі до 12 тонн залежно від типу підіймача.
Вони використовуються при проведенні ремонтних робіт у автосервісах, а також при виконанні діагностики та регулювання шасі.
Підіймачі оснащені насосом з подвійною дією, що дозволяє в декілька
разів прискорювати швидкість холостого ходу поршня.

Індекс
Вантажопідйомність
Мін. висота (мм)
Макс. висота (мм)
Звис (мм)
Швидкість підйому (мм),
холостий хід (Ruch 1)
Робочий хід (Ruch 2)
Довжина важеля насоса (мм)
Довжина штока (мм)
Діаметр штока (мм)
Маса підіймача (кг)
Діаметр роликів (мм)
Ширина роликів (мм)
Ширина ями (мм)

ESK/DKH12
12 т
150
690
640

ESK/DKH16
16 т
165
815
700

ESK/DKH20
20 т
165
815
700

9,5

7,7

7,7

1,5
550
540
65
113
63
40

0,9
600
650
70
150
75
40
650–1000

0,9
600
650
80
150
75
40
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Спеціальні ямні підіймачі

Індекс
Вантажопідйомність
Мін. висота (мм)
Висота підйому (мм)
Ширина ями (мм)
Швидкість підйому (мм),
холостий хід (Ruch 1)
Робочий хід (Ruch 2)
Тиск повітря на вході (МПа)
Маса підіймача (кг)

ESK/DKH1200S
12 т
250
1200
650-1100

ESK/DKP-H1200S
12 т
250
1200
650-1000

25

_

4,5
_
155

_
0,8–1
155

Спеціальні ямні підіймачі призначені для демонтажу та монтажу компонентів (наприклад, коробки передач) та інших важких компонентів, без
необхідності піднімати транспортний засіб. Підіймачі оснащені універсальною головкою, що підтримує демонтовані компоненти.
Підіймачі побудовані таким чином, що дають можливість транспортувати демонтовані елементи/агрегати вздовж каналу за межі периметра
автомобіля.

Підіймач універсальний

Індекс
Вантажопідйомність
Мін. висота (мм)
Хід штока (мм)
Макс.маса демонтованих елементів (кг)
Загальна маса
Довжина мобільного візка (мм)
Ширина мобільного візка (мм)
Довжина візка ямного (мм)
Ширина візка ямного (мм)

ESK/DPHW14
14 т
1050
1500
2000
270
800
800
700
650–1000

ESK/DPHW16
16 т
1050
1500
2000
270
800
800
700
650–1000

Підіймач DPHW являє собою універсальний канальний підіймач, що дозволяє піднімати осі
транспортного засобу, а також розбирати та монтувати вузли/агрегати.
Можливе виконання у двох варіантах: у мобільній версії для монтажу на трасі внизу каналу/ями.
Рейки на нижній частині ширини каналу повинні бути не менше 45 мм і висотою мін. 20 мм від
нижньої частини каналу.
Друга версія робиться як вільне пересування на підлозі.

Гальмівна система
Діагностика гальмівної системи важких
автомобілів від BOSCH
Індекс IC
1691880402
1691880403
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Опис

BOSCH

Комплект роликів з електромагнітними гальмами, з комплектом 4×4,
8-сенсорним зважувальним пристроєм. Потрібно замовляти обидва артикули

1691810431 BOSCH

Індикатор стрілочний (з ЖК сегментами)

1691880406 BOSCH

Шафа управління

1691801017 BOSCH

Комплект призначений для підключення стенда до ПК користувача

InterTruck
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Розвал – сходження
Обладнання для перевірки та регулювання кутів
встановлення коліс вантажних автомобілів, причепів,
напівпричепів та автобусів

HAWEKA 05050

Комплект лазерної системи перевірки кутів встановлення
коліс вантажних автомобілів AXIS500: нові лазерні головки
та інклінометр з автоматичним показанням кутів

HAWEKA 04020

Комплект комп’ютерної 3D системи перевірки кутів
встановлення коліс вантажних автомобілів AXIS4000

GTL TRUCK STANDARD, PROFI (CCD)
GTL Truck – комп’ютерний CCD стенд для вимірювання кутів встановлення коліс
вантажівок та автобусів з діаметром колеса від 14 до 24".
Завдяки використанню CCD-датчиків результати дуже точні і повторювані.
Стенд доступний у двох варіантах:
GTL-320-000

PRECYZJA

GTL Truck Standard —
оснащений док-станцією

PREC GTL-TRUCK-PROFI/SKP

PRECYZJA

GTL Truck Profi — оснащений
персональним комп’ютером
і шафою

Двигун
Індекс IC

Опис

Тестер дизельних інжекторів EPS 118
Точна і повністю автоматична перевірка форсунок Common Rail
Просте і швидке установлення
Інтуїтивний робочий інтерфейс у комбінації з сенсорним екраном
База даних з типовими тестовими значеннями (Bosch та інших виробників)
Покриває широкий діапазон інжекторів (включаючи Bosch, Continental,
0683803119 Siemens, Delphi, Denso)
Додаткова інформація про особливості форсунок
Відображення розпилення для всіх величин тиску
Зрозуміле для працівника майстерні та клієнта відображення результатів
перевірки
Роздрукування звіту
Представляє собою компактний блок (60×60 см)

Виробник

BOSCH
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Ручний інструмент
Індекс IC

Виробник

Опис

9918HQ-GTT520 HANS

Інструментальний візок з інструментом
520 шт., 8 ящиків,
розміри (Ш/Г/В): 670×460×812 мм,
колір: червоний/зелений,
TRUCK призначений для СТО вантажних
автомобілів

746009

SONIC

Інструментальний візок з інструментом
460 один., 8 ящиків, колір: чорний,
серія: S10 HEAVY DUTY TRUCK, два ящики для
ударних інструментів і ящик 3/4"

SONIC

Інструментальний візок з інструментом
460 один., 8 ящиків, колір: червоний,
серія: S10 HEAVY DUTY TRUCK, два ящики для
ударних інструментів і ящик 3/4"

SONIC

Інструментальний візок з інструментом
460 один., 8 ящиків, колір: синій,
серія: S10 HEAVY DUTY TRUCK, два ящики для
ударних інструментів і ящик 3/4"

746015

746016

Обладнання для ДП та AdBlue
Індекс IC

Опис

SWIMER ECO LINE. Двошаровий поліетиленовий резервуар для
SW-ELDPS2500/ON зберігання дизельного палива ємністю 2500 л з розподільною
шафою, яка закривається

SW-FUDPS2500/ON

Двошаровий поліетиленовий резервуар для зберігання дизельного
палива ємністю 2500 л з розподільною шафою, яка закривається

SWIMER ECO LINE. Двошаровий поліетиленовий резервуар для
SW-ELDPS5000/ON зберігання дизельного палива ємністю 5000 л з розподільною
шафою, яка закривається

SWIMER

SWIMER

SWIMER

Двошаровий поліетиленовий резервуар для зберігання дизельного
палива ємністю 5000 л з розподільною шафою, яка закривається

SWIMER

SW-ELDPS2500/
AdBlue

SWIMER ECO LINE. Двошаровий поліетиленовий резервуар для
зберігання AdBlue ємністю 2500 л з розподільною шафою, яка
закривається

SWIMER

SW-ELDPS5000/
AdBlue

SWIMER ECO LINE. Двошаровий поліетиленовий резервуар для
зберігання AdBlue ємністю 5000 л з розподільною шафою, яка
закривається

SWIMER

SW-FUDPS5000/
AdBlue

Двошаровий поліетиленовий резервуар для зберігання AdBlue
ємністю 5000 л з розподільною шафою, яка закривається

SWIMER

SW-FUDPS5000/ON
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Клімат
Артикул

Торгова марка Опис товару

S P00 000 001

BOSCH

ACS 511 – автоматична установка для обслуговування систем кондиціонування
початкового рівня. Принтер, посудини для свіжого/використаного масла і контрастної
речовини, шланги довжиною 2,44 м, захисні окуляри і рукавички. Бак для фреону 8 кг (R134A)

S P00 000 002

BOSCH

ACS 611 – автоматична установка для обслуговування систем кондиціонування з
принтером, посудинами для свіжого/використаного масла і контрастної речовини,
шланги довжиною 2,44 м, захисні окуляри і рукавички. Бак для фреону 20 кг (R134A)

S P00 000 070

BOSCH

ACS 652 – повністю автоматична установка для обслуговування систем кондиціонування
без ручних клапанів, бак для фреону 20 кг, принтер, підходить для гібридних і електричних
автомобілів (POE/PAG), база даних

S P00 000 069

BOSCH

ACS 752 – повністю автоматична установка для обслуговування систем кондиціонування
без ручних клапанів, відповідає вимогам SAE J 2788, підходить для гібридних і електричних
автомобілів (PAG/POE), бак для фреону 20 кг, принтер SD, USB, LAN; аудіо-інтерфейс,
база даних для R134a і програмне забезпечення для ПК

S P00 000 003

BOSCH

ACS 810 – автоматична установка для обслуговування систем кондиціонування з принтером,
двоступеневим вакуумним насосом, ємностями для свіжого/використаного масла і контрастної
речовини, шланги довжиною 5 м, захисні окуляри і рукавички. Бак для фреону 35 кг (R134A)

S P00 000 071

BOSCH

ACS 661 – повністю автоматична установка для обслуговування систем кондиціонування,
бак для фреону 20 кг (R1234yf), продуктивність вакуумного насоса 72 л/хв,
принтер, підходить для гібридних і електричних автомобілів (POE/PAG),
принтер SD, USB-інтерфейс, база даних

S P00 000 100

BOSCH

ACS 561 – автоматична установка для обслуговування систем кондиціонування, бак для
фреону 8 кг (R1234yf), продуктивність вакуумного насоса 72 л/хв, принтер. Підходить для
гібридних і електричних автомобілів (POE/PAG), принтер, USB-інтерфейс, база даних

007950015200

MAGNETI
MARELLI

ALASKA START – автоматична установка
для обслуговування систем кондиціонування (R134A)

007950015210

MAGNETI
MARELLI

ALASKA START HFO – автоматична установка
для обслуговування систем кондиціонування (R1234yf)

TEX Z10410

TEXA

KONFORT 705R – автоматична установка для обслуговування
систем кондиціонування (R134A)

TEX Z12110

TEXA

KONFORT 707R – автоматична установка для обслуговування
систем кондиціонування (R1234yf)

TEX 715R

TEXA

Тільки в IC! KONFORT 715R – автоматична установка для обслуговування систем
кондиціонування (R134a), можливість конверсії на 1234yf

S P01 000 018

PROFITOOL

Обладнання для обслуговування систем кондиціонування автомобілів ACM3000,
напівавтоматичне, вбудована база даних транспортних засобів (R134A)

430104018045

MAGNETI
MARELLI

Ozon-Maker – пристрій, що виробляє озон 1000 мг/год

007936210010

MAGNETI
MARELLI

Ozonator MX4000 – пристрій, що виробляє озон 4000 мг/год

007950024620

MAGNETI
MARELLI

Пристрій для промивання систем кондиціонування Cool Weather

007950025830

MAGNETI
MARELLI

Електронний детектор витоків R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf

007950025190

MAGNETI
MARELLI

УФ-лампа 50 Вт із зарядним пристроєм і окулярами
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Діагностика
Артикул

0 684 400 512

Торгова марка Опис товару
KTS Truck виносний діагностичний модуль для підключення до ПК через
USB-з’єднання або Bluetooth.
BOSCH
У комплект поставки входять: кабельз адаптером OBD 0,9 м, універсальний
набір адаптерів, 12/24-В з’єднувальний кабель, кабель USB, валіза. (Для роботи
необхідний дійсний абонемент на програмне забезпечення ESI [tronic].)

Обслуговування АКБ
Артикул

0 684 400 731

56

Торгова марка Опис товару
BAT 131– тестер акумуляторних батарей для 6V/12V-свинцево-кислотних,
гелевих, флісових/AGM батарей; вбудований термопринтер; легкові
BOSCH
автомобілі/інші транспортні засоби, мотоцикли, морські транспортні засоби;
тест 12V/24V системи запуску/заряду; струмова цанга (опція); перевірка
батарей, які ще не експлуатувалися, пам’ять на 100 протоколів
BAT 110 – тестер акумуляторних батарей для 12V-свинцево-кислотних
батарей; чотирирозрядний цифровий дисплей; три світлодіодні індикатори
та клавіші зі стрілками прокручування

0 986 AT0 550

BOSCH

007950006910

MAGNETI
MARELLI

MDX-335P

MIDTRONICS

LBT100

IDEAL

Навантажувальна вилка

SEA BT91/7

SEALEY

Навантажувальна вилка

56-734

CTEK

SEA AK418

SEALEY

Інструмент для очищення клем акумуляторних батарей

0XAT7051

PROFITOOL

Інструмент для очищення клем акумуляторних батарей

InterTruck

Battery Tester Basic

Тестер акумуляторних батарей для 6V/12V

Зарядний пристрій, 24 В (AGM; Ca/Ca; GEL; MF; WET), макс. зарядний струм 14
A, ємність зарядженого акумулятора 24 В: 28–300 A·год

ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Пуско-зарядні пристрої

Індекс

Живлення

Зарядна напруга

Зарядний струм

Стартовий струм

Ємність акумулятора

807576

230 В

12 В

12A

50 A

25/250 A·год

807577

230 В

12/24 В

15/8 A

100 A

30/400 A·год

807538

230 В

12 В

14 A

80 A

25/250 A·год

807539

230 В

12/24 В

20 A

120 A

30/400 A·год

807551

230 В

12/24 В

30 A

180 A

20/700 A·год

DYNAMIC420

230 В

12/24 В

50 A

300 A

20/1000 A·год

DYNAMIC520

230 В

12/24 В

50 A

300 A

20/1000 A·год

DYNAMIC620

230 В

12/24 В

70 A

360 A

20/1550 A·год

829385

3×400 В

12/24 В

80 A

640 A

20/1200 A·год 20/800 A·год

Пуско-зарядні пристрої

Індекс

Живлення

Зарядна напруга

Зарядний струм

Стартовий струм

Ємність акумулятора

SPRINT 400

230 В

12/24 В

30 A

180 A

20/500 A·год

STARTER 440

230 В

12/24 В

40 A

300 A

40/700 A·год

STARTER 640

230 В

12/24 В

60 A

500 A

40/1000 A·год

STARTER 840

230 В

12/24 В

80 A

700 A

20/1200 A·год

STARTER 1500

3×400 В

12/24 В

160 A

1000 A

40/1300 A·год

STARTER 420P

230 В

12/24 В

40 A

300 A

40/700 A·год

STARTER 620P

230 В

12/24 В

60 A

500 A

40/1000 A·год

Зарядні пристрої

Індекс

Живлення

Зарядна напруга

Зарядний струм

Ємність
акумулятора

SPRINT 15

230 В

12/24 В

9A

20/100 A·год

SPRINT 20

230 В

12/24 В

18 A

20/200 A·год

SPRINT 30

230 В

12/24 В

30 A

20/250 A·год

InterTruck
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Індукційні нагрівачі

Технічні дані
Живлення
Частота роботи

А80

А800

208–240 В 4–16A/50–60 Гц 3×400 В + PE, 32 A 50/60 Гц
17–40 кГц

16–18 кГц

А1200

А4000

3×400 В + PE, 32 A 50/60 Гц

3×400 В + PE, 32 A 50/60 Гц

16–18 кГц

18 кГц

Вихідна потужність

3,7 кВт

10 кВт

12 кВт

18 кВт

Розміри

450×220×250 мм

450×500×800 мм

650×600×900 мм

870×700×1000 мм

Індекс IC

ALESCO A080

ALESCO A800

ALESCO A1200

ALESCO A4000

Індукційні нагрівачі
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Індекс IC

Живлення

Макс. потужність

Номінал. потужність

INDUCTOR1.5

230

1,5 кВт

1,5 кВт

—

INDUCTOR 3I

230

3,5 кВт

3,5 кВт

Рідинне охолодження

INDUCTOR5

230

4,5 кВт

3,7 кВт

Рідинне охолодження

INDUCTOR8

230

8 кВт

5,2 кВт

Рідинне охолодження

INDUCTOR10

400

10 кВт

8 кВт

Рідинне охолодження

INDUCTOR12

400

12 кВт

10 кВт

Рідинне охолодження

INDUCTOR18

400

18 кВт

16 кВт

Рідинне охолодження

INDUCTOR21

400

21 кВт

21 кВт

Рідинне охолодження

INDUCTOR18TWIN

400

2×18 кВт

2×16 кВт

Рідинне охолодження

InterTruck
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ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО

ВАНТАЖІВКИ
Першу вантажівку створили два німецькі
генії-інженери: Готліб Даймлер і Вільгельм
Майбах у 1896-му. Вважається, що цей вид
автомобілів був винайдений випадково —
винахідникам просто захотілося перевірити,
чи зуміє новий двигун потягнути іншу
машину. Тільки для цього Даймлер і
Майбах створили вантажне авто.

Перший причіп був винайдений у
Німеччині — виробником автомобілів
Чарльзом Фрюхауфом у 1914-му. Це відбулося
через те, що одному з клієнтів захотілося
мати автомобіль, у якого буде «візок» ззаду —
він хотів перевозити в ньому свій човен.
Першими, хто зумів оцінити корисність вантажівок, були не продавці чи будівельники,
а пожежні, яких доводилося привозити до
палаючого будинку у великій кількості.
Одним із найбільших виробників вантажної
техніки є компанія Isuzu (Японія). За рік
з її заводів виходить близько 450 тисяч
вантажівок комерційного призначення.

Найбільшим автопарком вантажівок володіє
американська кур’єрська компанія FedEx.

Вік водія вантажної машини становить
у середньому 33 роки.

Основний вид вантажу, який перевозиться
вантажівками, — це одяг, продовольчі товари
та обладнання різного типу.

Вантажні автомобілі можуть оснащуватися
КПП, які мають більше 20 передач з додатковими двома швидкостями заднього ходу.

Повне гальмування вантажівки, яка їде
дорогою на швидкості 90 км/год, потребує
155 метрів шляху і 6 секунд часу.

У сучасних автомобілях, які використовуються для перевезення негабаритних
вантажів на великі відстані, об’єм паливного
бака може досягати 800 літрів.

InterTruck

59

ЦІКАВІ ФАКТИ
На комерційну вантажівку в середньому йде 77 600 літрів
палива за рік. Для порівняння: типовий автомобіль
легкового типу споживає близько двох тисяч літрів палива
за рік. Це пов’язано здебільшого з тим, що середня
потужність двигуна легкового автомобіля — 100–200 кінських
сил, тоді як потужність двигуна вантажівки — близько
400–600 кінських сил. Однак існують і винятки. Наприклад,
виробник Volvo займається випуском вантажних автомобілів
з потужністю 700 «конячок», відповідачи при цьому
стандарту Євро-5.

Гальмівний шлях вантажівки приблизно
на 40 % довший, ніж у легкових автомобілів.
Незалежно від того, пересуваєтеся ви
пішки чи на автомобілі, — завжди
враховуйте це на дорозі.

Двигун вантажного автомобіля вміщує
близько 57 літрів масла, тоді як легкового
автомобіля — у середньому 4 літри.

Двигун вантажного автомобіля більш
живучий. Легковий автомобіль починає
відчувати проблеми з двигуном після
близько 322 тисяч кілометрів, тоді як
вантажівка може протриматися в
середньому до 1 610 000 км.

Вантажні автомобілі оснащуються різними
видами гальмівних систем. Найбільш
популярними є дискові, барабанні
та магнітні гальма.

Максимальна кількість обертів двигунів,
використовуваних на вантажному
автотранспорті, досягає 2000 об. /хв.
Акумуляторні батареї для легкових автомобілів мають напругу 12 В. Але для вантажного транспорту цього зовсім недостатньо. Тому акумулятори для вантажівок
мають напругу вдвічі більшу — 24 В.

Вантажівки «шиплять» під час гальмування з
таких причин. Фізичної сили водія дуже мало
для того, щоб одним натисненням педалі
гальма зупинити такого велетня. Тому для
здійснення гальмування використовується
енергія стисненого атмосферного повітря.
Основна причина аварій, в які потрапляють
вантажівки, — це автомобіль, який «не вписався» у вузьку вуличку або під низький міст.
Статистичні дані свідчать про те, що з вини
вантажного автомобіля відбувається
не більше 3 % дорожніх пригод.
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HIGH FIDELITY SPARE PARTS

www.cei.it

Follow
ollow Us

ВДОСКОНАЛЕНИЙ
ШАБЛОН МАРКУВАННЯ НА
ГАЛЬМІВНИХ КОЛОДКАХ
Гальмівні колодки марки Wagner® QS тепер мають цілком новий дизайн трафаретного маркування. Таке покращене маркування має
чіткіший вигляд, а інформація, нанесена на гальмівні колодки, є більш структурованою. Впізнайте свою оновлену гальмівну колодку,
дивлячись на:

• Новий логотип Wagner
• Логотип синього кольору
• Нова структура інформації
Номер R90*

Логотип

Артикул деталі
Номер партії

Фрикційний
матеріал
Країна-виробник

Макет
упаковки буде
оновлюватися
поступово
* призначено виключно для бренду Wagner QS

PRMWA1702-UA

ПАМ’ЯТКА З ПІДБОРУ ЗАПЧАСТИН

ВАНТАЖНІ
АВТОМОБІЛІ
WWW.INTERCARS.COM.UA

ПАМ’ЯТКА З ПІДБОРУ ЗАПЧАСТИН ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

ФОТО

ІНДЕКС
70031L
70031P
70031C
50205L
50205P
50205C

ВИРОБНИК

Задній ліхтар MERCEDES ATEGO, SPRINTER 2-T (901, 902) 01.95Скло заднього ліхтаря MERCEDES ATEGO, SPRINTER 2-T
(901, 902) 01.95Задній ліхтар MAN F 9

MOTOS BIS

Скло заднього ліхтаря MAN F 9

30029W/L

Задній ліхтар трисекційний

LT2.26600

Задній ліхтар трисекційний

WESEM

Габаритний ліхтар причепа UNIPOINT LED

ASPOCK

A31-2004-017
7810618C

Електричний роз’єм 8 ріn для задніх ліхтарів DAF 95XF

7811672C

Електричний роз’єм 4 ріn MAN TGA

7811688C

Електричний роз’єм 2 ріn MAN TGA

7810378C

Електричний роз’єм 3 ріn DAF; IVECO; RVI; VOLVO

7810006C

Електричний роз’єм 2 ріn

7810469C

Електричний роз’єм 4 ріn Bayonet

330123LX

Електричний роз’єм 3 ріn тип 1314

330125LX

Електричний роз’єм 4 ріn тип 1318

7810051C

Електричний роз’єм 3 ріn тип JPT

51.25413.6088MAN

Кабельна лінія EDC до форсунок

PPU-C-M16

Пневмопровід спіральний 4,5 м, M16×1,5

PPU-C-M22

Пневмопровід спіральний 4,5 м; M22×1,5

PPU-R-M16

Пневмопровід спіральний 4,5 м; M16×1,5

PPU-R-M22

Пневмопровід спіральний 4,5 м; M22×1,5

PPU-Y-M16

Пневмопровід спіральний 4,5 м; M16×1,5

PPU-Y-M22

Пневмопровід спіральний 4,5 м; M22×1,5

PPU-Z-M16

Пневмопровід спіральний 4,5 м; M16×1,5

PPU-Z-M22

Пневмопровід спіральний 4,5 м; M22×1,5

10 2114 31 00 00

Патрубок обігрівача кабіни 60 мм

10 2114 34 00 00

Патрубок обігрівача кабіни 75 мм

10 2114 37 00 00

Патрубок обігрівача кабіни 90 м

25 1896 99 20 00

Вентилятор D1LC COMPACT, 24 В

25 1907 99 20 00

Вентилятор D3LC COMPACT 24 В

25 2070 99 20 00

Вентилятор AIRTRONIC D2 24 В

25 2114 99 20 00

Вентилятор AIRTRONIC D4 24 В

25 2145 99 20 00

Вентилятор AIRTRONIC D4S 24 В

25 1895 41 00 00

Датчик полум’я D1LCC, D3LCC 24 В

25 2069 01 02 00

Датчик полум’я AIRTRONIC D2, D4, D4S, 12/24 В

25 1895 99 35 00

Датчик полум’я D1LC/COMPACT 24 В

25 2069 10 01 00

Камера згоряння AIRTRONIC D2 12/24 В

25 2113 10 01 00

Камера згоряння AIRTRONIC D4/D4S 12/24 В

22 4518 01 00 00

Паливний насос AIRTRONIC D2, D4, 24 В 1-4 кВт

25 1908 45 00 00

Паливний насос D4S MAN, D1/3LC/COMP 24 В, 1-3 кВт

890 31 125

2

ОПИС

Паливний шланг 2 мм/6 мм

MOTOS BIS

OE M.A.N.

PNEUMATICS

EBERSPACHER HEATING

ПАМ’ЯТКА З ПІДБОРУ ЗАПЧАСТИН ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

ФОТО

ІНДЕКС

ОПИС

360 00 006

Повітряна трубка AIRTRONIC D2, D4, D4S, 25 мм

360 00 099

Повітряна трубка 20 мм Hydronic D5WS

25 2070 01 11 00

Свічка розжарення AIRTRONIC D2, D4, D4S, 24 В

25 1688 01 00 06

Прокладка вентилятора D1L, D1LC/COMPACT

25 1822 01 00 03

Прокладка вентилятора D3A, D3LC, D5LC

25 2069 01 00 03

Прокладка вентилятора AIRTRONIC D2 12/24 В

25 2113 01 00 03

Прокладка вентилятора AIRTRONIC D4, D4S

25 1688 06 00 03

Прокладка камери згоряння D1L, D1LC

25 1822 06 00 02

Прокладка камери згоряння D3LC/COMPACT

25 2069 06 00 01

Прокладка камери згоряння AIRTRONIC D2 12/24 В

25 2113 06 00 01

Прокладка камери згоряння AIRTRONIC D4, D4S 12/24 В

25 1688 06 00 06

Прокладка вентилятора D1LC

25 1822 06 00 03

Прокладка вентилятора D3LC/COMPACT

25 1688 06 04 00

Фільтр свічки розжарення D1LC/COMPACT, D5LC/C

25 1822 06 04 00

Фільтр свічки розжарення D3LC UNIVERSAL/COMPACT

25 2069 10 01 02

Фільтр свічки розжарення AIRTRONIC D2, D4, D4S

25 2121 99 01 13
70678A

Фільтр свічки розжарення HYDRONIC D5WS, D5WSC, D4WSC
Вентилятор AIR TOP 2000ST 24V

1303848A

Вентилятор AIR TOP 2000 ST 24V (MERCEDES)

14941A

Датчик температури THERMO 230, 300, 350

82305B

Датчик температури AIR-TOP 2000, 2000S

82306C

Датчик температури AIR TOP 2000, 2000S 12/24V

9005084A

Датчик температури AIR TOP 2000ST/STC

1302799A

Камера згоряння AIR TOP 2000ST

44325A

Камера згоряння THERMO 230, 300, 350

65786A

Камера згоряння AIR TOP 2000

1303517A

Комплект прокладок AIR TOP 2000ST

AT2000/WK

Сітка камери згоряння AIR TOP 2000, 2000S

AT3500/5000/WK

WEBASTO

Сітка камери згоряння AIR TOP 2000ST
Сітка камери згоряння AIR TOP 3500, 5000

82307B

Свічка розжарення AIR TOP 2000, 2000S (24 В)

82410A

Свічка розжарення THERMO 90 24V

9005087A

EBERSPACHER HEATING

Вентилятор AIR-TOP 2000, 2000S 24V

1302788A

AT2000ST/WK

ВИРОБНИК

Свічка розжарення AIR TOP 2000ST/STC 24 В)

470716

Форсунка DBW2020

470724

Форсунка DBW300

FE101127

Втулка стабілізатора DAF CF, XF 10.12-

FEBI

T5416

Амортизатор DAF XF DAF XF 105 10.05-

MONROE

6754NP02
6431NP01
U 5001 KIT
1 457 436 033
BS07-001
DAF1852005
DAF1852006

Пневмоподушка DAF EURO6
Фільтр ADBlue DAF XF106; IVECO STRALIS;
VOLVO FH; RENAULT RVI T, MAGNUM
Фільтр палива DAF EUR6

CONRITECH
MANN HUMMEL
BOSCH
BOSS FILTERS
OE DAF

3

ПАМ’ЯТКА З ПІДБОРУ ЗАПЧАСТИН ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

ФОТО

ІНДЕКС
71-11331-00
EL246160
VAL117000
VAL117010

4

ОПИС

ВИРОБНИК

Прокладка піддона DAF CF, XF MX-13303/MX-13340/
MX-13375 10.12-

REINZ

Прокладка ГБЦ DAF CF, CF 85, XF

ELRING

Ліхтар поворотів DAF XF 10.12-

VIGNAL

STR-51001

Гайка ресори m12*1,5

STR

STR-51007

Гайка ресори m20*2,5

STR

STR-51008

Гайка ресори m22*2

STR

STR-M16X1,5

Гайка ресори m16*1,5

STR

STR-51009

Гайка ресори m22*2,5

STR

STR-51016

Гайка ресори m27*2

STR

SEKCJA VERIGA

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

VERIGA

8SP022 016-15G

Пневмопровід спіральний ж.

HELLA

8SP022 016-15R

Пневмопровід спіральний ч.

HELLA

8SP022 022-15G

Пневмопровід спіральний ж.

HELLA

8SP022 022-15R

Пневмопровід спіральний ч.

HELLA

360 61 299/1M

Гофра пічки 24 мм

EBERSPACHER

360 61 300/1M

Гофра пічки 30 мм

EBERSPACHER

360 00 006

Гофра пічки EBERSPACHER AIRTRONIC D2, D4, D4S, 25 мм

EBERSPACHER

360 00 099

Гофра пічки 20 мм Hydronic D5WS

EBERSPACHER

TYP 31/PG

Плита пневмоподушки (819NP01) JELCZ M/MM/MV; MERCEDES
VARIO 09.96-12.10

MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 11/PD

Плита пневмоподушки MAN EM, NM, SM 08.87-

MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 25-315/PD

Плита пневмоподушки SETRA 300 09.91-

MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 31/PD

Плита пневмоподушки ELCZ M / MM / MV; MERCEDES VARIO
09.96-12.10

MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 52/PG

Плита пневмоподушки (882N1) MAN EM, HOCL, LION S CITY;
MERCEDES LK/LN2

MAGNUM TECHNOLOGY

PR35K.24V

Підігрів дзеркала заднього виду 24 В (345×147)

RIWAL

HP2.10245

Ліхтар універсальний H3, 12/24 В, 180 мм × 86 мм

WESEM

131-VT16270A

Контурне освітлення Лівий/Правий, LED, висота 54;
ширина 102, вставний, 24В (захист скла PMMA)

GIANT

4.62388

Лівий/Правий, помаранчевий, W3W, висота 41; ширина 110,
вставний, без ручки, 12/24В (без лампи розжарювання)
MERCEDES ACTROS 04.96-

229Z W47

Контурне освітлення Лівий/Правий, помаранчевий, LED,
висота 40; ширина 113,5, із ручкою, 12/24В

WAS

229ZJ W47

Контурне освітлення Лівий/Правий, помаранчевий, LED,
висота 40; ширина 113,5, із ручкою, 12/24В

WAS

A31-2004-017

Габаритний ліхтар помаранчевий – довжина дроту 500 мм

ASPOCK

A31-2004-037

Габаритний ліхтар помаранчевий – довжина дроту 1500 мм

ASPOCK

30029W/L

Ліхтар 3 секції

DT

MOTOS BIS

ПАМ’ЯТКА З ПІДБОРУ ЗАПЧАСТИН ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

ФОТО

ІНДЕКС

ОПИС

ВИРОБНИК

1095L W148.2

Контурне освітлення. Лівий, біло-червоно-помаранчевий, LED,
12/24В

WAS

1095P W148.2

Контурне освітлення. Правий, біло-червоно-помаранчевий,
LED, 12/24В

WAS

9EL340 331-001

Ліхтар LED

HELLA

CARGO-E033

Навіса тенту

CARGOPARTS

PN00.8M-02D

Ремінь для кріплення. Довжина 80 см

CARGOPARTS

BL-UN016

Проблисковий маячок (помаранчевий, 12/24В, H1, 3-точковий
монтаж)

TRUCKLIGHT

1.22915

Елементи склопідіймачів

DT

CARGO-E027

Елементи замка 16–18 мм

CARGOPARTS

BPD-VO033

Заглушка в бампер VOLVO FH 01.08-

PACOL

CL18407

Хомут ресивера (885 × 40 мм) SCANIA 4, P,G,R,T 05.95-

CLAMP

MATA251003

Протиковзкий килим 10 м × 25 см × 3 мм

CARGOPARTS

MATA250506

Протиковзкий килим 5 м × 25 см × 6 мм

CARGOPARTS

CB PRES BARRY ASC

Радіопередавач

PRESIDENT

CB PRES IOWA

Антена для радіо

PRESIDENT

CB PRES OREGON

Антена для радіо

PRESIDENT

CB PRES SG 100

Кріплення антени

PRESIDENT

CB PRES MINE BARRY

Шахта радіопередавача

PRESIDENT

CARGO-E044

Фаркоп під палець – 40, 8 отв.

CARGOPARTS

CARGO-E045

Фаркоп під палець – 50, 8 отв.

CARGOPARTS

98698300-S

Скоба кріплення ресори (M24X128X300 M24×3 BPW)

SCHOMACKER

RVI-FP-012

Петля RVI PREMIUM 04.96-

PACOL

51.25413.6088MAN

Електропроводка

OE MAN

5

ПАМ’ЯТКА З ПІДБОРУ ЗАПЧАСТИН ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

ФОТО

6

ІНДЕКС

ОПИС

ВИРОБНИК

DAF-DH-008R

Ручка дверей L DAF XF 105 10.05-

PACOL

DAF-DH-008L

Ручка дверей R DAF XF 105 10.05-

PACOL

SCH280540

Монт. елемент запасного колеса

Schmitz

10101000031

Колісний диск 22.5×11.75 ET120 10×335×281 4MAX

4MAX

10101000023

Колісний диск 22.5×9.00 ET161 10×335×281 4MAX

4MAX

10101000011

Колісний диск 22.5×8.25 ET152 10×335×281 4MAX

4MAX

10101000043

Колісний диск 22.5×11.75 ET0 10×335×281 4MAX

4MAX

10101000210

Колісний диск 19.5×11.75 ET120 10×335×281 4MAX

4MAX

10101000220

Колісний диск 19.5×14.00 ET120 10×335×281 4MAX

4MAX

10101000230

Колісний диск 19.5×14.00 ET0 8×275×221 4MAX

4MAX

10101000260

Колісний диск 22.5×11.75 ET135 10×335×281 4MAX

4MAX

10101000280

Колісний диск 17.5×6.75 ET1282 10×225×176 4MAX

4MAX

10101000290

Колісний диск 17.5×6.75 ET0 6×205×161 4MAX

4MAX

10101000310

Колісний диск 19.5×7.50 ET144 8×275×221 4MAX

4MAX

10101000320

Колісний диск 19.5×6.75 ET133 8×275×221 4MAX

4MAX

10101000330

Колісний диск 17.5×6.00 ET116 6×205×161 4MAX

4MAX

GOS-01

Комплект лапи напівпричепа (h=850 мм)

STR

GE525A0

Фаркоп (50 мм pin) type 5050 (160×100)

ORLANDI

RI10996589

Елементи дишла (50×60,6×44)

RINGFEDER

RI10996597

Елементи дишла (50×60,3×44)

RINGFEDER

RO25477

Елементи зчіпки RO400

ROCKINGER

RO400A51001

Зчіпка 40 мм, 160×100 ROCKINGER 400A51001

ROCKINGER

RO500A66000

Зчіпка 160×100, 200 кН, 135 кН, 50 мм

ROCKINGER

RO57268

Елементи дишла 40, 65×55 ROCKINGER

ROCKINGER

RO70944

Ремкомплект зчіпки RO400

ROCKINGER

RO71123

Ремкомплект зчіпки ROCKINGER 260

ROCKINGER

RO71125

Ремкомплект зчіпки ROCKINGER 500

ROCKINGER

EC-05-ABS

Спіральний електричний дріт

TRUCKLIGHT

EC-07-EBS

Спіральний електричний дріт

TRUCKLIGHT

EC-15-ADR

Спіральний електричний дріт

TRUCKLIGHT

EC-N07-ALU

Спіральний електричний дріт

TRUCKLIGHT

ПАМ’ЯТКА З ПІДБОРУ ЗАПЧАСТИН ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

ФОТО

ІНДЕКС
EC-N07-PLA

ОПИС
Спіральний електричний дріт

ВИРОБНИК
TRUCKLIGHT

EC-S07-ALU

Спіральний електричний дріт

TRUCKLIGHT

EC-S07-PLA

Спіральний електричний дріт

TRUCKLIGHT

AD-15/7-ALU

Спіральний електричний дріт

TRUCKLIGHT

UNI-KOL-001

Ковпак колеса (оцинкований, кількість отворів 10)

BTA

4.01 001

Ковпак колеса (чорний, кількість отворів 10)

ATEX

MLS-88138601

Лист ресорний BPW L-500 *38 мм

MAGNUM TECHNOLOGY

88138601-S

Лист ресорний BPW L-500 *38 мм

SCHOMACKER

8803550119 Z/T

Лист ресорний BPW L-500 *40 мм

TES

8803180119 Z/T

Лист ресорний BPW L-550 *40 мм

TES

392.254.0

Повітряний резервуар 246 мм/610 мм/25 дм/3, 3×M22×1, 5 +
M22×1, 5

POLMO

392.204.0

Повітряний резервуар 246 мм/500 мм/20 дм/3, 3×M22×1, 5 +
M22×1, 5

POLMO

016.373-00

Повітряний резервуар 3 * M22×1,5 25 л; 246 мм; 604,5 мм;
15,5 барів) MERCEDES ACTROS, ATEGO, AXOR, ECONIC

PETERS

016.375-00

Повітряний резервуар 3 * M22×1,5; 20 л; 246 мм; 496,5 мм;
15,5 барів) MERCEDES ACTROS, ATEGO, AXOR

PETERS

016.393-00

Повітряний резервуар 4 л њr.144 мм/d.321 мм DB ACTROS,
ATEGO, AXOR

PETERS

106.514-00

Повітряний резервуар 36 л; 300 мм; 609 мм DAF CF65IV;
CF75IV; CF85; CF85IV; LF55; LF55IV; XF105; XF95; YTZ95

PETERS

392.404.0

Повітряний резервуар 246 мм/d.940 мм/40 дм/3 , 3×M22×1,5

POLMO

394.404.0

Повітряний резервуар 310 мм/d.620 мм/40 дм/3 , 3×M22×1,5

POLMO

STR-M24X3/120-1

Оцинковані шестигранні болти

SCH751649

Елемент бампера

Schmitz

SCH1319444

Розподільчий блок (пневматика)

Schmitz

S-TR

ЗАПЧАСТИНИ ДО КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ RICAMBI
95532530

Підкладка синхронізатора ZF ECOSPLIT, ECOSPLIT II, ECOSPLIT III,
ECOSPLIT IV, NEW ECOSPLIT 12 S 2331 TD, 12 S 2333, 16 S 151,
16 S 181, 16 S 220 TD, 16 S 221 NMV, 16 S 2

RICAMBI

95534252

Фіксуючий палець ZF 16S151/181/221

RICAMBI

95535255

Штифт КПП ZF ECOSPLIT, ECOSPLIT II, ECOSPLIT III, ECOSPLIT IV,
NEW ECOSPLIT 12 S 2333, 16 S 151, 16 S 181, 16 S 2

RICAMBI

Захисна пластина ZF ECOSPLIT, ECOSPLIT II, ECOSPLIT III, NEW
ECOSPLIT 12 S 2331 TD, 16 S 150, 16 S 150 NMV, 16 S 151, 16 S 181

RICAMBI

95535251
95531369
95534371
95534632

К/кт захисних кілець ZF ECOSPLIT, ECOSPLIT II, ECOSPLIT III,
NEW ECOSPLIT 12 S 2331 TD, 16 S 150 NMV, 16 S 151, 16 S 181,
16 S 220 TD, 16 S 221,

RICAMBI
RICAMBI
RICAMBI
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ПАМ’ЯТКА З ПІДБОРУ ЗАПЧАСТИН ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

ФОТО

ІНДЕКС
95570642
95570599
95570601
95570555

Конус синхронізатора ZF ECOLITE, ECOSPLIT III 16 S 151, 16 S 221 IT,
16 S 221 NMV, 16 S 221 PTO, 16 S 221 WSK, 6 S 85, S 6-86
Кільце синхронізатора ZF ECOLITE, ECOSPLIT III 16 S 151,
16 S 221 NMV, 6 S 85, S 6-86

ВИРОБНИК
RICAMBI
RICAMBI
RICAMBI
RICAMBI

95570643

Елемент блокування синхронізатора ZF ECOLITE, ECOMID,
ECOSPLIT III 16 S 109, 16 S 151, 16 S 221 NMV, 6 S 800 TO, 6 S 85,
6 S 850, S 6-86

RICAMBI

95534255

Втулка КПП ZF ECOSPLIT, ECOSPLIT II, ECOSPLIT III, NEW ECOSPLIT
16 S 151, 16 S 181, 16 S 220 TD, 16 S 221 NMV, 16 S 2520 TO

RICAMBI

95570582

Конус синхронізатора ZF ECOSPLIT, ECOSPLIT II, ECOSPLIT III, NEW
ECOSPLIT 16 S 151, 16 S 181, 16 S 220 TD, 16 S 221, 16 S 221 IT,
16 S 221 NMV, 16 S 221 PTO, 16 S 221 SFA, 16 S 221 WSK,

RICAMBI

95531284

Конус синхронізатора ZF(16S- 151 / 181/ 221/ 251)

RICAMBI

95531493

Вал коробки передач NMV ZF 16 S 181,221, 16 S 2220 TO, 2522TO

RICAMBI

95534972

Вал коробки передач ZF 16S181/221

RICAMBI

95531501

Головний вал коробки передач ZF 16S181

RICAMBI

95532270

Шайба сателіта 2,30 мм ZF 16S151/181/221

RICAMBI

95570210

Шайба сателіта 1 мм ZF 16S151

RICAMBI

95532298

Втулка КПП ZF 16 S 181/221

RICAMBI

95532486

Вал вилки КПП ZF 16S151/181/221/251

RICAMBI

95534225
95532583
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ОПИС

Циліндр КПП 16S181/221/251

RICAMBI
RICAMBI

95534156

Кільце синхронізатора ZF ECOSPLIT, ECOSPLIT II, ECOSPLIT III,
NEW ECOSPLIT 16 S 151, 16 S 181, 16 S 220 TD, 16 S 221 IT,
16 S 221 PTO, 16 S 221 SFA, 16 S

RICAMBI

95570682

Запобіжне кільце DIN472 50X2

RICAMBI

95534152

Задня кришка КПП ECOSPLIT 16 S 181-221

RICAMBI

95534985

Муфта синхронізатора ZF ECOSPLIT IV 12 S 2333, 12 S 2333 TD

RICAMBI

98530348

Підшипник коробки передач (96×104×72) ZF ECOSPLIT,
ECOSPLIT II, ECOSPLIT III, NEW ECOSPLIT 16 S 181; 16 S 220 TD;
16 S 221 IT; 16 S 221 NMV; 16 S 221 PTO; 16 S 221 SFA;
16 S 221 WSK; 16 S 2321 TD; 16 S 2

RICAMBI

98530347

Підшипник коробки передач (90×98×50) ZF ECOSPLIT, ECOSPLIT II,
ECOSPLIT III, NEW ECOSPLIT 16 S 181; 16 S 220 TD; 16 S 221 IT; 16 S 221
NMV; 16 S 221 PTO; 16 S 221 SFA; 16 S 221 WSK; 16 S 2321 TD; 16 S 25

RICAMBI

98530174

Підшипник коробки передач ZF 8S-151; 16S-150/151/220/221

RICAMBI

98530345

Підшипник коробки передач (92×100×63) ZF ECOSPLIT,
ECOSPLIT II, ECOSPLIT III, NEW ECOSPLIT 16 S 181; 16 S 220 TD;
16 S 221 IT; 16 S 221 NMV; 16 S 221 PTO; 16 S 221 SFA;
16 S 221 WSK; 16 S 2321 TD; 16 S 2

RICAMBI

95530417

Втулка КПП ZF 16S 151/181/221

RICAMBI

95531506

К/кт сателітів 16 S 221/251, 43,5mm

RICAMBI

95535256

Муфта КПП ZF NEW ECOSPLIT 16 S 2521/2721

RICAMBI

ПАМ’ЯТКА З ПІДБОРУ ЗАПЧАСТИН ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

ФОТО

ІНДЕКС

ОПИС

ВИРОБНИК

95531505

Ролик сателітів ZF 16 S 221/251

RICAMBI

95532482

Сальник коробки передач

RICAMBI

95531627

Синхронізатор

RICAMBI

95531629

Синхронізатор

RICAMBI

95534081

Синхронізатор

RICAMBI

95534934

Синхронізатор

RICAMBI

95570202

Синхронізатор

RICAMBI

95531628

Синхронізатор

RICAMBI

95534389

Синхронізатор

RICAMBI

95570224

Синхронізатор

RICAMBI

95534407

Синхронізатор

RICAMBI

95531085

Синхронізатор

RICAMBI

95570896

Синхронізатор

RICAMBI

95570218

Синхронізатор

RICAMBI

95534379

Синхронізатор

RICAMBI

95534408

Ступиця синхронізатора

RICAMBI

95570993

Ступиця синхронізатора

RICAMBI

95570839

Ступиця синхронізатора

RICAMBI

95534410

Ступиця синхронізатора

RICAMBI

95531634

Ступиця синхронізатора

RICAMBI

95570551

Ступиця синхронізатора

RICAMBI

95533567

Фітинг карданного вала

RICAMBI

95532269

Шайба планетарного колеса

RICAMBI

95535282

Шестерня коробки передач

RICAMBI

95531499

Шестерня коробки передач

RICAMBI

95531492

Шестерня коробки передач

RICAMBI

95531502

Шестерня коробки передач

RICAMBI

95534637

Шестерня планетарної передачі

RICAMBI

95570600

Шестерня синхронізатора

RICAMBI

ЗАПЧАСТИНИ ДО КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ZF
0730009515ZF

Шайба коробки передач 22×27 мм ZF 16S151/181

ZF

0730008637ZF

Шайба коробки передач 24×29×2 мм ZF 16S151/181

ZF

0730150766ZF

Шайба перемикання КПП ECOSPLIT 4 12 S

ZF

0730008604ZF

Шайба коробки передач 16×22 ZF 6 S 850

ZF

0501322776ZF

Прокладка коробки передач ECOSPLIT 4 16 S 2530 TO /T D

ZF

1315302040ZF

Кільце перемикання КПП ECOSPLIT 4 12 S

ZF

1315302196ZF

Трубка мастила, пластикова 16S151/181/221/251

ZF

1354302019ZF

Трубка мастила, пластикова 16S151/181/221/251

ZF

0631328659ZF

Блок. елемент синхронізатора 4×30 ZF ECOSPLIT 16 S

ZF

0769174312ZF

Сальник перемикання КПП 105×125×12/16) ECOSPLIT,
NEW ECOSPLIT

ZF
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ІНДЕКС

ОПИС

ВИРОБНИК

1315304047ZF

Шайба синхронізатора ECOSPLIT, ECOSPLIT II, ECOSPLIT III,
NEW ECOSPLIT 16 S 150 NMV, 16 S 151, 16 S 181, 16 S 220 TD,
16 S 221 IT, 16 S 221 NMV, 16 S 221 PTO, 16 S 221 SF

ZF

1315304048ZF

Шайба синхронізатора ECOSPLIT, ECOSPLIT II, ECOSPLIT III,
NEW ECOSPLIT 16 S 151, 16 S 181, 16 S 220 TD, 16 S 221 NMV,
16 S 221 PTO, 16 S 221 SFA, 16 S 221 WSK, 16 S 2321

ZF

1315304045ZF

Шайба синхронізатора ECOSPLIT, ECOSPLIT II, ECOSPLIT III,
NEW ECOSPLIT 16 S 151, 16 S 181, 16 S 220 TD, 16 S 221 NMV,
16 S 221 PTO, 16 S 221 SFA, 16 S 221 WSK, 16 S 2321

ZF

1315304043ZF

Шайба синхронізатора ECOSPLIT, ECOSPLIT II, ECOSPLIT III,
NEW ECOSPLIT 16 S 151, 16 S 181, 16 S 220 TD, 16 S 221 IT,
16 S 221 PTO, 16 S 221 SFA, 16 S 221 WSK, 16 S 2321 T

ZF

1313306013ZF

Фіксатор куліси КПП 16S151/181/221/251

ZF

0732040736ZF

Пружина синхронізатора ECOMID, ECOSPLIT, ECOSPLIT I,
ECOSPLIT II, ECOSPLIT III, ECOSPLIT IV, NEW ECOSPLIT 12 S 2333,
16 K 130, 16 S 130, 16 S 150 NMV, 16 S 150

ZF

0732040985ZF

Пружина синхронізатора 16S181

ZF

0631306832ZF

Фіксатор перемикання КПП 6×20 ZF 16S181

ZF

0631306123ZF

Фіксатор перемикання КПП 8×24 ZF 16S181

ZF

0731201702ZF

Фіксатор механізму перемикання КПП 16 S 151 / 181 / 221 / 251

ZF

0730260703ZF

Втулка механізму перемикання КПП ECOSPLIT II, ECOSPLIT III
13-16S151, 1341-16S1620 TD, 16 S 151, 16 S 181, 16 S 220 TD,
16 S 221 NMV, 16S 1621 TD IT, 16S1625TD, 16S162TD IT

ZF

1315307294ZF

Вал механізму перемикання КПП 16 S 181

ZF

1315307218ZF

Фіксатор механізму перемикання КПП 16S151/181/221/251

ZF

1316208003ZF

Палець КПП 16S151/181/221/251

ZF

1316208002ZF

Важіль механізму перемикання КПП 16S151/181/221/251

ZF

1315307292ZF

Направляюча механізму перемикання КПП
16S151/181/221/251

ZF

1341307104ZF

Кришка механізму перемикання КПП 16S151/181/221/251

ZF

0630501006ZF

Стопорне кільце механізму перемикання КПП D-10
16S151/181/221/251

ZF

0630532130ZF

Стопорне кільце механізму перемикання КПП
16S151/181/221/251

ZF

0630501061ZF

Кільце стопорне ZF

ZF

0730303178ZF

Стопорне кільце D-80 ECOSPLIT, ECOSPLIT II, ECOSPLIT III,
ECOSPLIT IV, NEW ECOSPLIT 12 S 2331 TD, 12 S 2333, 12 S 2333 TD,
16 S 150 NMV, 16 S 151, 16 S 181, 1

ZF

0501217407ZF

Клапан механізму перемикання КПП ECOSPLIT IV 16 S 2522

ZF

ПАМ’ЯТКА З ПІДБОРУ ЗАПЧАСТИН ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

ФОТО

ІНДЕКС

ОПИС

ВИРОБНИК

0730301376ZF

Шайба механізму перемикання КПП 22,1×39×2-3×3,5
9 S/16 S

ZF

0730109309ZF

Шайба дистанційна. Товщина 7,9 16S150/151/181/221

ZF

0501322778ZF

Прокладка коробки передач ECOSPLIT 4 16 S 2530 TO/TD

ZF

1325334013ZF

Корпус циліндра ECOSPLIT 4, 12 S 2333 TD

ZF

1315334074ZF

Болт фіксуючий КПП ECOSPLIT/NEW ECOSPLIT 16 S

ZF

1316312015ZF

Корпус клапана КПП 16S151/181/221

ZF

1325312012ZF

Корпус клапана ECOSPLIT 4 12 S 2333 / 16 S 2331

ZF

0634314020ZF

Кільце коробки передач 8×2 ZF 16 S

ZF

1312332028ZF

Шайба ECOSPLIT 3, 4 12 S / 16 S

ZF

0750111575ZF

Сальник коробки передач 30×37×4 ZF 16 S 181,221

ZF

1312304159ZF

Блок. елемент синхронізатора ECOLITE, ECOMID,
ECOSPLIT III 16 S 109, 16 S 151, 16 S 221 NMV, 6 S 800 TO, 6 S 85,
6 S 850, S 6-86

ZF

0730100116ZF

Шайба 0,2 мм ZF

ZF

0730101471ZF

Шайба КПП 87×102,7×2,00 мм skrzyni ZF 16S151/181/221

ZF

0730100799ZF

Шайба КПП 87×102,7×2,50 мм skrzyni ZF 16S151/181/221

ZF

0730106917ZF

Шайба КПП 87×102,7×3,00 мм skrzyni ZF 16S151/181/221

ZF

1296334004ZF

Блок. елемент синхронізатора ECOSPLIT, ECOSPLIT I, ECOSPLIT II,
ECOSPLIT III, NEW ECOSPLIT 16 K 130, 16 S 130, 16 S 150 NMV,
16 S 151, 16 S 181, 16 S 220 TD, 16

ZF

1315334039ZF

Вилка перемикання КПП ECOSPLIT/NEW ECOSPLIT 16 S

ZF
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