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ТЕХНОЛОГІЯ ПІДШИПНИКІВ КОЛІС – 
ОЦІНКА НЕСПРАВНОСТЕЙ ВАНТАЖНИХ 
АВТОМОБІЛІВ І АВТОБУСІВ

ДІАГНОСТИКА 
НЕСПРАВНОСТЕЙ 

ЗАНАДТО ШВИДКИЙ 
ЗНОС ПІДШИПНИКА

НАСЛІДКИ

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

•  Перегрівання підшипника
• Підшипник колеса недостатньо 

змащується

•  Виконайте установку із 
застосуванням зусилля, 
рекомендованого виробником 
(можна знайти, наприклад, на сайті 
www.repxpert.ru)

• Замініть підшипник на новий, 
перевірте стан маточини

ВИТІКАННЯ МАСТИЛА 
З МАТОЧИНИ КОЛЕСА

НАСЛІДКИ

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

•  Пошкодження ущільнювача 
викликає проникання масла 
всередину підшипника

• Мастило підшипника вимивається, 
таким чином підшипник 
недостатньо змащується

• Виникає небезпека прискореного 
зносу поверхонь кочення 
підшипника

•  Дійте згідно з процедурою монтажу, 
рекомендованою виробником 
транспортного засобу

• Використовуйте спеціальні 
інструменти

• Встановіть новий підшипник з 
ущільнювачем

ПОШКОДЖЕНА МАТОЧИНА 
КОЛЕСА

НАСЛІДКИ

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

ПРИЧИНИ:

•  Затягування підшипника було 
виконано з неналежним зусиллям

ПРИЧИНИ:

•  Ущільнювач був пошкоджений під 
час монтажу

ПРИЧИНИ:

•  Підшипник та/або зовнішнє кільце 
обернулося в маточині колеса

•  Неправильний монтаж
• Занадто велике навантаження 

на внутрішнє кільце (корозія, 
що прогресує)

• Пошкодження маточини, які 
виникли під час демонтажу старого 
підшипника

•  Перевірте маточину на предмет 
наявності ознак пошкоджень або 
іржі

• Перевірте елементи, що 
контактують між собою

• Встановіть нову маточину і 
підшипник колеса

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ
   WWW.REPXPERT.RU

НЕНАЛЕЖНЕ ЗМАЩЕННЯ

ПРИЧИНИ:

НАСЛІДКИ

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

•  Пил, пісок або інше забруднення 
проникає із брудного робочого 
середовища

• Недостатня кількість мастила
• Брудні руки або інструменти під час 

установки
• Неправильно підібране мастило

•  Насічки і ум’ятини на тілі 
підшипника призводять до вібрації

• Зміна кольору тіл кочення (колір 
коричневий/синій)

• Надмірне зношення сепаратора, 
поверхонь кочення і тіл 
кочення підшипника внаслідок 
перегрівання і неналежного 
змащування

•  Використовуйте відповідну 
кількість належного мастила

• Утримання в чистоті робочого 
місця, інструментів та рук знижує 
ризик забруднення

• До часу установки підшипника 
його слід зберігати в оригінальній, 
запечатаній упаковці

• Завжди встановлюйте підшипники 
в чистому приміщенні

НЕНАЛЕЖНЕ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПІДШИПНИКА

ПРИЧИНИ:

НАСЛІДКИ

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

•  Занадто великий осьовий зазор
• Підшипник неправильно 

встановлений/закріплений

•  Занадто велике осьове 
навантаження на внутрішній 
підшипник і крутний момент 
викликають звуження і 
виштовхування роликів

• Якщо пошкодження прогресує, це 
може призвести до підвищення 
температури, втрати мастила і 
навіть до заблокування підшипника

•  Замінити підшипник на новий
• Перевірити стан маточини колеса і 

при необхідності замінити

НЕПРАВИЛЬНО 
ВИСТАВЛЕНИЙ ЗАЗОР 
ПІДШИПНИКА, ПОСТІЙНЕ 
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

НАСЛІДКИ

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ’

•  Температура, яка перевищує 200 °С, 
негативно впливає на твердість 
матеріалу і може призвести до 
пошкодження підшипника 

• У крайніх випадках елементи 
кочення підшипника деформуються

• Висока температура може 
призвести до погіршення 
властивостей мастила або повністю 
його знищити

•  Перевірте попередній натяг 
підшипника

• Уникайте перевантажень
• Затягуйте підшипник завжди з 

правильним зусиллям, відповідно 
до рекомендацій виробника 
транспортного засобу (дивіться, 
наприклад, на сайті www.repxpert.ru)

ПРИЧИНИ:

•  Високе навантаження на вісь
• Неправильна геометрія коліс
• Неналежне змащення і занадто 

малий зазор підшипника

ЗАПРОШЕННЯ 
НА ВИСТАВКУ 

AUTO TECH 
SERVICE
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«ДІАГНОСТИКА 
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ПІДШИПНИКІВ 
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РЕЧОВI
НАГОРОДИ!
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«Те, що є сьогодні, було створено вчора, а те, що буде завтра, створюється сьогодні», — такими 
словами з виступу Радослава Гжешков’яка (Radosław Grześkowiak) на урочистому заході на честь 
річниці Q-Service Truck можна якнайкраще підсумувати 20 років діяльності найбільшої в Польщі 
мережі автомайстерень із ремонту вантажівок, що також входить у провідні мережі підприємств 
такого типу на території Європи. На зустрічі, що пройшла у с. Арламів (Arłamów), суттєва увага 
була присвячена багатій історії роботи мережі, а також майбутньому всієї індустрії вантажних ав-
томобілів у Польщі та у світі. На ювілей було запрошено представників перших Q-Service Truck в 
Україні, а також кандидатів приєднання до мережі.

Зустріч представників мережі у с. Арламів розпо-
чалася в п’ятницю, 11 січня, із конференції, де була 
представлена інформація про історію створення 
мережі та її розвитку впродовж двох десятиліть, 
вимоги, яким мають відповідати автомайстерні 
для приєднання до Q-Service Truck, а також умови 
приймання нових учасників, що вирішили долу-
читися до цієї групи спеціалістів.

Окрема частина була присвячена тренінгам, які 
проводяться Inter Cars упродовж 20 років для 

автомайстерень (зокрема для тих, що не входять 
до її складу), у межах іншої частини зустрічі прово-
дилися корпоративні заходи, екскурсії та уклада-
лися бонусні договори. Під час наступного етапу 
зустрічі розглядалися сучасні комунікаційні ка-
нали, які компанія Inter Cars використовує для 
налагодження стосунків із галузевими ЗМІ та клі-
єнтами, а також для забезпечення інформацій-
ного супроводу, можливість скористатися яким 
із нагоди 20-ї річниці компанії отримали всі учас-

У ЄВРОПІ!
З Р О С Т А Є М О  РА З О М
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ники мережі. Під час другої частини конференції, 
що проходила в п’ятницю, було обговорено звіт 
із даними про ситуацію з автомайстернями на 
ринку вантажівок, а також проблеми, пов’язані 
з розвитком автопарку. На заключному етапі зу-
стрічі було детально обговорено процес прове-
дення тренінгів, які пропонує автомайстерням 
мережі Q-Service Truck навчальний відділ ком-
панії Inter Cars.

Крім того, в суботу знадобився додатковий про-
стір для отримання нового досвіду та навичок, 
а також для проведення заходів із підвищення 
кваліфікації. Доповідачі провели презентацію, 
де розглядалося майбутнє ринку вантажних ав-
томобілів. Вони намагалися дати відповіді на пи-
тання щодо напряму руху індустрії та перешкод, 
з якими їй доведеться зіткнутися, а також щодо 
того, як буде виглядати технологічний прогрес 
упродовж наступних років. Ще одну презентацію 
провів Марчін Рендула (Marcin Renduda) — лектор, 
консультант і мотиваційний тренер, який пред-
ставив увазі гостей п’ять занять, запланованих на 
2019 рік, які присвячені використанню нових тех-
нологій для покращення комерційної діяльності. 

Отримання нових знань було лише одним з ас-
пектів зустрічі — ще одним стало налагодження 
тісних зв’язків між учасниками мережі Q-Service 
Truck, які мали змогу провести разом два чудові 
вечори та розважитися впродовж суботньої ночі. 
Вечір п’ятниці був присвячений розвагам у су-
сідньому готелі, розташованому поряд із гірсько-
лижною трасою. А в суботу проводилися командні 
ігри, які передбачали складання десяти вело-
сипедів командами з кількох чоловік. У подаль-
шому ці велосипеди під час проведення вечірніх 

урочистостей вручили мешканцям навчального 
притулку «Наш дім» із м. Перемишль (Przemyśl). 
Від імені дітей нагороди отримала директорка 
центру Агнєшка Устржицька (Agnieszka Ustrzycka).

Урочиста церемонія стала кульмінацією зустрічі 
в Арламові. Захід розпочався зі святкового обіду, 
після якого відбулася демонстрація історичного 
фільму та показ архівних фотознімків, присвячених 
20-річній історії діяльності мережі Q-Service Truck. 
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Одразу після цього директор компанії Inter Cars 
із маркетингу та рекламної діяльності Радослав 
Гжешков’як та голова ради Q-Service Truck Сла-
вомір Рибарчик (Sławomir Rybarczyk) оголосили 
про офіційне відкриття заходу. 

«Разом ми створюємо сильне майбутнє — цей 
девіз якнайкраще описує все те, що ми спільно 
з вами спромоглися зробити впродовж останніх 
20 років. Q-Service Truck — унікальний проект у 
масштабах Європи, що є успіхом як особисто для 
нас, компанії Inter Cars, так і для всіх вас.»

Радослав Гжешков’як, директор Inter Cars 
із маркетингу та рекламної діяльності

«Те, що є сьогодні, було створено вчора, а те, що 
буде завтра, створюється сьогодні», — сказав Ра-
дослав Гжешков’як, запрошуючи представників 
чотирьох автомайстерень на сцену. Ці два десяти-
ліття також допомогли створити мережу Q-Service 
Truck. Болеслав Рафалко (Bolesław Rafałko) з 
компанії ALBOR, Ришард Нєвядомскі (Ryszard 
Niewiadomski) з Motir-ABS, Павел Чьок (Paweł Ciok) 
із NSC Truck і Казімєж Орловскі (Kazimierz Orłowski) 
отримали від представників Inter Cars статуетки в 
пам’ять про першу зустріч на виставці Automotive 
Expo в м. Познань (Poznan) у 1999 році, про перші 
корпоративні заходи мережі та екскурсії. Учасники 
згадали кумедні, серйозні та сумні моменти, зо-
крема віддали шану Казімєжу Нейману (Kazimierz 
Neyman), який помер у 2013 році, — він активно 
просував Q-Service Truck із моменту створення 
мережі, працював над її інтеграцією, максималь-
ною консолідацією та розвитком.

«Розвиток Q-Service Truck — не лише визнання 
заслуг групи засновників, хоча вони справили 
на неї значний вплив. Ми також маємо пам’ятати, 

що структурні підрозділи Inter Cars доклали мак-
симум зусиль і забезпечили потужну підтримку 
мережі, створивши умови для настільки дина-
мічного розвитку», — заявив Славомір Рибарчик, 
запросивши після цього на сцену двох людей, 
які зробили значний внесок у розвиток і про-
сування Q-Service Truck: першого регіонального 
менеджера та координатора QST Маріуша Козу-
бека (Mariusz Kozubek) і Сильвію Висоцьку (Sylwia 
Wysocka), яка наразі обіймає посаду координатора 
Q-Service Truck. Обоє отримали пам’ятні статуетки 
від організаторів. 

Наступна частина урочистого заходу була при-
свячена презентації іноземних автомайстерень, 
що входять до складу мережі Q-Service Truck, і 
планів щодо подальшого розширення в масшта-
бах Європи. Наразі мережа представлена в семи 
країнах Старого світу. Найбільша кількість авто-
майстерень налічується, звісно, у Польщі — тут їх 
76. Далі в цьому списку йдуть Румунія (31), Чеська 
Республіка (18), Угорщина (17), Литва (15), Словач-
чина (9) та Україна (4). Під час урочистого заходу 
до складу мережі були офіційно прийняті дві нові 
автомайстерні з України та одна з Литви. Клієнти 
з України також були нагороджені сертифікатами 
та отримали символічні пам’ятки від компанії 
Inter Cars. Загалом до складу мережі входять 170 
автомайстерень і майже 100 закордонних підпри-
ємств, що працюють на автомобільному ринку.

За традицією в Арламові визначили Посланців 
Q-Service Truck, які виконуватимуть ці обов’язки 
впродовж наступних двох років — 2019-го та 
2020-го. Під час цьогорічного урочистого заходу 
престижні статуетки отримали: AR-TIR — Йоланта 
Кечко (Jolanta Kęćko) за здійснення продажів на 
найбільшу суму; Якуб Богуш (Jakub Bogusz) — 
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за інвестиції у сферу надання сервісних послуг; 
торгово-сервісне підприємство Automax — Томаш 
Скорупські (Tomasz Skorupski) за забезпечення 
високих стандартів обслуговування; ALBOR — 
Болеслав Рафалко (Bolesław Rafałko) за багато-
річну співпрацю та активну участь у житті мережі; 
також нагородою було відзначено автомайстерню 
Galaauto, яка отримала від мережі Q-Service Truck 
статуетку у вигляді газелі. Один із нових послан-
ців, Болеслав Рафалко, відразу після отримання 
відзнаки виступив із промовою: «Присвоєння 
титулу Посланця стало для мене великою неспо-
діванкою, адже попри те, що я є одним із засно-
вників мережі та активно займаюся соціальною 
роботою спільно з моїми колегами, я не очікував 
на таку нагороду. Я дуже щасливий, але разом 
із тим я розумію, що це зобов’язує мене ділитися 
своїми знаннями з молодшими колегами з галузі». 

Ювілейний захід — не просто святкування досяг-
нутих нами дотепер успіхів, а й честь для нових 
учасників мережі, які приєдналися до неї цього 
року. До переліку відзначених нагородами авто-
майстерень увійшли: PHU Prymus, Павел Полєц 
(Paweł Połeć), Млодзешин (Młodzieszyn); TTS Group, 
Рафаль Дроба (Rafał Droba), Тихи (Tychy); Monster 
Truck Service, Томаш Торба (Tomasz Torba), По-
дгрушцє (Podchruścice) та Mazur Truck-Serwis, Па-
вел і Кароль Мазур (Paweł and Karol Mazur), Кши-
штофожице (Krzysztoforzyce). Останній зі списку 
нагороджених також виступив під час прове-
дення урочистостей: «Можливість розвитку на-
шої автомайстерні стала чинником, який зіграв 
вирішальну роль під час прийняття рішення про 
долучення до мережі. Ставши учасником QST, ми 
підвищили свою упізнаваність на ринку, а най-
більше від цього виграли наші клієнти». Крім того, 

офіційними учасниками мережі стали компанія 
Technoparts з України та литовська компанія UAB 
ARV Service.

Після офіційної частини заходу на сцену вийшли 
енергійні дівчата з гурту Electric band, які змусили 
всіх присутніх танцювати й подарували їм безліч 
приємних емоцій. Упродовж усього вечора в Ар-
ламові панувала чудова атмосфера веселощів, і 
навіть після півночі гості компанії Inter Cars і ме-
режі Q-Service Truck продовжували насолоджу-
ватися спільним відпочинком. 

13 січня представники з України перемістилися 
до міста Лежайська, готелю Perla, де мали мож-
ливість відпочити та поспілкуватися, також у не-
формальній обстановці, перед відвідуванням 
автомайстерні Q-Service Truck.

14 січня відвідали діючу станцію технічного 
обслуговування Q-Service Truck WARSZTAT 
SAMOCHODOWY – ANDRZEJ KAPUŚNIAK у місті 
Biłgoraj, де власник та керівник сервісу поділився 
досвідом, провів екскурсію автомайстернею, про-
демонстрував деякі особливості свого сервісу 
та почастував іноземних колег смачним обідом.  

Усе було організовано на найвищому рівні, і як 
результат — наші партнери та колеги отримали 
багато корисної інформації та потужний заряд 
позитивних емоцій. 

Учасники Q-Service Truck у черговий раз підтвер-
дили, що разом вони являють собою потужну ор-
ганізацію, продемонструвавши міцні партнерські 
стосунки навіть під час дружнього спілкування.

Ми дякуємо організаторам за бездоганно прове-
дений ювілей і бажаємо мережі Q-Service Truck 
розвитку та процвітання.
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«Ми зосереджуємо свої зусилля на розширенні функціональних можливостей для 
корпоративних клієнтів на ринку комерційних автомобілів. Процес має розпочатися 
із внутрішнього ринку та сусідніх країн. Наступним нашим кроком має стати розши-
рення цієї концепції на інші важливі ринки», — розповіла Йоанна Кроль (Joanna Król) 
президентові мережі Q-Service Truck Славоміру Рибарчику (Sławomir Rybarczyk).

Йоанна Кроль: Кругла дата — 
чудова нагода для планування. 
Які цілі має на наступні роки ме-
режа Q-Service Truck?

Славомір Рибарчик, голова 
ради Q-Service Truck і комер-
ційний директор компанії Inter 
Cars, який несе відповідаль-
ність за ринок вантажних ав-
томобілів, заявив: «Мережа 
незалежних автомайстерень 
Q-Service Truck займає передові 
позиції на польському ринку та 
за його межами. Вона налічує 
170 автомайстерень у 7 країнах 
та являє собою найбільшу ме-
режу незалежних автомайсте-
рень у Європі, що спеціалізу-
ється на ремонті комерційних 
автомобілів.

Поточні плани розвитку мережі 
стосуються формування струк-
турних підрозділів на нових рин-
ках. Ми б хотіли, щоби мережа 
автомайстерень і компанія Inter 
Cars упродовж наступних років 
налагоджували тісну співпрацю 
з іншими учасниками ринку, зо-
крема шляхом залучення корпо-
ративних клієнтів. Згідно з деві-
зом «Разом ми можемо більше», 
наш план розвитку передба-
чає створення відділу з обслу-
говування автопарків. Це має 
бути щось на кшталт рецепції 
або містка, який буде поєдну-
вати автопарки та їхні потреби 
у сфері ремонту з ремонтними 
майстернями. На цьому етапі ми 
можемо створити механізм, що 
буде забезпечувати переваги 
для всіх учасників процесу. З од-
ного боку, транспортні компанії 
отримають єдиного надійного 
партнера, який зможе приймати 

замовлення на проведення ре-
монтних робіт і виконувати їх із 
дуже високим рівнем якості не-
залежно від географічного по-
ложення ринку, із якого надій-
шло це замовлення. З другого 
боку, автомайстерня як отри-
мувач фінансової вигоди від ви-
конання замовлень буде забез-
печена безперервним потоком 
завдань із виконання ремонту. 
У результаті це може створити 
додаткові можливості для пла-
нування подальшого розвитку. 
І я розмірковую про інвестиції в 
розширення знань і придбання 
пристроїв для ремонту дедалі 
складніших автомобілів».

Чи замислюєтеся ви над зміц-
ненням лідерських позицій 
компанії Inter Cars у секторі за-
пасних частин до вантажних 
автомобілів? Як це впливає на 
розвиток Q-Service Truck?

Тут ми говоримо про два ас-
пекти, які природним чи-
ном взаємопов’язані. Перший 
аспект — це наша позиція 
дистриб’ютора запасних час-
тин на європейському ринку. 
І якщо говорити про регіон 
Центральної та Східної Єв-
ропи, тут ми є лідером, який 
постійно зміцнює свої позиції. 
Цей аспект дійсно важливий 
для нас. Спираючись на пози-
цію лідера ринку, ми можемо 
забезпечувати низку додатко-
вих переваг, які дають змогу 
незалежним автомайстерням 
виступати від імені спільного 
бренда. Або просто співпра- 
цювати з нами як незалежні 
компанії, також користуючись 
перевагами, які ми пропонуємо. 

Враховуючи розвиток мережі на 
закордонних ринках, поточний 
рік, безумовно, буде сповнений 
напруженої роботи.

Які автомайстерні можуть 
долучитися до концепції 
обслуговування корпоратив-
них клієнтів?

Звісно, ми будемо спиратися на 
майстерні, асоційовані з мере-
жею Q Service Truck. Для нас це 
буде гарантією професійного та 
високоякісного обслуговування. 
У регіонах, де наразі немає май-
стерень зі складу мережі, із 
якими ми могли б співпрацю-
вати, ми будемо залучати сто-
ронні підприємства, але тільки 
за умови дотримання наших 
стандартів якості. Відділ з об-
слуговування автопарків тради-
ційно матиме пан’європейський 
характер, адже ми повинні вра-
ховувати маршрути руху тран-
спортних компаній, що здій-
снюють перевезення товарів і 
пасажирів. Наша мета полягає 
в забезпеченні широкого пред-
ставництва на всіх ключових 
ринках Європи.

Який чинник дає змогу гаран-
тувати, що до мережі Q-Service 
Truck входять лише ті автомай-
стерні, що забезпечують пер-
шокласну якість?

Окрім того, що перед прийман-
ням у мережу автомайстерні ма-
ють пройти сувору перевірку, 
яка проводиться незалежним 
сертифікаційним органом, вони 
також зобов’язані мати три осно-
вні сертифікати (Wabco, Knorr і 
Feber). Технології виконання ре-
монту вдосконалюються справді 

20 років досвіду роботи мережі 
Q-Service Truck!
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швидко, та очікування щодо 
якості проведення таких робіт 
також стають дедалі вищими. 
Саме тому наша група Inter Cars 
робить ставку на власний відділ 
технічної підготовки, інженери-
спеціалісти якого володіють 
усіма необхідними знаннями у 
сфері діагностики великоваго-
вих автомобілів. Цей підрозділ 
являє собою своєрідну інфор-
маційну базу, в якій ми накопи-
чуємо науково-технічні знання 
щодо технологій виконання ре-
монту, отримані від виробни-
ків запасних частин найвищого 
рівня. Надалі за допомогою ін-
структорів наших виробників 
ця інформація передається в 
усі автомайстерні, які бажають 
отримувати знання — навіть у 
ті, що не входять до складу ме-
режі. Я вважаю, що цей процес 
сприяє безперервному підви-
щенню стандартів обслугову-
вання, що, своєю чергою, впли-
ває на стан незалежного ринку 
запчастин.

Що, на вашу думку, буде най-
більшим викликом упродовж 
наступних років?

Звісно, основні тенденції роз-
витку автомобільної галузі з од-
ного боку являють собою пев-
ний виклик, але з другого — це 
шанс для незалежної автомай-
стерні. Я маю на увазі альтерна-
тивні джерела енергії, мульти-
медійні системи та автономні 
транспортні засоби. Усе зале-
жить від того, наскільки ефек-
тивно незалежний ринок зможе 

відповідати вимогам нової ре-
альності. Візьмемо, наприклад, 
телематику. Це не лише керу-
вання процесом перевезень, а 
й можливість проведення дис-
танційної діагностики автомо-
білів. Це дає змогу перенаправ-
ляти автомобіль у майстерню 
та передавати інформацію про 
необхідність виконання техніч-
ного обслуговування транспорт-
ного засобу. Ця технологія про-
понує неймовірні можливості 
для розвитку автомайстерень — 
за умови, що вони матимуть до-
ступ до неї. Наразі це й досі за-
лишається серйозним викликом 
для незалежної автомайстерні. 
Саме тому настільки важливою 
є тісна співпраця в незалеж-
ному автомобільному секторі 
з неурядовими організаціями 
на кшталт SDCM та FIGIEFA, що 
мають реальний вплив на за-
конодавство в нашій індустрії. 
Об’єднання представників неза-
лежного ринку в різних формах і 
під різною егідою дає змогу під-
готуватися до нових викликів і 
полегшує подолання труднощів. 
Завдяки цьому ми створюємо 
умови для забезпечення біль-
шої свободи дій, розширення 
перспектив і поліпшення про-
гнозів на майбутнє.

Оцінюючи ситуацію з точки 
зору автомайстерень, можна 
припустити, що на нас очікує 
консолідація ринку сервісного 
обслуговування. З огляду на по-
стійне ускладнення доступу до 
знань і потребу в інвестиціях у 

дедалі дорожчі спеціалізовані 
пристрої, розвиватися на ринку 
будуть лише ті автомайстерні, які 
зможуть зберегти найвищий рі-
вень обслуговування та будуть 
мати можливість (і не лише фі-
нансову) відповідати тенденціям 
і потребам ринку.

А які тенденції у сфері дис-
трибуції запасних частин вба-
чаєте ви?

Насамперед ми маємо врахову-
вати швидкі зміни на ринку. Ми 
переживаємо період динаміч-
ної консолідації в різних сферах. 
Виробники об’єднуються, ство-
рюючи дедалі більші організації. 
Що стосується дистриб’юторів, тут 
також відбувається подібний про-
цес. Для європейського ринку 
досі характерна суттєва фрагмен-
тація, але процес консолідації, 
безперечно, триватиме. Підсумо-
вуючи наші поточні досягнення 
та постійні інвестиції в подаль-
ший розвиток, ми можемо пла-
нувати майбутнє розширення на 
ринку та зміцнення своїх позицій 
на ньому.

Що б ви побажали мережі 
Q-Service Truck на наступні 
20 років?

Перш за все я бажаю динаміч-
ного розвитку всім учасникам 
нашої мережі та всім нашим клі-
єнтам. Ми живемо в епоху тех-
нологічної революції та маємо 
це враховувати. Крім того, важ-
ливо, щоби вона відбулася в нас 
самих. Саме цього я бажаю і всім 
вам, і собі особисто.
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ВИДИ ТЯГОВО-ЗЧІПНИХ 
ПРИСТРОЇВ
На цей час використовуються 
тільки тягово-зчіпні пристрої з 
поворотною головкою. Таке рі-
шення запобігає перекиданню 
тягача у випадку перекидання 
причепа. Кріплення тягово-зчіп-
них пристроїв за допомогою гу-
мових втулок забезпечує аморти-
зацію в поздовжньому напрямку 
під час використання автопоїзда 
з причепом. Найпопулярнішими 
в нашій частині Європи є тягово-
зчіпні пристрої, які співпрацю-
ють із отвором петлі діаметром 
40 або 50 мм. Однак не варто за-
бувати про тягово-зчіпні пристрої, 
призначені для скандинавського 
ринку, які адаптовані до отворів 
петлі діаметром 57,5 мм. Менш 
поширеними в наших регіонах є 
тягово-зчіпні пристрої, призна-
чені для отвору петлі діаметром 
68 мм, які використовуються у 
Франції. У такому випадку не го-
ловка тягово-зчіпного пристрою 
може обертатися навколо своєї 
осі, а кінцівка петлі. Цей тягово-
зчіпний пристрій обладнаний 
механізмом для стикування кін-
цівки петлі зі шворнем тягового 
пристрою. Крім французів, та-
кож швейцарці мають «свій» вид 
кінцівки петлі й призначене для 
нього обладнання. У їхньому ви-
падку отвір має діаметр 40 мм, а 
висота (товщина) кінцівки петлі 
більша від стандартної європей-
ської «40». Ще одним варіантом 
є діаметр отвору 76 мм, який ви-
користовується в транспортних 
засобах НАТО. Найчастіше він за-
стосовується у військовій техніці.
ОСОБЛИВІ РІШЕННЯ
До таких рішень можна віднести 
тягово-зчіпні пристрої з гідрав-
лічно-пневматичною системою 
компенсації зазору. Тягово-зчіп-
ний пристрій підключається до 
пневматики транспортного за-

собу, яка управляє гідравлічним 
механізмом, що усуває зазор між 
з’єднувальним шворнем тягового 
пристрою та отвором петлі. Таке 
рішення має низку переваг: по-
ряд з тим, що водій не відчуває на 
собі дії зазору між отвором і швор-
нем, ці деталі не зношуються так 
швидко. Тягово-зчіпні пристрої 
такого типу особливо зручні під 
час перевезення рідин. Ще од-
ним особливим рішенням є тя-
гово-зчіпні пристрої для причепів 
з поворотним колом, призначені 
для роботи на складній, нерівній 
місцевості. Їх часто можна зустріти 
в транспортних засобах, які пере-
возять деревину з лісу. Завдяки 
своїй спеціальній конструкції го-
ловка тягово-зчіпного пристрою 
має здатність відхилятися на біль-
ший кут у напрямку як вгору, так 
і вниз, і в сторони. 
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
Більшість тягово-зчіпних при-
строїв можуть бути оснащені 
системою дистанційного відкри-
вання, сигналізацією правиль-

ності замикання або системою 
попередження про максималь-
ний кут повороту причепа по 
відношенню до транспортного 
засобу. Для дистанційного від-
кривання тягово-зчіпного при-
строю можна застосувати най-
простіший Боуден-трос або й 
складніші пневматичні системи 
замикання і відкривання. Анало-
гічно виглядає ситуація з систе-
мою сигналізації замикання тя-
гово-зчіпного пристрою. З цією 
метою може використовуватися 
простий світлодіод на панелі 
приладів, а можна встановити 

спеціальний дисплей, який ін-
формуватиме про те, чи тягово-
зчіпний пристрій відкритий, чи 
замкнений. У такому випадку ми 
будемо також отримувати повідо-
млення про надмірний кут пово-
роту причепа по відношенню до 
транспортного засобу. Крім того, 
відповідно до норми 55.01 EKG/
ONZ (Європейської економічної 
комісії ООН), якщо транспортний 
засіб обладнано системою дис-
танційного відкривання, він пови-
нен також бути оснащений дис-
танційною сигналізацією. Проте, 
здається, не всі виробники кузо-
вів і причепів пам’ятають про це.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
▶ Головним параметром при вза-
ємодії тягово-зчіпного пристрою 
із петлею є зазор між шворнем 
та отвором. При діаметрі отвору 
петлі 40 мм номінальний діа-
метр з’єднувального шворня 
становить приблизно 38,5 мм, а 
для отвору діаметром 50 мм но-
вий шворінь тягового пристрою 
має діаметр приблизно 48,7 мм. 
Це означає, що навіть при русі 
нового автопоїзду буде чутний 
«стукіт». Із плином часу зазор між 
шворнем і отвором, на жаль, буде 
тільки зростати. Це цілком при-
родний процес, і все, що ви мо-
жете зробити — це лише сповіль-
нити збільшення зазору шляхом 
регулярного змащування місця 
з’єднання шворня з отвором 
петлі, а також використовувати 
спокійний режим водіння, без 
частих і різких 
прискорень 
або галь-

ДО МОМЕНТУ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДИРЕКТИВИ ЄС № 94/20/WE ПОТРІБНО БУЛО ПОВІДОМЛЯТИ 
ТІЛЬКИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТЕ, ПРИЧІП ЯКОЇ НАЙБІЛЬШОЇ ВАГИ МОЖЕ «ПОТЯГНУТИ» ЦЕЙ ПРИСТРІЙ. 
ІЗ 1994 Р. ПІДБІР ТЯГОВО-ЗЧІПНИХ ПРИСТРОЇВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМУЛ, ЯКІ 
ВРАХОВУЮТЬ ТАКОЖ ВАГУ ТЯГАЧА ТА ВЕЛИЧИНУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ СИЛИ (КН). 

ПІДБІР ТЯГОВО-ЗЧІПНИХ ПРИСТРОЇВ 
ТА ПРАВИЛА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
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мувань. 
Необхідно 

також регулярно 
перевіряти рівень 
з н о с у  ш в о р н я  і 
втулки отвору петлі, 
а при досягненні 

граничних параме-
трів замінити їх на нові. 

Для найбільш популярних 
тягово-зчіпних пристроїв «40» діа-
метр шворня може зменшитися 
до 36,5 мм, а втулка отвору петлі 
може розширитися до 41,5 мм.
▶ Тягово-зчіпні пристрої повинні 
регулярно піддаватися сервіс-
ному обслуговуванню. Частота 
перевірок, миття, змащування тя-
гово-зчіпних пристроїв залежить 
від інтенсивності їх використання, 
не існує строго встановлених ча-
сових інтервалів або встанов-

леного допустимого 
пробігу. Якщо 
тягово-зчіп-

ний пристрій 
часто викорис-

товується або вста-
новлений на нижній 

консолі, внаслідок чого 
більшою мірою піддається 
впливові забруднень, техніч-
ний огляд потрібно проводити 
частіше. При належному функціо-
нуванні тягово-зчіпних пристроїв 
важливо пильнувати, щоб шво-
рінь, отвір петлі та опорна втулка, 
на яку під час роботи опирається 
кінцівка петлі, були постійно зма-
щені. Завдяки регулярному зма-
щуванню взаємодія цих елементів 
є м’якшою, зменшується знос, і 
рідше виникає потреба їх заміни.

*Якщо потрібно виконати ре-
тельне очищення тягово-зчіпного 
пристрою мийкою високого тиску, 
потрібно пам’ятати, що під час цієї 
операції тяговий пристрій пови-
нен перебувати в замкненому 
стані. Це зведе до мінімуму по-
трапляння води всередину меха-
нізму автоматичного замикання.
▶ У випадку необхідності допо-
внення рівня мастила в механізмі 
автоматичного замикання, тяго-
вий пристрій повинен бути у від-
критому стані. Якщо проводити 

процес змащування механізму 
автоматичного замикання при 
закритому тяговому механізмі, це 
викличе повне заповнення меха-
нізму маслом і при відкриванні 
не буде місця для шворня, від-
крити тягово-зчіпний пристрій 
буде неможливо.
▶ Під час руху петля повинна пе-
ребувати в горизонтальному по-
ложенні. Завдяки цьому можна 
легко приєднати та від’єднати 
причіп. Чим більший кут петлі, тим 
коротшим буде термін служби тя-
гово-зчіпного пристрою і кінцівки 
петлі. Допустимий кут між швор-
нем і кінцівкою петлі становить 3°, 
звичайно, чим він менший, тим 
краще.
▶ Слід пильнувати, щоб кінцівка 
петлі опиралася на ковзне кільце 
тягово-зчіпного пристрою. Вона 
повинна постійно здійсню-
вати на нього тиск, хай навіть 
мінімальний.

D (kN) = g x
T x R
T + R

D = теоретичний показник сили тяги в кН
Т = максимально допустима вага тягача в тоннах 
R = максимально допустима вага причепа в тоннах g = 9,81 м/с2

Величина сили D впливає на те, скільки тонн можна 
«приєднати» до цього тягово-зчіпного пристрою.

Dc (kN) = g x
T x C
T + C

Т = максимально допустима вага тягача в тоннах 
С = DMC максимально допустима вага причепа, мінус 
статичне вертикальне навантаження на тягово-зчіпний 
пристрій (приймається рівним 1 т) g = 9,81 м/с2

V (kN) = a x
X2 x C

L2

X — довжина кузова причепа в метрах
L — теоретична довжина петлі (від отвору до 
середини осі) в метрах
а — вертикальне прискорення на стику 
шворня з петлею в м/с2 
а = 1,8 для пневматичних підвісок 
а = 2,4 для механічних підвісок

PRODUKTY

ОСТАННІМ ПАРАМЕТРОМ У ВИПАДКУ 
ПРИЧЕПА З ЦЕНТРАЛЬНОЮ ВІССЮ Є 
ДОПУСТИМЕ СТАТИЧНЕ ВЕРТИКАЛЬНЕ 
НАВАНТАЖЕННЯ S (КГ). ВОНО 
З’ЯВЛЯЄТЬСЯ В СУКУПНОСТІ ІЗ СИЛОЮ V. 
ЯК У ВИПАДКУ ПРИЧЕПІВ З ПОВОРОТНИМ 
КОЛОМ, ТАК І З ЦЕНТРАЛЬНОЮ ВІССЮ, 
ВЕЛИЧИНИ, ОТРИМАНІ ШЛЯХОМ 
РОЗРАХУНКІВ ЗА ФОРМУЛАМИ, ПОВИННІ 
БУТИ МЕНШИМИ АБО ДОРІВНЮВАТИ 
ПАРАМЕТРАМ ТЯГОВО-ЗЧІПНОГО 
ПРИСТРОЮ, ЯКІ РОЗМІЩЕНІ НА 
ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТАБЛИЧЦІ.

ДЛЯ ПРИЧЕПА З ЦЕНТРАЛЬНОЮ ВІССЮ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ СИЛИ ДОДАЄТЬСЯ КОЕФІЦІЄНТ «C», А ТАКОЖ 
З’ЯВЛЯЄТЬСЯ ПАРАМЕТР ВЕРТИКАЛЬНОЇ СИЛИ V (КН), ЯКА ДІЄ 
НА ТЯГОВО-ЗЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ. ВОНА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОЗМІРІВ, 
ВАГИ ПРИЧЕПА, А ТАКОЖ ВІД ВИДУ ЗАСТОСОВАНОЇ ПІДВІСКИ 
(МЕХАНІЧНА ЧИ ПНЕВМАТИЧНА).

C

V

L

x

R RT T
D Dc
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InterTruck

Пам’ятка з підбору запчастин до вантажних автомобілів
ФОТО ІНДЕКС ОПИС ВИРОБНИК

STR-51001 Гайка ресори М12×1,5

STR

STR-51007 Гайка ресори М20×2,5

STR-51008 Гайка ресори М22×2

STR-M16X1,5 Гайка ресори М16×1,5

STR-51009 Гайка ресори М22×2,5

STR-51016 Гайка ресори М27×2

SEKCJA VERIGA

Ланцюги протиковзання вантажні 2 шт. 
В комплекті 10.00-20;11.00-20;12.00-20;11R22,5;12R22,5; 
3R22,5;275/70R22,5;295/80R22,5;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.

8SP022 022-15G Пневмопровід спіральний ж.

8SP022 022-15R Пневмопровід спіральний ч.

360 61 299/1M Гофра пічки 24 мм

EBERSPACHER 
360 61 300/1M Гофра пічки 30 мм 

360 00 006 Гофра пічки EBERSPACHER AIRTRONIC D2, D4, D4S, 25 мм

360 00 099 Гофра пічки 20 мм Hydronic D5WS

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-

TYP 25-315/PD Плита пневмоподушки SETRA 300 09.91-

TYP 31/PD
Плита пневмоподушки ELCZ M / MM / MV; MERCEDES VARIO 
09.96-12.10

TYP 52/PG
Плита пневмоподушки (882N1) MAN EM, HOCL, LION S CITY; 
MERCEDES LK/LN2

PR35K.24V Підігрів дзеркала заднього виду 24V (345×147) RIWAL

HP2.10245 Ліхтар універсальний H3, 12/24V, 180 мм×86 мм WESEM

131-VT16270A
Контурне освітлення Лівий/Правий, LED, висота 54; ширина 
102, вставний, 24В (захист скла P ммA)

GIANT

4.62388
Лівий/Правий, помаранчевий, W3W, висота 41; ширина 110, 
вставний, без ручки, 12/24В (без лампи розжарювання) 
MERCEDES ACTROS 04.96-

DT

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

30029W/L Ліхтар 3 секції MOTOS BIS

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

9EL340 331-001 Ліхтар LED HELLA
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InterTruck

ФОТО ІНДЕКС ОПИС ВИРОБНИК

CARGO-E033 Навіса тента

CARGOPARTS

PN00.8M-02D Ремінь для кріплення довжина – 80 см

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 10м×25 см×3 мм
CARGOPARTS

MATA250506 Протиковзкий килим 5м×25 см×6 мм

CB PRES BARRY ASC Радіопередатчик PRESIDENT

CB PRES IOWA Антена для радіо
PRESIDENT

CB PRES OREGON Антена для радіо

CB PRES SG 100 Кріплення антени PRESIDENT

CB PRES MINE BARRY Шахта радіопередавача PRESIDENT

CARGO-E044 Фаркоп під палець – 40, 8 отворів
CARGOPARTS

CARGO-E045 Фаркоп під палець – 50, 8 отворів

98698300-S Скоба кріплення ресори M24X128X300 M24x3 BPW SCHOMACKER

RVI-FP-012 Петля RVI PREMIUM 04.96- PACOL

51.25413.6088MAN Електропроводка OE MAN

DAF-DH-008R Ручка дверей L DAF XF 105 10.05-
PACOL

DAF-DH-008L Ручка дверей R DAF XF 105 10.05-

SCH280540 Монт. елемент запасного колеса Schmitz
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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 

10101000011 Колісний диск 22,5×8,25 ET152 10×335×281 4MAX 

10101000043 Колісний диск 22,5×11,75 ET0 10×335×281 4MAX 

10101000210 Колісний диск 19,5×11,75 ET120 10×335×281 4MAX 

10101000220 Колісний диск 19,5×14,00 ET120 10×335×281 4MAX 

10101000230 Колісний диск 19,5×14,00 ET0 8×275×221 4MAX 

10101000260 Колісний диск 22,5×11,75 ET135 10×335×281 4MAX 

10101000280 Колісний диск 17,5×6,75 ET1282 10×225×176 4MAX 

10101000290 Колісний диск 17,5×6,75 ET0 6×205×161 4MAX 

10101000310 Колісний диск 19,5×7,50 ET144 8×275×221 4MAX 

10101000320 Колісний диск 19,5×6,75 ET133 8×275×221 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)

RO25477 Елементи зчіпки RO400 ROCKINGER

RO400A51001 Зчіпка 40 мм, 160×100 ROCKINGER 400A51001
ROCKINGER

RO500A66000 Зчіпка 160×100, 200 кН, 135 кН, 50 мм

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

TRUCKLIGHTEC-07-EBS Спіральний електричний дріт

EC-15-ADR Спіральний електричний дріт

EC-N07-ALU Спіральний електричний дріт TRUCKLIGHT

EC-N07-PLA Спіральний електричний дріт

TRUCKLIGHTEC-S07-ALU Спіральний електричний дріт

EC-S07-PLA Спіральний електричний дріт

AD-15/7-ALU Спіральний електричний дріт TRUCKLIGHT
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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/25дм/3, 3×M22×1, 5 
+ M22×1, 5

POLMO

392.204.0
Повітряний резервуар 246 мм/500 мм/20дм/3, 3×M22×1, 5 
+ M22×1, 5

016.373-00
Повітряний резервуар 3 * M22×1,5 25 л; 246 мм; 604,5 мм; 
15,5 бар) MERCEDES ACTROS, ATEGO, AXOR, ECONIC

016.375-00
Повітряний резервуар 3 * M22x1,5; 20 л; 246 мм; 496,5 мм; 
15,5 бар) MERCEDES ACTROS, ATEGO, AXOR

016.393-00
Повітряний резервуар 4 л њr.144 мм/d.321 мм DB 
ACTROS,ATEGO,AXOR

106.514-00
Повітряний резервуар 36 л; 300 мм; 609 мм DAF CF65IV; CF75IV; 
CF85; CF85IV; LF55; LF55IV; XF105; XF95; YTZ95

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

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

STR-M24X3/120-1 Оцинковані шестигранні болти S-TR

SCH751649 Елемент бампера Schmitz

SCH1319444 Розподільчий блок (пневматика) Schmitz

AUG68091 Монтажний комплект, гальмівні колодки AUGER 

TL-UN044L Задній ліхтар LED TRUCKLIGHT

CARGO-E018 Елементи блокування дверей CARGOPARTS

5002-03-0291P Пневмоподушка SCHMITZ 016793 FD200-22 1/4 M10  60936 MAGNUM TECHNOLOGY

70031L
Задній ліхтар лівий MERCEDES ATEGO, SPRINTER 2-T (901, 902) 
01.95-

MOTOS BIS
70031P

Задній ліхтар правий MERCEDES ATEGO, SPRINTER 2-T (901, 902) 
01.95-

70031C
Скло заднього ліхтаря MERCEDES ATEGO, SPRINTER 2-T (901, 902) 
01.95-

MOTOS BIS

50205L Задній ліхтар лівий MAN F 9
MOTOS BIS

50205P Задній ліхтар правий MAN F 10
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50205C Скло заднього ліхтаря MAN F 9 MOTOS BIS

LT2.26600 Задній ліхтар 3 секційний WESEM

7810618C Електричний роз’єм 8 пін, для задніх ліхтарів DAF 95XF MOTOS BIS

7811672C Електричний роз’єм 4 пін MAN TGA MOTOS BIS

7811688C Електричний роз’єм 2 пін MAN TGA MOTOS BIS

7810378C Електричний роз’єм 3 пін DAF; IVECO; RVI; VOLVO MOTOS BIS

7810006C Електричний роз’єм 2 пін MOTOS BIS

7810469C Електричний роз’єм 4 пін Bayonet MOTOS BIS

330123LX Електричний роз’єм 3 пін тип 1314 MOTOS BIS

330125LX Електричний роз’єм 4 пін тип 1318 MOTOS BIS

7810051C Електричний роз’єм 3 пін тип JPT MOTOS BIS

PPU-C-M16 Пневмопровід спіральний 4,5 м, M16×1,5

PNEUMATICS
PPU-C-M22 Пневмопровід спіральний 4,5 м; M22×1,5

PPU-R-M16 Пневмопровід спіральний 4,5м; 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

PNEUMATICS
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 

EBERSPACHER HEATING10 2114 34 00 00 Патрубок обігрівача кабіни 75 мм

10 2114 37 00 00 Патрубок обігрівача кабіни 90 мм

25 1896 99 20 00 Вентилятор D1LC COMPACT, 24V
EBERSPACHER HEATING

25 1907 99 20 00 Вентилятор D3LC COMPACT 24V

25 2070 99 20 00 Вентилятор AIRTRONIC D2 24V

EBERSPACHER HEATING25 2114 99 20 00 Вентилятор AIRTRONIC D4 24V

25 2145 99 20 00 Вентилятор AIRTRONIC D4S 24V

25 1895 41 00 00 Датчик полум’я D1LCC, D3LCC 24V EBERSPACHER HEATING

25 2069 01 02 00 Датчик полум’я AIRTRONIC D2, D4, D4S, 12/24V EBERSPACHER HEATING
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25 1895 99 35 00 Датчик полум’я D1LC/COMPACT 24V EBERSPACHER HEATING

25 2069 10 01 00 Камера згоряння AIRTRONIC D2 12/24V EBERSPACHER HEATING

25 2113 10 01 00 Камера згоряння AIRTRONIC D4/D4S 12/24V EBERSPACHER HEATING

22 4518 01 00 00 Паливний насос AIRTRONIC D2, D4, 24V 1-4kW EBERSPACHER HEATING

25 1908 45 00 00 Паливний насос D4S MAN, D1/3LC/COMP 24V, 1-3 kW EBERSPACHER HEATING

890 31 125 Паливний шланг 2 мм/6 мм EBERSPACHER HEATING

25 2070 01 11 00 Свічка розжарювання AIRTRONIC D2, D4, D4S, 24V EBERSPACHER HEATING

25 1688 01 00 06 Прокладка вентилятора D1L, D1LC/COMPACT EBERSPACHER HEATING

25 1822 01 00 03 Прокладка вентилятора D3A, D3LC, D5LC EBERSPACHER HEATING

25 2069 01 00 03 Прокладка вентилятора AIRTRONIC D2 12/24V EBERSPACHER HEATING

25 2113 01 00 03 Прокладка вентилятора AIRTRONIC D4, D4S EBERSPACHER HEATING

25 1688 06 00 03 Прокладка камери згоряння D1L, D1LC EBERSPACHER HEATING

25 1822 06 00 02 Прокладка камери згоряння D3LC/COMPACT EBERSPACHER HEATING

25 2069 06 00 01 Прокладка камери згоряння AIRTRONIC D2 12/24V EBERSPACHER HEATING

25 2113 06 00 01 Прокладка камери згоряння AIRTRONIC D4, D4S 12/24V EBERSPACHER HEATING

25 1688 06 00 06 Прокладка вентилятора D1LC EBERSPACHER HEATING

25 1822 06 00 03 Прокладка вентилятора D3LC/COMPACT EBERSPACHER HEATING

25 1688 06 04 00 Фільтр свічки розжарювання D1LC/COMPACT, D5LC/C EBERSPACHER HEATING

25 1822 06 04 00 Фільтр свічки розжарювання D3LC UNIVERSAL/COMPACT EBERSPACHER HEATING

25 2069 10 01 02 Фільтр свічки розжарювання AIRTRONIC D2, D4, D4S EBERSPACHER HEATING

25 2121 99 01 13 Фільтр свічки розжарювання HYDRONIC D5WS, D5WSC, D4WSC EBERSPACHER HEATING

70678A Вентилятор AIR-TOP 2000, 2000S 24V WEBASTO

1302788A Вентилятор AIR TOP 2000ST 24V WEBASTO

1303848A Вентилятор AIR TOP 2000 ST 24V (MERCEDES) WEBASTO

14941A Датчик температури THERMO 230, 300, 350 WEBASTO

82305B Датчик температури AIR-TOP 2000, 2000S WEBASTO

82306C Датчик температури AIR TOP 2000, 2000S 12/24V WEBASTO

9005084A Датчик температури AIR TOP 2000ST/STC WEBASTO

1302799A Камера згоряння AIR TOP 2000ST WEBASTO
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44325A Камера згоряння THERMO 230, 300, 350 WEBASTO

65786A Камера згоряння AIR TOP 2000 WEBASTO

1303517A Комплект прокладок AIR TOP 2000ST WEBASTO

AT2000/WK Сітка камери згоряння AIR TOP 2000, 2000S
WEBASTO

AT2000ST/WK Сітка камери згоряння AIR TOP 2000ST

AT3500/5000/WK Сітка камери згоряння AIR TOP 3500, 5000 WEBASTO

82307B Свічка розжарювання AIR TOP 2000, 2000S (24V)

WEBASTO82410A Свічка розжарювання THERMO 90 24V

9005087A Свічка розжарювання AIR TOP 2000ST/STC 24V)

470716 Форсунка DBW2020 WEBASTO

470724 Форсунка DBW300 WEBASTO

FE101127 Втулка стабілізатора DAF CF, XF 10.12- FEBI

T5416 Амортизатор DAF XF DAF XF 105 10.05- MONROE

6754NP02 Пневмоподушка DAF EURO6 CONRITECH

6431NP01 Пневмоподушка DAF DAF1849374 CONRITECH

U 5001 KIT
Фільтр ADBlue DAF XF106; IVECO STRALIS;  
VOLVO FH; RENAULT RVI T, MAGNUM

MANN HUMMEL

BS07-001

Фільтр Ad Blue ASTRA HD 9; DAF CF, LF, XF; FORD CARGO; IRIZAR 
I3, I4, I6, I8; ISUZU F FORWARD, GRAFTER, N; IVECO CROSSWAY, 
EUROCARGO IV, MAGELYS, STRALIS, TRAKKER, URBANWAY; KARSAN 
ATAK, STAR

BOSS FILTERS

DAF1852005 Фільтр палива DAF EUR6 OE DAF

DAF1852006 Фільтр палива DAF EUR6 OE DAF

71-11331-00
Прокладка піддона DAF CF, XF MX-13303/MX-13340/MX-13375 
10.12-

REINZ

EL246160 Прокладка ГБЦ DAF CF, CF 85, XF ELRING

VAL117000 Ліхтар поворотів R DAF XF 10.12-
VIGNAL

VAL117010 Ліхтар поворотів L DAF XF 10.12-
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ЗАПЧАСТИНИ ДО КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ZF

0730009515ZF Шайба коробки передач 22x27 мм ZF 16S151/181

ZF
0730008637ZF Шайба коробки передач 24X29X2 мм ZF 16S151/181

0730150766ZF Шайба перемикання КПП ECOSPLIT 4 12 S

0730008604ZF Шайба коробки передач 16×22 ZF 6 S 850

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

0631328659ZF Блок.елемент синхронізатора 4×30 ZF ECOSPLIT 16 S ZF

0769174312ZF
Сальник перемикання КПП 105×125×12/16) ECOSPLIT, NEW 
ECOSPLIT

ZF

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

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

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

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

ZF0631306123ZF Фіксатор перемикання КПП 8×24 ZF 16S181

0731201702ZF Фіксатор механізму перемикання КПП 16 S 151 / 181 / 221 / 251

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
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1315307292ZF Напрямна 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

0630501061ZF Кільце стопорне 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

0501217407ZF Клапан механізму перемикання КПП ECOSPLIT IV 16 S 2522 ZF

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

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

0730100799ZF Шайба КПП 87×102,7×2,50 мм skrzyni ZF 16S151/181/221

0730106917ZF Шайба КПП 87×102,7×3,00 мм skrzyni ZF 16S151/181/221

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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BERAL® є зареєстрованим товарним знаком компанії Federal-Mogul LLC або однієї або декількох дочірніх компаній в одній або декількох країнах.

BERAL® ГАЛЬМІВНІ КОЛОДКИ
ДЛЯ ОДНІЄЇ З НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ВАНТАЖІВОК НА РИНКУ

Наші оригінальні запчастини якості OE були обрані єдиними Iveco EuroCargo для забезпечення 
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Вдосконалений компактний дизайн, якість 
оригінального устаткування і потужні робочі 
характеристики — все це виняткові стандарти 
виробництва стартерів та генераторів 
компанії DENSO, яка забезпечує ринок 
післяпродажного обслуговування 
передовими світовими технологіями.

Базуючись на цьому світовому досвіді, DENSO 
пропонує програму стартерів та генераторів OE 
класу для незалежного вторинного ринку. Крім 
унікальних застосувань у автомотив сфері, в цей 
час програма оновлюється спеціальною лінійкою 
продуктів для комерційного транспорту та важкої 
техніки.

Розширення асортименту передбачатиме 93 
артикули AM (Aftermarket) (DAN2XXX / DSN2XXX), 
які покривають понад 140 посилань на оригінальне 
обладнання. Це означає більш широке покриття 
OE при меншому асортименті.

Але незважаючи на менший асортимент, до нього 
увійшло все необхідне для ключових моделей 
транспорту, починаючи від комерційних авто-
мобілів до сільськогосподарської та вантажо-
підіймальної техніки, яка застосовується в різних 
умовах (промисловість, будівництво, морське се-
редовище). Асортимент охоплює різні марки ори-
гінального устаткування, такі як Case, Caterpillar, 
Cummins, Isuzu, Komatsu, Kubota і багато інших.

Усі стартери та генератори вироблені з нових 
матеріалів преміум-класу, які відповідають 
оригінальній якості. Продукти поставляються вже 
готові до встановлення, без необхідності додат-
кового заземлення, зміни розміру дротів, 
з’єднувального кабелю або ремкомплекта.

DENSO гарантує високу якість продукції, 
виготовленої з оригінальних запчастин, за 
конкурентоздатною ціною, а її довговічність 
і надійність не змусять вас турбуватися 
через можливі простої. 

93 нові позиції для комерційної 
та важкої техніки додані в асортимент 

Стартери 
і генератори
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Стартери 
і генератори

Стартер PA90 для великовантажного транспорту

Стартер DENSO PA90, розроблений для найважчих 
умов експлуатації, доступний у версіях з робочою 
напругою 12 В і 24 В. Він простий в установленні 
й володіє високими робочими характеристиками. 
Повністю закритий корпус стартера унеможливлює 
проникнення води і пилу; у виробі реалізовані додаткові 
заходи безпеки у вигляді плавкого з’єднувального 
проводу для запобігання критичній відмові; стартер 
компактний і легкий; оснащений вбудованим 
редуктором з високим передавальним числом. 

Інші ключові особливості:

• демпфер з диском тертя;

• механізм зачеплення з приводною пружиною;

• обгінна муфта;

• зовнішня обойма обгінної муфти інтегрована з 

приводом планетарного редуктора;

• кільце підшипника інтегровано з внутрішньою 

обоймою обгінної муфти.

www.denso.ua

Get inside
*Погляд зсередини

Маючи більш ніж 60-річний досвід, компанія DENSO відома 
як світовий інноваційний і надійний розробник автомобільних 
запчастин і систем. Тому не дивно, що 9 із 10 автомобілів уже 
оснащені оригінальними компонентами DENSO.

Наші генератори — вибір № 1 провідних світових автовиробників. 
І якщо найбільші виробники автомобілів довіряють DENSO, 
то чому б і Вам не довіритися?

Розширення асортименту для 
великовантажних автомобілів 
представлено продуктами трьох 
типів: стартерами PA90 і P5/P8 і 
безщітковими генераторами.

• Передові технології

• Якість світового рівня

• Невеликий розмір, 

легка вага

• Не містить відновлених 

комплектуючих 
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Стартер з планетарним редуктором (P5/P8)

Завдяки інноваційній надійній конструкції стартер 
DENSO з планетарним редуктором забезпечує збіль-
шену вихідну потужність (5 і 8 кВт).

Новий стартер для великовантажних автомобілів 
відрізняється компактною і легкою конструкцією, що 
забезпечує простоту монтажу. Крім того, стартер ро-
звиває високий крутний момент і володіє поліпшеними 
характеристиками холодного пуску.

Інші ключові особливості:

• поворотна кришка приводу забезпечує більшу 

кількість варіантів застосувань;

• плавне зачеплення для підвищення довговічності 

бендиксу і зубчастого вінця маховика;

• завдяки використанню голчастого підшипника 

з боку приводу і шарикопідшипника з боку 

комутатора забезпечується більший ресурс 

виробу.

Безщітковий генератор для великовантажних 
автомобілів

Крім стартерів PA90 і P5/P8, в асортимент продук-
тів DENSO для великовантажних автомобілів також 
доданий безщітковий генератор. Завдяки безщітковій 
конструкції, здатній витримати важкі умови експлуа-
тації, виріб успішно протистоїть високій температурі 
двигуна і володіє високим ресурсом. Поряд з іншими 
генераторами DENSO, безщітковий генератор має 
компактну конструкцію, малу вагу і відрізняється про-
стотою монтажу.

Інші ключові особливості:

• висока потужність при низькій частоті обертання:

— більше 80 А на холостому ходу двигуна 
за напруги 12 В;

— більше 20 А на холостому ходу двигуна 
за напруги 24 В;

• доведена надійність;

• високоміцні підшипники:

— висока зносостійкість переднього 
і заднього підшипників забезпечує 
широку сферу застосування.

www.denso.ua

Get inside
*Погляд зсередини

• Передові технології

• Якість світового рівня

• Невеликий розмір, 

легка вага

• Не містить відновлених 

комплектуючих 

Маючи більш ніж 60-річний досвід, компанія DENSO відома 
як світовий інноваційний і надійний розробник автомобільних 
запчастин і систем. Тому не дивно, що 9 із 10 автомобілів уже 
оснащені оригінальними компонентами DENSO.

Наші генератори — вибір № 1 провідних світових автовиробників. 
І якщо найбільші виробники автомобілів довіряють DENSO, 
то чому б і Вам не довіритися?
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Ми виконали заміну зчеплення 
в одному з автомобілів тран-
спортної компанії Trans-Kachel, 
розташованої в населеному 
пункті Вжесніца поблизу міста 
Славно. Роботи проводилися на 
сідельному тягачі Scania R-серії 
із двигуном потужністю 420 кін-
ських сил. Заміна проводилася в 
рамках профілактики після про-
бігу 800 000 км. Профілактичну 
заміну елементів зчеплення в 
разі досягнення такого пробігу 
компанія Trans-Kachel виконує 
з метою запобігання так званим 
«несподіваним» поломкам своїх 
автомобілів.

Цей транспортний засіб облад-
нано роботизованою коробкою 
передач (фото l), комп’ютер 
управління якої після заміни 
зчеплення потрібно підлашту-
вати до параметрів нового зче-
плення. Однак у цьому сідель-
ному тягачі підлаштування 
виконується автоматично під 
час першого тест-драйву, без за-
стосування діагностичного при-
ладу. Тому під час заміни зче-
плення ми зосередилися тільки 
на перевірці зношених деталей.

У разі заміни елементів зче-
плення необхідно проводити 
таку перевірку з метою запо-
бігання поломці нового зче-
плення через можливі не-
справності в елементах системи 
вимикання зчеплення. Ця сис-
тема відповідає, окрім іншого, 

за так званий попередній натяг, 
тобто за постійний контакт опо-
рного підшипника з кромкою 
дискової пружини муфти зче-
плення. Відсутність належного 
попереднього натягу викликає 
стирання кромки дискової пру-
жини, допоміжного кільця, яке 
притискає до неї опорний під-
шипник, і є причиною перед-
часного виходу з ладу опорного 
підшипника. Крім елементів сис-
теми вимикання зчеплення, слід 
перевірити стан фрикційної по-
верхні маховика.

Після демонтажу коробки пе-
редач було проведено пере-
вірку елементів зчеплення і 
деталей, які з ним взаємодіють. 
На фрикційній поверхні махо-
вика не було виявлено жодних 
ознак механічних або термічних 
пошкоджень, а також проявів 
експлуатаційного зносу (фото 
2). Маховик був лише очище-
ний і знежирений. Накладки 
(фото 3) диска зчеплення не 
досягнули повного зносу і не 
виявляють ознак теплових пе-
ревантажень (перебували в ко-
ристуванні протягом приблизно 
200 000 км), демпфер крутиль-
них коливань також не має 
люфту і зносу. Такий стан демп-
фера свідчить про належну ро-
боту двигуна і належну експлу-
атацію транспортного засобу, 
а також про правильне функці-
онування системи зчеплення. 
Стан шліців на маточині диска 
(фото 4) і на первинному валу 
зчеплення (фото 5) не мав ознак 
надмірного зносу. Крім того, не 
виявлено жодного люфту в під-

КОМПАНІЯ SCHAEFFLER Є ВИРОБНИКОМ СИСТЕМ ЗЧЕПЛЕННЯ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ 
АВТОМОБІЛІВ, АВТОБУСІВ ТА ІНШИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. У ЗВ’ЯЗКУ З ЦИМ МИ 
ПРОВОДИМО СЕРІЮ ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНИХ НАВЧАНЬ, А ТАКОЖ ВИКОНУЄМО 
ЗАМІНУ ЕЛЕМЕНТІВ ЗЧЕПЛЕННЯ ЗГІДНО З НАШИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ.

ЗАМІНА ЗЧЕПЛЕННЯ 
КРОК ЗА КРОКОМ
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шипниках первинного вала ко-
робки передач. Стан поверхні 
первинного вала, який кон-
тактує з підшипником, не має 
ознак зносу. Водночас вияв-
лено невеликий люфт (знос) на 
внутрішніх шліцах диска зче-
плення (з’єднання маточини із 
демпфером крутильних коли-
вань) (фото 6, 7), що пояснює на-
явність незначного стукоту при 
перемиканні передач, про який 
повідомлялося. 

Поверхня натискного диска 
муфти зчеплення без ознак тер-
мічних перевантажень і меха-
нічного зносу. У муфті виявлено 
витирання кромки дискової пру-
жини (фото 8), що свідчить про 
зношування одного з елементів 
системи вимикання зчеплення. 
На цю проблему вказує і міні-
мальне збільшення шуму під 
час роботи опорного підшип-
ника. Після проведення огляду 
елементів системи вимикання 
зчеплення виявлено люфт на осі 
вилки, яка переносить зусилля 
вмикання і вимикання на опо-
рний підшипник. У зв’язку з ви-
явленими несправностями було 
замінено муфту, диск і опорний 
підшипник зчеплення, а також 
вісь вилки. 

Після виконання монтажу деталей (фото 9) згідно з технологією LuK (інформація 
міститься на порталі REPXPERT) та відповідно до інструкцій виробника 
транспортного засобу, здійснено тест-драйв. Не виявлено жодних несправностей, 
тому автомобіль був допущений до подальшої експлуатації.
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Лондон, Велика Британія.

Розпочалося дослідне виробництво нового палив-
ного інжектора надзвичайно високої точності від 
компанії Delphi Technologies із клапаном, діаметр 
якого становить лише 1,0 мм, — це стало можли-
вим завдяки отриманню великих замовлень із 
Європи та США. Революційний інжектор DFI 21 
для середніх і великих дизельних двигунів виго-
товляється з використанням нових виробничих 
технологій, які забезпечують менші допустимі 
відхилення, ніж в аерокосмічній промисловості, в 
обсягах, що задовольняють наявні потреби авто-
будівної галузі, і за прийнятними для неї цінами.

За словами Джеймса К’юлі, директора з роз-
роблення нової продукції компанії Delphi 
Technologies, забезпечення постійно високої 
якості таких високоточних деталей із просвітами 
менше мікрона потребувало введення в техноло-
гічний процес суттєвих інновацій. «Нашим кон-
структорам потрібно було вийти на нові рівні точ-
ності та забезпечення стабільності, які неможливо 
було досягти з використанням наявних техноло-
гій, — пояснив він. — Перед нами стояло завдання 
спільно з фахівцями із серійного виробництва 
створити технологічний процес, що не лише за-
безпечував би мікромініатюризацію продукції з 
найкращими у світі характеристиками, а й був би 
надійним та абсолютно стабільним, даючи змогу 
виготовляти продукцію за цінами, прийнятними 
для автобудівної промисловості».

Інжектор DFI 21 є основною частиною нової сис-
теми впорскування пального F3 типу common 
rail, у якій використовується перевірена техноло-
гія системи F2 Euro VI, призначена для суттєвого 
скорочення рівня викидів, а також для підви-

щення точності дозування та ефективності вико-
ристання пального одночасно із забезпеченням 
надзвичайної надійності. Про його розроблення 
у форматі дослідницького зразка було оголошено 
у 2016 р., а після отримання замовлень із Європи 
та США планується розпочати його серійне ви-
робництво у 2021 р.

Неймовірно мала вага нового клапана розміром 
1,00 мм дає змогу використовувати в інжекторі 
DFI 21 до дев’яти впорскувань за один цикл, по-
рівняно з лише двома або трьома в типовій сис-
темі Euro VI, — це забезпечить оптимальний про-
цес згоряння впродовж усього робочого циклу. 
Вдосконалене керування передбачає можливість 
зниження пікових температур і, відповідно, рівня 
викидів оксидів азоту; можливість використання 
кількох пілотних впорскувань, що поліпшує харак-
теристики згоряння завдяки зниженню швидко-
сті зростання тиску; можливість використання 
кількох тактів після впорскування, що зменшує 
кількість утвореної сажі. 

«Скорочення обсягів шкідливих викидів на виході 
з двигуна надає конструкторам набагато більше 
можливостей під час вибору конструкції каталі-
тичної системи для подальшого зниження за-
гального рівня викидів із суттєвим скороченням 
виробничих витрат автобудівників та експлуа-
таційних витрат власників автомобілів, — додав 
К’юлі. — Наприклад, використання інжектора DFI 
21 може забезпечити спрощення конструкції ката-
літичної системи для зменшення обсягу викидів, 
а також зниження витрат каталітичної рідини, що 
є важливим експлуатаційним чинником для ван-
тажних автомобілів, які здійснюють перевезення 
на великі відстані».

ВИСТАВКА 
КОМЕРЦІЙНИХ 
АВТОМОБІЛІВ ІАА

ПОЧИНАЄТЬСЯ ДОСЛІДНЕ 
ВИРОБНИЦТВО РЕВОЛЮЦІЙНОГО 
МІКРОКЛАПАННОГО ПАЛИВНОГО 
ІНЖЕКТОРА ДЛЯ ВЕЛИКИХ І 
СЕРЕДНІХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

 f Мініатюризація сприяє розвитку новітніх 
технологій оброблення деталей із 
надзвичайно високою точністю.

 f Збільшення виробнфицтва до серійного 
рівня заплановано на 2020 р.

 f Новий підхід до регулювання з 
використанням зворотного зв’язку 
забезпечує елегантно просте рішення, 
що гарантує високу точність роботи 
впродовж усього терміну служби двигуна
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Регулювання зі зворотним зв’язком 
без додаткової електропроводки
Регулювання процесу згоряння зі зворотним 
зв’язком використовується вже досить давно, 
але в системі F3 компанії Delphi додатково впро-
ваджено зворотний зв'язок для компенсації всіх 
незначних відхилень у характеристиках окремих 
інжекторів. Це дає змогу використовувати більшу 
кількість циклів впорскування з меншою кількістю 
пального, оскільки система регулювання зі зво-
ротним зв’язком забезпечує їхню точність упро-
довж усього типового розрахункового терміну 
служби двигуна, що становить 1,6 млн кілометрів.

Унікальні характеристики кожного окремого ін-
жектора DFI 21 кодуються на мікросхемі, встанов-
леній на інжекторі, яка обмінюється даними з 
електронним блоком керування для забезпе-
чення необхідного регулювання. Усі зміни харак-
теристик із плином часу компенсуються в режимі 
реального часу — тепер для цього не потрібно 
калібрувати інжектор упродовж його дуже три-
валого терміну служби, як це було раніше. У разі 
проведення заміни інжектора електронний блок 
керування автоматично отримує від нового при-
строю інформацію про його характеристики та 
виконує відповідне корегування.

За словами К’юлі, однією з головних переваг під-
ходу компанії Delphi Technologies до регулювання 
зі зворотним зв’язком є те, що її система не потре-
бує додаткової електропроводки. «Це набагато 
зменшує вартість системи, водночас не усклад-
нюючи компонування та весь виробничий про-
цес, що зазвичай зумовлюється використанням 
процесу регулювання зі зворотним зв’язком, — 
підкреслив він. — Це є гарним прикладом нашого 
принципу проектування, що звучить як “розумно, 
а не складно”».

Можливість використання 
з двигунами середньої потужності
F3 є першою системою компанії Delphi типу 
common rail, яку можна використовувати на дви-
гунах як великої, так і середньої потужності. У 
ній застосовується низка перевірених часом мо-
дульних підсистем, що дає змогу встановлювати 
її для двигунів з об’ємом одного циліндра в діа-
пазоні 0,7…3,0 л і більше. Вона є сумісною з наяв-
ними варіантами компонування, що забезпечує 
економічно ефективну інтеграцію із сучасними 
конструкціями двигунів.

Так само, як для систем Delphi F2 стандарту Euro VI, 
використовуються три типи архітектури системи 
common rail — традиційна схема із віддаленим на-
сосом, схема з електронним керуванням інжекто-
рами з приводом насоса від розподільного вала та 
схема з електронним керуванням окремими насо-
сами з приводом від розподільного вала в блоку 
двигуна. Загальні розміри також не змінилися, 
що дає змогу використовувати нову систему на 
двигунах, які спочатку розраховувалися на роботу 
з попередніми системами з електронним керу-
ванням інжекторами або насосами, без суттєвих 
витрат на модифікацію основних вузлів двигуна.

Інноваційна технологія виробництва
Щоб забезпечити необхідну якість та обсяги ви-
робництва, потрібно було застосовувати сучасні 
технології шліфування з використанням кубічного 
нітриду бору. Але для отримання недосяжних ра-
ніше результатів вони вимагали вдосконалення. 
Щоб не перейматися через можливість пошко-
дження мікроскопічних деталей унаслідок бага-
торазового переміщення під час їхнього обро-
блення, використовувалися нові автоматизовані 
технологічні процеси. А для усунення нерівностей 
на субмікронному рівні застосовували спеціальні 
технології фінішного оброблення поверхні.

Наразі компанія Delphi Technologies виготовляє 
дослідні зразки (бета-версії) інжекторів DFI 21 
партіями у кілька сотень штук, використовуючи 
процеси, подібні до тих, що застосовуватимуться 
під час серійного виготовлення продукції та да-
дуть змогу суттєво збільшити її обсяги. «Однією 
з доведених переваг нашої компанії є те, що ми 
використовуємо дуже ефективні процедури для 
забезпечення належного початку серійного ви-
готовлення продукції — це гарантує високу ефек-
тивність впровадження процесу виробництва 
нових виробів із постійним забезпеченням ви-
сокої якості, починаючи з найпершого пристрою, 
— підсумував К’юлі. — В інжекторі DFI 21 макси-
мально використовуються високоточні технології, 
призначені для серійного виготовлення великого 
обсягу продукції. Ми маємо на меті зробити так, 
щоб це наразі видатне досягнення в майбутньому 
здавалося простою річчю».

Компанія Delphi Technologies може забезпечити 
постачання повноцінних систем керування дви-
гуном, зокрема електронних блоків керування, 
програмного забезпечення, датчиків, інтелекту-
ального дистанційного механізму приводу пере-
пускної заслінки, блоків для керування процесами 
дозування каталітичної рідини, регулювання фази 
кулачків, керування електроприводом насоса, 
а також компактну та високоефективну силову 
електроніку для двигунів електромобілів. Завдяки 
своїм планам розроблення та впровадження но-
вітніх технологій, компанія залишається провідним 
постачальником сучасної продукції для силових 
агрегатів автомобілів, допомагаючи власним клі-
єнтам вирішувати все більш складні завдання за 
допомогою інноваційних, але водночас надійних 
і практичних технологій.
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Компанія OSRAM пропонує водіям вантажних ав-
томобілів і менеджерам рухомого складу широкий 
спектр джерел світла з поліпшеними характерис-
тиками, завдяки чому всі освітлювальні прилади 
не тільки відповідають найвищим вимогам ви-
робників комерційних автомобілів, пропонуючи 
якість OEM (Original Equipment Manufacturer), а й 
перевершують європейські норми.

Завдяки запатентованій інженерами компанії 
OSRAM технології односпіральної нитки розжа-
рювання (single-coil), вдалося не тільки подвоїти 
витривалість ламп, а й значно підвищити потуж-
ність та збільшити дальність світла фар. Лампи 
OSRAM Truckstar Pro, про які йдеться, випроміню-
ють до 100 % більше світла порівняно зі звичай-
ними лампами. Вони створюють більш однорідне 
світло, завдяки чому пучок світлових променів є 
сконцентрованим і набагато краще освітлює до-
рожнє покриття. Завдяки таким характеристикам 
видно навіть дуже віддалені відрізки дороги, зо-
крема, ті, що лежать у її найважливішій частині — 
від 50 до 100 метрів перед автомобілем. Разом з 
тим, завдяки технології односпіральної нитки роз-
жарювання, межа між світлом і темрявою стає різ-
кішою і помітнішою. Це дозволяє більш точно на-
лаштувати фари, що є найважливішим фактором 
який впливає на освітлення дороги. Технологія 
односпіральної нитки розжарювання (single-coil), 
яка дозволяє уникати так званих гарячих точок 
(зон локального перегрівання спіралі), дозво-
лила отримати у понад два рази більшу довговіч-
ність, ніж у разі застосування стандартних ламп. 
Завдяки винятковій витривалості до поштовхів, 
лампи Truckstar Pro подолали вібраційний тест, 

якого не в змозі витримати 90 % стандартних ви-
робів. У цій серії пропонуються лампи головного 
освітлення типів Н1, Н3, Н4, Н7, H11 та лампи типів 
P21W, P21W/5W, R5W, R10W, T4W та інші.

Крім інноваційних лампочок Truckstar Pro, компа-
нія OSRAM також пропонує традиційні лампочки, 
що є оригінальними запасними частинами – серія 
Original. Це економічно вигідне рішення для всіх 
стандартних потреб у секторі 24 В. 

У серії Original пропонуються такі типи ламп: 
Н1, H2, Н3, Н4, Н7, H15, P21W, P21W/5W, R5W, R10W, 
T4W, C4W та інші.

Окрім пропонованих галогенних джерел світла, в 
портфоліо компанії OSRAM можна також знайти 
ксенонові рішення. Залежно від власних уподо-
бань можна обрати газорозрядні лампи, які мають 
виняткову довговічність, блакитний колір світла 
або випромінюють більшу кількість світла. 

Лампи Xenarc Ultra Life можуть працювати в чо-
тири рази довше, ніж стандартні лампи. Вироби 
серії Xenarc Cool Blue Intense особливо припадуть 
до смаку тим користувачам, які надають значення 
тому, щоб фари мали індивідуальний неповтор-
ний вигляд. За допомогою спеціальної суміші газів 
така лампа створює унікальне блакитне світло з 
кольором до 6000 К, що робить автомобіль краще 
видимим для інших водіїв.

Своєю чергою, ксенонові лампи Xenarc Night 
Breaker Laser досягають дальності світлового про-
меня до 250 м, а їхня яскравість більша на 200 %. 
Такі параметри поряд з кольором світла від 4500  
до 5000 К дозволяють водієві швидше реагувати 
на небезпеку під час водіння.

МІЦНІ ТА НАДІЙНІ

Освітлення вантажних 
автомобілів повинно 
витримувати величезні 
навантаження, бути 
ефективним і забезпечувати 
відмінну видимість. 
Характер роботи вантажних 
автомобілів змушує самі 
вантажівки, а також їхнє 
освітлення зазнавати 
екстремальних випробувань. 

У таких ситуаціях тільки 
вироби з відмінними 
параметрами і високою 
витривалістю забезпечують 
ідеальне освітлення дороги. 
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EAN АРТИКУЛ 
OSRAM

ТОРГОВА 
ЛІНІЙКА

ТИП 
ЦОКОЛЯ

ВИД 
УПАКОВКИ

ЛАМПИ РОЗЖАРЮВАННЯ
4008321536556 64177 ORIGINAL 24V H15 Картон

4052899413917 64215TSP Truckstar PRO H7 Комплект 2 шт.

4052899904804 64216TSP Truckstar PRO H11 Картон

4052899413979 64196TSP Truckstar PRO H4 Комплект 2 шт.

4008321785114 64215TSP Truckstar PRO H7 Картон

4052899413931 64155TSP Truckstar PRO H1 Комплект 2 шт.

4050300925882 64215 ORIGINAL 24V H7 Блістер

4050300386522 64215 ORIGINAL 24V H7 Картон

4008321785046 64196TSP Truckstar PRO H4 Картон

4050300250632 94196 ORIGINAL 24V H4 Картон

4050300218960 64175 ORIGINAL 12V H2 Картон

4008321094988 64138 ORIGINAL 24V H21W Картон

4008321784179 64155TSP Truckstar PRO H1 Картон

4008321784261 64156TSP Truckstar PRO H3 Картон

4050300925868 64196 ORIGINAL 24V H4 Блістер

4050300219899 64199SB
Super Bright 

Premium
H4 Картон

4050300016542 64196 ORIGINAL 24V H4 Картон

4050300925844 64155 ORIGINAL 24V H1 Блістер

4050300565811 64156 ORIGINAL 24V H3 Блістер

4050300016498 64155 ORIGINAL 24V H1 Картон

4050300016535 64156 ORIGINAL 24V H3 Картон

4050300925943 7537 ORIGINAL 24V P21/5W 
Подвійний 

блістер

4008321798169 7510TSP Truckstar PRO PY21W Картон

4050300925981 6423 ORIGINAL 24V C5W
Подвійний 

блістер

4050300925929 7511 ORIGINAL 24V P21W
Подвійний 

блістер

4050300926025 2841 ORIGINAL 24V W3W
Подвійний 

блістер

4008321798138 7537TSP Truckstar PRO P21/5W Картон

4050300926001 3930 ORIGINAL 24V T4W
Подвійний 

блістер

4050300925967 5627 ORIGINAL 24V R5W
Подвійний 

блістер

4050300926049 5637 ORIGINAL 24V R10W
Подвійний 

блістер

4008321139962 2845 ORIGINAL 24V W5W
Подвійний 

блістер

4052899340459 7511TSP Truckstar PRO P21W Картон

4008321094414 6430 ORIGINAL 24V 3W Картон

4008321795106 3930TSP Truckstar PRO T4W Картон

4050300838038 7537 ORIGINAL 24V P21/5W Картон

4008321795151 5627TSP Truckstar PRO R5W Картон

4008321795205 5637TSP Truckstar PRO R10W Картон

4050300891712 6424 ORIGINAL 24V 5W Картон

4008321090836 6429 ORIGINAL 24V 10W Картон

4008321095336 5626 ORIGINAL 24V R5W Картон

4008321798077 2845TSP Truckstar PRO W5W Картон

4050300891668 3797 ORIGINAL 24V P21W Картон

4008321090768 6421 ORIGINAL 24V C3W Картон

4008321297211 2741MFX ORIGINAL 24V 2741MFX Картон

4050300891606 2741MF ORIGINAL 24V 2741MF Картон

4050300838090 7511 ORIGINAL 24V P21W Картон

4050300831435 6423 ORIGINAL 24V C5W Картон

4008321094698 2840 ORIGINAL 24V W2W Картон

4008321094728 2841 ORIGINAL 24V W3W Картон

4050300891774 7529 ORIGINAL 12V R15W Картон

4050300838366 3930 ORIGINAL 24V T4W Картон

4050300838335 5627 ORIGINAL 24V R5W Картон

4050300831459 5637 ORIGINAL 24V R10W Картон

4050300838519 2741 ORIGINAL 24V W1,2W Картон

4050300891552 2845 ORIGINAL 24V W5W Картон

EAN АРТИКУЛ 
OSRAM

ТОРГОВА 
ЛІНІЙКА

ТИП 
ЦОКОЛЯ

ВИД 
УПАКОВКИ

ГАЗОРОЗРЯДНІ ЛАМПИ
4008321184276 66140 XENARC ORIGINAL D1S Картон

4052899425514 66140ULT
XENARC 

ULTRALIFE
D1S Картон

4052899429611 66140ULT
XENARC 

ULTRALIFE
D1S Комплект 2 шт.

4052899992870 66140XNL
XENARC® NIGHT 

BREAKER® LASER
D1S Картон

4052899993037 66140XNL-HCB
XENARC® NIGHT 

BREAKER® LASER
D1S Комплект 2 шт.

4008321184573 66240 XENARC ORIGINAL D2S Картон

4052899075443 66240CLC XENARC CLASSIC D2S Картон

4052899425576 66240ULT
XENARC 

ULTRALIFE
D2S Картон

4052899429673 66240ULT
XENARC 

ULTRALIFE
D2S Комплект 2 шт.

4052899993259 66240XNL
XENARC® NIGHT 

BREAKER® LASER
D2S Картон

4052899992917 66240XNL-HCB
XENARC® NIGHT 

BREAKER® LASER
D2S Комплект 2 шт.

4052899199569 66340 XENARC ORIGINAL D3S Картон

4052899397989 66340CLC XENARC CLASSIC D3S Картон

4052899425606 66340ULT
XENARC 

ULTRALIFE
D3S Картон

4052899429734 66340ULT
XENARC 

ULTRALIFE
D3S Комплект 2 шт.

4052899992979 66340XNL
XENARC® NIGHT 

BREAKER® LASER
D3S Картон

4052899993112 66340XNL-HCB
XENARC® NIGHT 

BREAKER® LASER
D3S Комплект 2 шт.

4008321349392 66440 XENARC ORIGINAL D4S Картон

4052899398054 66440CLC XENARC CLASSIC D4S Картон

4052899425637 66440ULT
XENARC 

ULTRALIFE
D4S Картон

4052899429796 66440ULT
XENARC 

ULTRALIFE
D4S Комплект 2 шт.

4052899992993 66440XNL
XENARC® NIGHT 

BREAKER® LASER
D4S Картон

4052899993198 66440XNL-HCB
XENARC® NIGHT 

BREAKER® LASER
D4S Комплект 2 шт..

4052899339828 66150 XENARC ORIGINAL D1R Картон

4008321184634 66250 XENARC ORIGINAL D2R Картон

4008321129857 66350 XENARC ORIGINAL D3R Картон

4008321349576 66450 XENARC ORIGINAL D4R Картон

4008321787019 66548 XENARC ORIGINAL D8S Картон

Усі лампи компанії OSRAM виробляються в су-
ворій відповідності до європейських стандар-
тів та мають омологацію згідно з українським 
законодавством.
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Серія осей DCA (англ. Durable 
Compact Axle) отримала свою 
назву  в ід  типу балки ос і . 
Об’єднуючи в собі всі функції 
осі, вона має вигляд компактної 
балки, яка, завдяки своїй іннова-
ційній конструкції, є надзвичайно 
міцною і легкою. Вісь складається 
з поздовжнього балансира, балки 
осі, фланця гальм і цапфи осі. Се-
рія DCA включає шість типів осей 
різного призначення. 
DCA Weightmaster — це осно-
вний тип осей цієї серії. Невелика 
вага — від 381 кг — залежно від 
версії, в поєднанні з витрива-
лістю, використанням меншої 
кількості вузлів і компактними 
необслуговуваними підшипни-
ками робить їх відмінним про-
дуктом для використання в євро-
пейських транспортних засобах. 
Завдяки модульній конструкції їх 
можна застосовувати практично 
у всіх типах транспортних засо-
бів, що буксируються, в тому числі 
бортових і тентових напівприче-
пів, самоскидів, цистерн і бунке-
рів. Доступні варіанти для коліс 
розміром 19,5” і 22,5”.
DCA MegaMaster — була спеці-
ально розроблена для напівпри-
чепів з високою вантажомісткістю 
та внутрішньою висотою 3 м. Ця вісь 
була розроблена для транспорт-
них засобів, які потребують вели-
кого ходу підвіски. Незважаючи на 
низький просвіт, вона дає можли-
вість під’їхати під навантажувальні 
платформи з метою завантаження 
або розвантаження товарів.
DCA Pavemaster — вісь була 
оснащена вдосконаленим 
кронштейном подушки підві-
ски і призначена в першу чергу 
для самоскидів, що працюють з 
асфальтоукладачем. 
Вона відповідає найвищим стан-
дартам з метою задоволення по-
треб, пов’язаних з будівництвом 
доріг. Завдяки новій конструкції 
була знижена вага осі приблизно 
на 12 кг.
DCA Railmaster — це конструкція, 
створена для дорожнього, заліз-
ничного і морського транспорту. 

При підйомі бортового напівпри-
чепа за допомогою підйомного 
крана звичайні пневматичні по-
душки можуть бути пошкоджені 
при опусканні напівпричепа на 
землю. У зв’язку з цим, пневма-
тичні подушки осі DCA Railmaster 
обладнані двома блокувальними 
елементами, які можуть бути роз-
ділені під час підіймання без по-
вітря і забезпечити оптимальне 
положення подушок під час опус-
кання напівпричепа на землю.
DCA Airmaster — це єдина вісь 
на світі, яка має здатність накопи-
чування стисненого повітря для 
гальмівної системи і для пневма-
тичної підвіски в балці осі. Кон-
струкція запатентована.
У цьому варіанті не використо-
вуються звичайні резервуари 
із стисненим повітрям, завдяки 
чому з’являється більше місця під 
дном напівпричепа для розмі-
щення різного обладнання (бун-
керів, цистерн), і, внаслідок цього, 
транспортний засіб стає легшим 
приблизно на 50 кг.
DCA Steermaster — ідеальне допо-
внення до осі DCA. Кут повороту, 
що максимально становить 21°, до-
зволяє легко проходити повороти, 
а невелика вага конструкції забез-
печує перевезення більших ван-
тажів. Крім того, ця вісь зменшує 
знос шин і споживання пального. 
Подібно до інших осей серії DCA, 
вона збудована на перевірених 
вузлах.

Для того щоб задовольнити по-
треби сучасного транспорту, інже-
нери з відділу розвитку компанії 
Jost постійно працюють над осу-
часненням своєї продукції, зокрема, 
над зниженням ваги компонентів, 
чого в першу чергу очікують тран-
спортні компанії. Результатом їх ро-
боти є новий гальмівний супорт 
DCA-L7, який дозволив добитися 
зменшення ваги осі приблизно 
на 8 кг без зменшення ефектив-
ності гальмування та витривалості 
гальм у порівнянні з гальмами, які 
використовувалися до цього часу. 
Інша розробка, завдяки якій вда-
лося зменшити вагу осі, це новий 
кронштейн подушки підвіски, ви-
готовлений із кованого алюмінію 
Weight Optimizer 27. Він дозволяє 
зменшити вагу осі на 9 кг. 
Наступним важливим етапом 
для групи компаній JOST був 
початок виробництва і продажу 
оригінальних запасних частин 
для осей. Це означає, що вперше 
оригінальні запасні частини для 
осей напівпричепів Mercedes-
Benz стали доступними в торго-
вих та сервісних партнерів JOST. 
Запасні частини для осей напів-
причепів Mercedes-Benz і осей 
JOST походять з тієї самої вироб-
ничої серії, що й деталі, які ви-
користовуються під час вироб- 
ництва осей, і відповідають тим 
же високим якісним вимогам, що 
й стандартні деталі, які викорис-
товуються в осях.

ВИДИ І ТИПИ ОСЕЙ 
РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
У СІЧНІ 2015 РОКУ ГРУПА КОМПАНІЙ JOST СТАЛА ВЛАСНИКОМ КОМПАНІЇ MERCEDES-BENZ 
TRAILERAKLESYSTEMS. ЦЯ ПОДІЯ ЗРОБИЛА JOST ОДНИМ ІЗ ПРОВІДНИХ ВИРОБНИКІВ 
ОСЕЙ ДО ПРИЧЕПІВ І НАПІВПРИЧЕПІВ У ЄВРОПІ.

ПОЧИНАЮЧИ З ЛИПНЯ 2016 РОКУ ОСІ DCA ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ КОМПАНІЄЮ JOST 
НА НАЙСУЧАСНІШОМУ ЗАВОДІ В МІСТІ НОВА СУЛЬ, ЯКИЙ БУВ ЗБУДОВАНИЙ 
СПЕЦІАЛЬНО З МЕТОЮ ВИГОТОВЛЕННЯ ОСЕЙ.

Роберт Гаврись, 
спеціаліст з питань 
продукції 
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SOLUTIONS MADE IN GERMANY

www.febi.com

• Зчеплення для комерційних вантажівок переконливого рівня якості оригіналу

•  Більше 400 компонентів зчеплень в асортименті для вантажівок «Великої Сімки» провідних 

європейських виробників вантажних автомобілів

• Усі важливі та потрібні компоненти від одного постачальника
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Пропонуючи на ринку запас-
них частин рівень якості оригі-
нальних деталей, компанія ZF 
Aftermarket активно сприяє під-
вищенню безпеки дорожнього 
руху. Ця компанія, як фахівець у 
галузі виробництва і дистрибу-
ції запасних частин, брала без-
посередню участь у створенні 
правил ЕСЕ R90. 

У зв’язку з цим ринок із задово-
ленням сприйняв інформацію 
про те, що, окрім виробництва 
гальмівних колодок і накладок, 
усі гальмівні диски і барабани, 
які виготовляються і прода-
ються по всій Європі для лег-
кових автомобілів, фургонів та 
вантажівок, повинні на цей час 
відповідати мінімальним стан-
дартам, визначеним нормами 
ЕСЕ R90. Для того щоб відпові-
дати цим стандартам, запасні 
частини повинні пройти серію 
тестів і досягти рівня якості, 
близького до якості оригіналь-
них деталей. Як власник тор-
гової марки TRW, компанія ZF 
Aftermarket з гордістю визнає, 
що характеристики гальмівних 
дисків, призначених для комер-
ційних транспортних засобів, 
перевищують норми ECE R90. 
Наступна стаття містить цінні по-
ради щодо процесу професійної 
заміни гальмівних дисків.

Гальмівні диски піддаються 
дуже великому механічному і 
термічному навантаженню. Це 
навантаження додатково зрос-
тає у зв’язку із впливом факто-
рів навколишнього середовища, 
а саме: води, бруду і гравію на 
дорогах, які також прискорю-
ють зношування. У зв’язку з тим, 

що гальмівні диски належать 
до найбільш критично важли-
вих компонентів автомобіля з 
точки зору безпеки, фахівці ZF 
Aftermarket рекомендують, щоб 
монтажем вузлів і компонентів 
займалися тільки механіки, які 
пройшли спеціальне навчання 
і мають відповідну кваліфікацію. 
Також важливим є проведення 
процесу заміни відповідно 
до інструкцій з ремонту авто-
мобіля, наданих відповідним 
виробником. 

ЗАМІНА ГАЛЬМІВНОГО 
ДИСКА ПРИ ДОСЯГНЕННІ 
ГРАНИЧНОГО ЗНОСУ
Коли гальмівний диск досягає 
граничного зносу, тобто міні-
мальної товщини, визначеної 
виробником, він повинен бути 
замінений. Перед зняттям галь-
мівного диска потрібно порів-
няти його з новим. Окрім пе-
ревірки правильності номера 
деталі, потрібно переконатися 
в тому, що у нас є в розпоря-
дженні всі компоненти, необ-
хідні для монтажу гальмівного 

диска до маточини колеса, тобто: 
нові болти, клини і мастильні 
матеріали, а також відповідні 
інструменти, необхідні для на-
лежної заміни. Транспортний 
засіб має бути безпечним чи-
ном піднятий, а колесо зняте 
— після відключення системи 
ABS, датчика зносу гальмівних 
колодок і виймання привода 
гальмівної системи, гальмівні 
поршні потрібно відрегулю-
вати механічним способом. 
Для цього необхідно зняти за-
глушку і повернути адаптер, що 
міститься під нею, в напрямку 
проти годинникової стрілки. 
Таким чином поршні відійдуть, 
відкриваючи в середині галь-
мівну колодку. «Пусковий крут-
ний момент» запобіжної муфти 
в регуляторі викличе звук «кла-
цання». Тепер можна вийняти 
шплінт, стопорний палець і мон-
тажні пружини разом з гальмів-
ними колодками. Після вида-
лення кріпильних болтів ярма 
гальмівного супорта його можна 
повністю вийняти.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНИМИ ПІД ЧАС 
ЗАМІНИ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ
ГЛОБАЛЬНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДО АВТОМОБІЛІВ, КОМПАНІЯ ZF 
ПРОПОНУЄ ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПАКЕТІВ У СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ 
НА РИНКУ. ДО НЬОГО ВХОДЯТЬ: ДАТЧИКИ, ГАЛЬМІВНІ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ, 
ТРАНСМІСІЇ, ПОВІТРЯНІ ПОДУШКИ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ БЛОКИ УПРАВЛІННЯ.

Якщо гальмівний диск досягає товщини, 
меншої за визначену мінімальну 
величину, необхідно його замінити. 
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ДЕМОНТАЖ 
МАТОЧИНИ КОЛЕСА 
ІЗ ГАЛЬМІВНИМИ 
ДИСКАМИ
Примітка: Описаний нижче 
процес може відбуватися в ін-
ший спосіб, залежно від типу 
гальмівної системи і виробника 
транспортного засобу. Щоб 
зняти маточину і прикріплений 
до неї гальмівний диск, спершу 
потрібно зняти захист гайки осі 
і саму гайку. Зняту маточину і 
гальмівний диск необхідно роз-
містити на стабільній робочій 
поверхні. Тепер можна вийняти 
кільце ABS, а всі з’єднувальні 
болти між маточиною і гальмів-
ним диском можна послабити 
і викрутити. Гальмівний диск 
можна від’єднати від маточини 
за допомогою гідравлічного 
преса. Перед встановленням 
нового гальмівного диска необ-
хідно ретельно очистити кон-
тактні поверхні маточини — на 
них також не повинно спосте-
рігатися ознак корозії. Потрібно 
використати новий комплект 
болтів з метою прикріплення 
нового гальмівного диска до 
маточини. 

НІКОЛИ НЕ 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ 
ПОВТОРНО ВЖИВАНИХ 
ГАЛЬМІВНИХ КОЛОДОК!
На наступному етапі на мато-
чину колеса монтується нове 
кільце ABS. Маточину можна 
знову прикріпити до осі й за-
фіксувати гайкою. Потрібно за-
тягнути гайку осі з визначеним 
крутним моментом і встановити 
захист. Перед повторним вста-
новленням гальмівного супорта 
необхідно очистити гальмівний 
диск за допомогою спеціально 
призначеного для цього мий-
ного засобу марки TRW. На-

ступним кроком є монтаж но-
вих гальмівних колодок марки 
TRW безпосередньо до галь-
мівного супорта після попере-
днього встановлення устано-
вочних пружин.

Кріпильні болти слід затягувати 
з крутним моментом, визначе-
ним виробником транспорт-
ного засобу. Забороняється 
модифікувати гальмівні ко-
лодки на цьому етапі. Шліфу-
вання або обернений монтаж 
можуть стати причиною меха-
нічного або термічного пере-
вантаження, внаслідок чого 
зростає зношування. Це може 
призвести до виникнення не-
бажаного шуму або до при-
липання направляючих галь-
мівного супорта, тим самим 
зменшуючи ефективність галь-
мування. Тому не можна в жод-
ному випадку вносити зміни в 
гальмівну систему!

Тепер можна встановити привід 
гальм і під’єднати проводи. Кін-
цеве регулювання є особливо 
важливим для забезпечення 
довгострокової та надійної ро-
боти. Процес регулювання по-
трібно проводити відповідно 
до технічних умов, визначених 
виробником транспортного за-
собу, а саме:

• повернути регулятор у на-
прямку за годинниковою 
стрілкою до положення, в 
якому колодки торкнуться 
гальмівного диска; не варто 
повертати регулятор занадто 
далеко!

• потім повернути регулятор у 
зворотному напрямку на 3–4 
клацання.

Після натискання і відпускання 
гальма повинна залишатися 
можливість обертання мато-
чини колеса вручну. Потім за-
лишається встановити колесо, 
відцентрувати його і закріпити, 
затягнувши болти з крутним мо-
ментом, визначеним виробни-
ком. Наприкінці процесу заміни 
гальмівного диска особливо 
важливим є проведення пе-
ревірки встановленої деталі 
на стенді для перевірки гальм 
і виконання тест-драйву.

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ ДЛЯ БІЛЬШОЇ 
БЕЗПЕКИ
Використання оригінальних за-
пасних частин, розроблених і 
виготовлених фахівцями, має 
першорядне значення для за-
безпечення безпеки тран-
спортних засобів. Компанія 
ZF Aftermarket сприяє цьому 
шляхом виробництва широ-
кого асортименту продуктів під 
маркою TRW Corner Module для 
систем рульового управління, 
гальмівних систем і компонен-
тів підвіски.

Перед встановленням гальмівного 
диска необхідно ретельно очистити 
маточину.

Рекомендується затягувати кріпильні 
болти із крутним моментом, визначеним 
виробником транспортного засобу.
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Компанія WABCO Holdings Inc. (NYSE: WBC), про-
відний глобальний постачальник технологій, які 
поліпшують безпеку, ефективність та зв’язок ко-
мерційних транспортних засобів, у липні 2018 року 
оголосила про запуск нової системи TRAXEE™, 
це нова Система Управління Парком (FMS), яка 
розроблена спеціально для задоволення кон-
кретних потреб операторів малих та середніх 
комерційних парків.

TRAXEE FMS пропонує невеликим паркам кілька 
критично важливих для бізнесу функцій, які при 
цьому не потребують великих капітальних ін-
вестицій або накладних витрат на управління. 
Запущена в якості масштабного та швидкого ви-
рішення окупності, система TRAXEE дозволяє 
операторам більш ефективно координувати мож-
ливості парку, значно полегшує управління ді-
яльністю водія і підвищує ефективність управ-
ління парком. Система також надає оновлення 
статусу в реальному часі для кожного окремого 
транспортного засобу та окремого водія, таким 
чином допомагаючи вирішувати вимоги право-
вого дотримання тахографів у Європі та Туреччині.

«Малі та середні комерційні парки відіграють дуже 
важливу роль у галузі логістики та транспорту-
вання, а новаторське рішення WABCO TRAXEE 
спеціально розроблене для задоволення попиту, 
що постійно зростає в цьому секторі, — сказав 
Нік Ренс, Президент компанії WABCO, Європи, 
Близького Сходу та Африки. — Крім демонстрації 
диференційованих рішень від компанії WABCO 
для комерційних парків різних розмірів, система 
TRAXEE пропонує для малих та середніх розмірів 
парків доступний шлюз, який поліпшує обслуго-
вування клієнтів при одночасному поліпшенні 
експлуатаційних характеристик транспортних 
засобів».

Програма TRAXEE може працювати як на настіль-
них комп’ютерах, так і на широкому спектрі мо-
більних пристроїв. Бортовий пристрій TRAXEE 
можна швидко встановити в кожному вантажному 
автомобілі з передачею даних, які надсилаються 
безпосередньо менеджеру парку для підтримки 
операційних рішень у режимі реального часу. 
Пристрій TRAXEE обладнаний GPS зв’язком, який  
спроможний відображати точне місце розташу-
вання вантажівки в реальному часі. Бортовий 
пристрій TRAXEE підключається до цифрового та-
хографа вантажівки та системи CAN Bus. Це надає 
керівникові парку в реальному часі інформацію 
про періоди водіння та відпочинку водія, а також 
ключові дані про продуктивність, включаючи спо-
живання палива та екологічну звітність. Система 
TRAXEE також підвищує швидкість роботи парку та 
комунікацію з клієнтами, включаючи можливість 
надавати точну інформацію про стан доставки та 
низку автоматичних попереджень і сповіщень.

Компанія WABCO 
представляє:

системА управління парками

ВИСОКО ІННОВАЦІЙНЕ, ЕКОНОМІЧНЕ ТА ЗРУЧНЕ РІШЕННЯ, ЯКЕ СТОСУЄТЬСЯ 
СПЕЦИФІЧНИХ ВИМОГ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ КОМЕРЦІЙНИХ ПАРКІВ
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ПРОВІДНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ З 1969 РОКУ

Компанію С.Е.І. Соstuzione Emilliana Ingranaggi S.p.А було 
засновано в 1969 р. Її головний офіс розташований в Анцола 
делл’Емілія, провінція Болонья, у регіоні Емілія-Романья, де 
ретельно зберігаються традиції виготовлення якісної механіч-
ної продукції з позначкою «Зроблено в Італії».

Компанія виготовляє деталі коробок передач і диференціалів, 
запасні частини для систем кермування і гальмівних систем, 
комплекти шарнірів для двигунів і підвісок.

Завдяки відданості своїй справі та великим інвестиціям у сучасні 
технології, компанія стала провідним постачальником запасних 
частин, який експортує свою продукцію в понад 90 країн на 5 
континентах світу.

Позначка «Зроблено в Італії» завжди означала високу 
якість продукції. Наш головний офіс та виробничі 
потужності завжди розташовувалися і надалі зали-
шатимуться в промисловому районі Болоньї — 
головного міста індустріального регіону Емілія-Романья.

Ми розуміємо, що для постійного забезпечення якості продукції 
потрібні ретельні перевірки на всіх етапах виробничого процесу — 
від розплавлення сировини та механічного оброблення до мар-
кування та пакування.

Використання сучасного обладнання, такого самого, яке засто-
совується для виготовлення оригінальних частин нових авто-
мобілів, дає змогу нашій компанії гарантувати бездоганну якість 
своєї продукції.

Понад 50 років ми успішно приймаємо виклик виробників ори-
гінальної продукції у сфері забезпечення точного відтворення 
різних типів шестерень для всіх варіантів вантажних автомобі-
лів, що експлуатуються в різних країнах світу. Постійне впрова-
дження інновацій та проведення досліджень дає нашій компанії 
змогу щорічно освоювати нові види продукції на додаток до 
понад 660 різних виробів, які виготовляються нею наразі.

ДРОБОСТРУМИННЕ 
ОБРОБЛЕННЯ:

Дробоструминне 
оброблення

ВУГЛЕЦЕВЕ 
ВОЛОКНО:

Вуглецеве 
волокно

Під час експлуатації меха-
нічні деталі витримують 
циклічні навантаження, 
які з плином часу при-
зводять до їхньої поломки 
внаслідок утоми металу. 
Наразі дробоструминне 
оброблення вважається 
найефективнішим засобом 
для вирішення проблеми 
втоми металу та збільшення 
терміну служби продукції.

Дробоструминне обро-
блення є механічним про-
цесом без застосування 
високої температури, коли 
поверхня металевої деталі 
обробляється керованим 
струменем високої швид-
кості з мікроскопічними 
металевими сферами.

Майже всі виробники ори-
гінального обладнання 
використовують цей мате-
ріал для виготовлення еле-
ментів систем синхронізації 
коробки передач. Стійкість 
до високих температур, 
міцність і здатність витри-
мувати теплове наванта-
ження — ось основні пере-
ваги вуглецевого волокна, 
які зумовлюють можливість 
його застосування в таких 
системах синхронізації.



м. Людвігсбург, липень 2018 р. Компанія MANN+HUMMEL, що є міжнародним 
експертом у сфері фільтрації, представила публіці новий повітряний фільтр 
для комерційних автомобілів, який випускається під маркою MANN-FILTER. 
Головною особливістю нового повітряного фільтра є ущільнювальна кромка 
нижньої пластини. Компанія MANN+HUMMEL уже розпочала серійне виробництво 
високоефективного повітряного фільтра для одного з виробників комерційних 
автомобілів. Новий фільтр, що за якістю не поступається оригінальним 
компонентам, представлений на незалежному ринку автозапчастин для різних 
вантажівок Scania NCG під найменуванням MANN-FILTER C 25 024. 

ПРОСТОТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для заміни фільтра його потрібно витягнути вгору з корпусу, відкривши отвір у 
його нижній частині. Якщо корпус фільтра настільки сильно забруднений, що його 
необхідно промити водою, бруд просто стікатиме крізь цей отвір. Новий фільтр 
вставляють за допомогою механічної напрямної, яка гарантує надійну посадку в 
правильному положенні. «Для забезпечення герметичності системи повітряного 
фільтра під час експлуатації ми оснастили нижню пластину повітряного фільтра 
MANN-FILTER C 25 024 ущільнювальною кромкою, яка герметизує отвір для 
видалення бруду», — повідомив Паскаль Ніф (Pascal Neef), інженер відділу з 
розроблення повітряних фільтрів для післяпродажного обслуговування компанії 
MANN+HUMMEL. Компанія з м. Людвігсбург зареєструвала у Бюро патентів і 
торгових марок Німеччини патент на цей спосіб з’єднання нижньої пластини з 
корпусом.

Інноваційний повітряний фільтр забезпечує відмінну стійкість до негативного 
впливу води. Ефективність фільтрації за результатами випробувань із 
використанням сертифікованого за стандартами ISO лабораторного пилу 
становить 99,9 %, а кількість бруду, що може утримуватися у фільтрі, сягає 2,2 
фунта твердих часток. Смужка, щільно накручена по спіралі у верхній частині 
фільтра, забезпечує захист від небажаного контакту. Крім того, вона утримує 
складки в потрібному положенні, запобігаючи їхньому «пакетуванню» (злипанню 
в блоки) під час експлуатації, зберігаючи максимальну корисну площу поверхні 
фільтра. Фільтрувальний елемент нового виробу C 25 024 не містить металів і 
повністю придатний для спалювання, що дає змогу утилізувати його в безпечний 
для довкілля спосіб. 

Просте очищення корпусу 
завдяки інноваційному 
повітряному фільтру 
MANN-FILTER 

Нове відео, в якому показана різниця в очищенні 
корпусу нового повітряного фільтра C 25 024, у 
порівнянні зі звичайними повітряними фільтрами, 
можна переглянути на каналі YouTube компанії 
MANN-FILTER, перейшовши за посиланням 
https://goo.gl/JAKb8b. 



MANN-FILTER, визнаний високоякісний бренд на ринку автозапчастин, пропонує інноваційні рішення для нових 
складних завдань у сфері фільтрації. До них належить, зокрема, патентований повітряний фільтр C 25 024 
для вантажівок з отвором у нижній частині, який забезпечує можливість зручного зливання забрудненої води під 
час промивання. Ще один чудовий приклад оригінальної продукції MANN-FILTER — рішення, що використовуються 
як оригінальні компоненти в нових вантажівках і продаються на незалежному ринку автозапчастин у добре 
впізнаваних жовто-зелених коробках. Завжди обирайте оригінальну продукцію MANN-FILTER, яка гарантує 100 % 
якості оригінальних компонентів!

MANN-FILTER — ідеальні деталі. Ідеальний сервіс. 
www.mann-filter.com

Від першого кілометра до останнього.
MANN-FILTER – для конвеєра та вторинного ринку автозапчастин.  

Повітряний фільтр

C 25 024
Патент на простий метод 
очищення корпусу фільтра



 fПошкоджений або незбалансо-
ваний ротор викликатиме шумну 
роботу вентилятора, вібрації, а в 
крайньому разі, може спричинити 
поломку вентилятора обігрівача.
 fУвага! Перед встановленням пе-
реконайтеся, що у вентиляторі не 
залишився пакетик із гігроскопіч-
ним засобом, який вкладають у 
коробку з вентилятором.
 fПеревірте стан протипилового 
фільтра (якщо він передбачений 
конструкцією), у разі його зна-
чного забруднення фільтр по-
винен бути замінений на новий. 
Забитий фільтр кабіни перешко-
джає належному рухові потоку по-
вітря через вентилятор та систему 
вентиляційних отворів, погіршує 
умови роботи вентилятора обігрі-
вача, збільшує його зношування і 
скорочує його довговічність. Не-
обхідно усунути пил, бруд, листя 
і будь-які інші забруднення з вен-
тиляторного відсіку та із вентиля-
ційних каналів.
 fНеобхідно переконатися, що за-
мінні електричні деталі відпові-
дають електричній системі авто-
мобіля, а також перевірити, що 
установка працює належним чи-
ном, відповідно до параметрів, ви-
значених виробником автомобіля. 
Необхідно перевірити запобіж-
ники, зокрема запобіжник вен-
тилятора обігрівача, та замінити 
його на відповідний новий, якщо 
він вийшов з ладу. Необхідно пе-
ревірити стан штекера (роз’єму) 
вентилятора. Якщо штекер під-
плавлений, пошкоджений або 
контакти мають ознаки корозії, 
необхідно замінити його на но-
вий. Потрібно також перевірити 
стан реостата вентилятора, роз-
ташованого в автомобілі (якщо 
він передбачений конструкцією), і 
якщо він не працює, замінити його 
на новий. Nissens також рекомен-
дує перед заміною вентилятора 
обігрівача перевірити роботу за-
слінок, які регулюють потік пові-
тря в системі вентиляції, і якщо 
вони пошкоджені, потрібно їх 
відремонтувати або замінити їх 

привід (це стосується заслінок, які 
регулюються електричними дви-
гунами, оскільки вони впливають 
на правильність розподілу потоку 
повітря у вентиляційній системі). 
Необхідно скинути налаштування 
електронних систем автомобіля, 
якщо це потрібно.
 fЯкщо система кондиціонування 
повітря піддається фумігації або 
очищається за допомогою рідин-
них препаратів або аерозолів, по-
трібно бути обережним, щоб не 
залити вентилятор, оскільки це 
може призвести до його поломки.
 fПід час встановлення вентилятора 
обігрівача потрібно обережно за-
тягувати кріпильні гвинти, щоб 
не пошкодити пластмасові деталі 
вентилятора, і водночас подбати, 
щоб вентилятор не зрушився під 
час роботи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ NISSENS ЩОДО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЕНТИЛЯТОРА 
ОБІГРІВАЧА КАБІНИ
Дотримуючись кількох правил, ви 
можете уникнути виходу з ладу вен-
тилятора і продовжити термін його 
експлуатації:

 fпотрібно пам’ятати про необхід-
ність заміни фільтра кабіни. В 
умовах сильного запилення може 
бути доцільним скоротити про-
міжки часу між замінами фільтра 
кабіни;
 fне можна допускати замочування 
вентилятора — неналежний спо-
сіб миття із застосуванням опри-
скувальних систем може при-
звести до потрапляння води у 
відсік вентилятора і в його двигун;
 fпотрібно уникати потрапляння 
мийних і дезінфікуючих засобів 
безпосередньо на вентилятор 
обігрівача;

 fнесправності електричної сис-
теми транспортного засобу мо-
жуть впливати на термін служби 
вентилятора, тому рекоменду-
ється негайно усувати несправ-
ності електричної системи авто-
мобіля в разі їх виникнення.

ТИПОВІ НЕСПРАВНОСТІ 
ВЕНТИЛЯТОРІВ ОБІГРІВАЧА, ЇХ 
ДІАГНОСТИКА ТА РЕМОНТ
Вентилятор не працює після ввім-
кнення, незалежно від обраної 
швидкості обертання

 fПеревірте запобіжник, який від-
повідає за вентилятор, якщо він 
перегорів — замініть на новий з 
аналогічними параметрами.
 fПеревірте, чи штекер вентилятора 
під’єднаний належним чином.
 fПереконайтеся, що ротор венти-
лятора не заблокований сторон-
нім предметом.
 fУ разі під’єднання до комп’ютера 
для діагностики, перевірте, чи 
вентилятор не видає повідо-
млення про помилку. 

Вентилятор не працює у всіх перед-
бачених діапазонах швидкостей 

 fВийшли з ладу один або кілька 
резисторів.
 fЯкщо резистор є невід’ємною час-
тиною вентилятора, потрібно за-
мінити весь вентилятор.

Вентилятор працює занадто голосно
 fЯкщо виникло механічне ушко-
дження — необхідно замінити 
вентилятор на новий.
 fВикривлений ротор вентиля- 
тора — необхідно замінити ротор 
або весь вентилятор.
 fЗношені щітки двигуна (шум/писк 
під час роботи) — необхідно замі-
нити на новий вентилятор.

Вентилятор працює надто повільно 
або нерівномірно

 f Щітки двигуна зношені — 
необхідно замінити на новий 
вентилятор.

РЕКОМЕНДАЦІЇ NISSENS ЩОДО 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРА 
ОБІГРІВАЧА КАБІНИ

НЕОБХІДНО БУТИ ОБЕРЕЖНИМ ПРОТЯГОМ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТА УТРИМУВАННЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ 
ОБІГРІВАЧА ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕНЯ. ЇХНІЙ РОТОР Є ОСОБЛИВО ЛАМКИМ ЕЛЕМЕНТОМ, 
ТОМУ ВІН ЛЕГКО ПІДДАЄТЬСЯ ПОШКОДЖЕННЮ АБО ПОРУШЕННЮ БАЛАНСУВАННЯ.
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Працюючи як постачальник для автобудівної га-
лузі, група компаній ElringKlinger стала надійним 
партнером для своїх замовників, відданим ідеї 
впровадження новітніх технічних рішень майбут-
нього в автомобільній галузі. ElringKlinger пропо-
нує інноваційні технічні рішення для всіх типів 
силових систем — від оновлених двигунів вну-
трішнього згоряння та високоефективних гібрид-
них систем до екологічно чистих електромобілів 
на акумуляторних батареях або паливних еле-
ментах. Інноваційні рішення ElringKlinger дають 
змогу знизити загальну вагу автомобілів. Завдяки 
цьому автомобілі з двигунами внутрішнього зго-
ряння потребують використання меншої кількості 
пального та виділяють менше двоокису вуглецю, 
а для транспортних засобів з альтернативними 
силовими системами збільшується пробіг без не-
обхідності зарядки. Реагуючи на появу все більш 
складних технічних рішень для двигунів внутріш-
нього згоряння, група компаній ElringKlinger та-
кож продовжує вдосконалювати свої ущільнення 
та прокладки, щоб вони відповідали найвищим 
стандартам. Крім того, ElringKlinger розробляє рі-
шення у сфері теплового та акустичного захисту. 
У перелік її пропозицій входять вироби з високо-
якісного політетрафторетилену, що також вико-
ристовуються в інших галузях, окрім автобудівної. 
На 45 підприємствах групи компаній ElringKlinger, 
розташованих у різних країнах світу, працюють 
понад 10 000 відданих своїй справі спеціалістів.

Ущільнення для головок циліндрів 
для комерційних автомобілів — 
абсолютна надійність.
Історія ElringKlinger почалася у 1879 році, коли 
вона започаткувала продаж прокладок, ущіль-
нень та іншої технічної продукції. Наразі група 
компаній ElringKlinger є провідним постачальни-

ком ущільнень для головок циліндрів, особливо 
для високотехнологічних дизельних двигунів 
і бензинових двигунів із прямим впорскуван-
ням пального. Ущільнення для головок циліндрів 
із металу та еластомеру є найкращим варіан-
том для високотехнологічних дизельних двигу-
нів комерційних автомобілів, зокрема, оснаще-
них інноваційними системами впорскування 
з чотирма клапанами. Ущільнення з металу та 
еластомеру залишаються абсолютно надій-
ними навіть у найскладніших умовах роботи — 
вони легко витримують тиск згоряння 
до 250 барів і чудово працюють у двигу-
нах потужністю понад 2000 кВт з пробігом 
понад 1 500 000 кілометрів.

Наші ущільнення головок циліндрів успішно про-
йшли найретельніші випробування. Крім того, 
якість найвищого класу гарантується завдяки 
проведенню суворих перевірок і тестувань під 
час виробничого процесу. Це забезпечує відпо-
відність якості нашої продукції всім технічним 
і конструкційним вимогам, що висуваються до 
ідеального ущільнення у двигуні.

Щоб забезпечити максимальний рівень підтримки 
наших замовників в Україні, які інтенсивно екс-
плуатують свою техніку, ми мусимо надавати по-
вний асортимент прокладок і ущільнень для їхніх 
вантажних автомобілів різних марок. Ми пропо-
нуємо не лише повні комплекти для двигунів, а й 
окремі комплекти для головок циліндрів та інші 
продукти, як-от ущільнювальні кільця, комплекти 
для водяних насосів, клапанних кришок тощо.

Крім того, ми постачаємо болти головок циліндрів, 
герметики та сальникові ущільнення.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ 
У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
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Технологія eLine™ підвищує ефективність двигуна і допомагає автовиробникам 
відповідати екологічним вимогам майбутнього
Буршайд (Burscheid), Німеччина, червень 2018 р. 
Компанія Federal-Mogul Powertrain розробила нові 
поршневі кільця, призначені для використання 
в дизельних двигунах комерційних автомобілів. 
Нові кільця забезпечують поліпшену герметич-
ність камери згоряння за рахунок стабілізації 
динамічного руху кілець і однорідності масляної 
плівки. Модифікований профіль робочої поверхні 
нових поршневих кілець eLine™, які встанов- 
люються в другі канавки поршнів, сприяє більш 
рівномірному розподілу масла по стінках ци-
ліндрів і зменшує площу робочої поверхні для 
зниження зусилля від тиску газів. Це підвищує 
ефективність двигуна і міцність його компонен-
тів, а також знижує викиди шкідливих речовин. 
Стендові випробування поршневих кілець з тех-
нологією eLine™ у різних дизельних двигунах по-
казали значне зниження прориву газів (до 20%), 
що безпосередньо обумовлює як збільшення 
ефективного тиску, так і зниження витрати палива.

 «eLine™ — це перші поршневі кільця для комер-
ційних автомобілів, які дозволяють розподілити 
моторну оливу по окружності циліндра рівно-
мірним шаром, — пояснює д-р Штеффен Хоппе 
(Dr. Steffen Hoppe), директор з технології у під-
розділі Rings & Liners компанії Federal-Mogul 
Powertrain. — Така конструкція компенсує 
локальне надлишкове формування крапель масла, 
запобігає розриву масляної плівки, підвищує гер-
метичність камери згоряння, знижує знос і дозво-
ляє застосовувати моторні оливи низької в’язкості. 

Крім того, особливий профіль робочої поверхні 
запобігає нестабільності кільця в радіальному 
напрямку — проблемі, яка стає все поширенішою 
в силу наявного в індустрії тренду на зростання 
максимальних тисків у камері згоряння».

Кільця, що встановлюються у другі канавки порш-
нів двигунів комерційних автомобілів, як пра-
вило, мають трапецієвидний профіль робочої 
поверхні. Це сприяє формуванню однорідної 
масляної плівки за несприятливих робочих умов, 
наприклад при неправильній формі отвору ци-
ліндра або проблемах з подачею масла. Трапе-
цієвидний профіль також забезпечує порівняно 
велику площу робочої поверхні, що може спро-
вокувати нестабільність кільця в радіальному 
напрямку, коли тиск між внутрішнім і зовнішнім 
діаметром кільця не збалансований.

Поршневе кільце eLine™ має кругову канавку на 
нижній поверхні, яка дозволяє утримувати над-
лишки масла під кільцем. Масло, що утримується 
цією канавкою, забезпечує різницю тиску вздовж 
окружності, що створює керований потік масла 
на стінках циліндра в процесі зворотно-посту-
пального руху поршня і покращує рівномірність 
масляної плівки. Гідродинамічна функція профілю 
робочої поверхні полягає у зменшенні площі, на 
яку впливає тиск газів з верхнього боку кільця.

На цей час поршневі кільця eLine™ від компанії 
Federal-Mogul проходять перевірку в замовників 
і незабаром будуть представлені на ринку.

FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ПОЧИНАЄ ВИРОБНИЦТВО 
ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ У ДВИГУНАХ КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ

Нове поршневе кільце eLine™ від компанії Federal-
Mogul має кругову канавку на нижній поверхні, яка 
дозволяє утримувати надлишки масла під кільцем. 

© Federal-Mogul LLC, 2018
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У новій серії двигунів викорис-
тано багато цікавих та іннова-
ційних рішень, які роблять їх 
одними з найсучасніших при-
водних агрегатів на ринку. 
Одним із таких рішень є не-
давно розроблена система 
турбонаддування.

ТУРБОКОМПРЕСОРИ В 
СИСТЕМІ TWO-STAGE
Виробник не випадково ви-
користовує слово «система», 
оскільки роботу вищезгаданого 
двигуна підтримують два тур-
бокомпресори компанії Garrett, 
які працюють у рамках системи 
two-stage. Турбокомпресори ви-
сокого тиску GT3782D та низь-
кого тиску GT4708S дозволяють 
генерувати потужність 640 кін-
ських сил і створювати крутний 
момент 3000 Нм уже за швид-
кості обертання двигуна 1800 
оборотів за хвилину. Викорис-
тання двох турбокомпресорів 
дає перевагу завдяки розпо-
ділу навантаження між двома 
пристроями, і, таким чином, 
сприяє продовженню їхнього 
терміну служби і підвищенню 
надійності. Особливо перший 
турбокомпресор характери-
зується цікавим та не відомим 
раніше рішенням, а саме: роз-
ташуванням заслінок гальма-
сповільнювача (ретардера) дви-
гуна перед турбокомпресором, 
а не як це було досі — за ним, 
з боку вихлопної системи дви-
гуна. Власне принцип роботи 
гальма не змінився, оскільки і 
надалі йдеться про створення 
достатньо високого тиску в сис-
темі випуску відпрацьованих 
газів, який уповільнює роботу 
двигуна. Проте нове рішення є 
набагато ефективнішим.

ПЕРЕВАГИ НОВОГО 
РІШЕННЯ
Розташування заслінок гальма-
сповільнювача має велике зна-
чення з точки зору роботи тур-
бокомпресора. При застосуванні 
попереднього рішення, у зв’язку 
зі зростанням тиску у вихлоп-
ній системі виникало значне 
навантаження на колесо тур-
біни, що впливало на зниження 
стабільності всього пристрою. З 
цієї причини інженери компа-
нії Garrett спільно з конструкто-
рами двигунів MAN розробили 
рішення, яке значною мірою 
усуває згадані проблеми, вод-
ночас збільшуючи ефективність 
гальмування. Заслінки сконстру-
йовані таким чином, що вони 
працюють як у випускному ко-
лекторі, так і в обох каналах кор-
пусу турбокомпресора, завдяки 
повному управлінню пневма-
тичним клапаном, що контролю-
ється за допомогою бортового 
комп’ютера FFR. Таке рішення 
дозволяє створити більший 
гальмівний момент, який може 
досягати навіть 600 кВт.

Під час прикривання заслі-
нок, незважаючи на обме-
ження потоку вихлопних га-
зів,  вони потрапляють на 
колесо турбіни з вищою швид-
кістю, що дозволяє підтриму- 
вати стабільну роботу ротора 
турбіни, а також тиск у системі 
турбонаддування.

Величезним плюсом такого рі-
шення є відведення високих 
температур, які виникають у 
процесі гальмування, безпо-
середньо в систему випуску 
відпрацьованих газів. Як ба-
чимо, не тільки суворі норми, 
пов’язані з екологією, а й по-
треби користувачів транспорт-
них засобів є причиною того, що 
інженери постійно працюють 
над підвищенням ефективності 
та надійності своїх виробів.

НОВА СИСТЕМА 
ТУРБОНАДДУВАННЯ 
GARRETT У MAN D3876
У 2014 РОЦІ КОМПАНІЯ MAN ЗАПРОПОНУВАЛА 
НОВИЙ МОДЕЛЬНИЙ РЯД ДВИГУНІВ D3875, ЯКІ 
ЗАМІНИЛИ ПОПЕРЕДНЮ ВЕРСІЮ D2869. СЕРЦЕМ 
ВЕРСІЇ D3876LF Є 6-ЦИЛІНДРОВИЙ ДВИГУН 
З ДВОМА ТУРБОКОМПРЕСОРАМИ. 
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ДЕМОНТАЖ
Перед зняттям коробки передач 
необхідно від’єднати опорний 
підшипник і звільнити вилку ва-
желя зчеплення. Спочатку, за до-
помогою насадки для обертання 
колінчастого вала (фабричної, 
наданої виробником транспорт-
ного засобу) прокрутіть махо-
вик. Це дозволить полегшити 
доступ до «вушок» стопорного 
кільця підшипника в корпусі 
муфти зчеплення. Введіть че-
рез сервісний отвір всередину 
коробки передач пружинний 
інструмент для зняття опорного 
підшипника і вставте його у 
«вушка» стопорного кільця. Ви-
користовуючи монтажний ва-
жіль/лом як важіль, розведіть 
фіксатор і вийміть підшипник, 
а потім пересуньте його разом 
з вилкою важеля зчеплення у 
напрямку до коробки передач. 

Тепер ви можете відгвинтити 
коробку передач і висунути її, 
щоб отримати вільний доступ до 
механізму зчеплення. Викорис-
тання центрувального штифта 
запобігає випадковому падінню 
диска зчеплення. Спочатку ви-
крутіть два болти, що утримують 
корпус муфти і вкрутіть на їхнє 
місце встановлювальні штифти. 
Потім відкрутіть механізм муфти, 
відкручуючи його болти в пев-
ній послідовності, відповідно до 
інструкції. Зніміть корпус муфти, 
а також диск зчеплення. Після 
зняття диска зчеплення вико-
ристайте спеціальний пробій-
ник для демонтажу пілотного 
підшипника. Ми рекомендуємо 
замінювати цей підшипник під 
час кожної заміни зчеплення. 
Потім перевірте, чи навколо ма-

ховика немає слідів мастила. 
Якщо немає, ретельно очистіть 
поверхню маховика. Для цього 
застосуйте розчинник або очи-
щувач для гальм і наждачний 
папір зернистістю 150.

ВСТАНОВЛЕННЯ КРИШКИ 
МУФТИ ТА ДИСКА 
ЗЧЕПЛЕННЯ
Використовуючи відповідну 
втулку, розпочніть встановлення 
нового пілотного підшипника. 
Знову встановіть центруваль-
ний штифт диска зчеплення, 
щоб запобігти його падінню. Пе-
ред встановленням переконай-
теся, що шліци диска зчеплення 
збігаються зі шліцами вхідного 
вала коробки передач. 

Необхідно запобігти потра-
плянню мастила на фрикційну 
накладку диска зчеплення. Мас-
тило несприятливо впливає на 
коефіцієнт тертя і може викли-
кати пробуксовку зчеплення. 
Знову встановіть встановлю-
вальні штифти корпусу муфти 
і закріпіть корпус муфти зче-
плення. Кріпильні болти вкру-
тіть легко пальцями, а потім ви-
йміть встановлювальні штифти. 
На їх місце вкрутіть оригінальні 
болти кріплення корпусу муфти. 

ПЕРШ ЗА ВСЕ НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ВІДПОВІДНІ ІНСТРУМЕНТИ. ОСЬ ЇХ ПЕРЕЛІК:

У КОРОБЦІ З КОМПЛЕКТОМ ЗЧЕПЛЕННЯ ДЛЯ 
ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ VALEO МІСТЯТЬСЯ:

1. Комплект корпуса муфти.
2. Диск зчеплення.
3. Опорний підшипник механізму приведення в дію зчеплення.
4. Інструкція з монтажу.

ПРАВИЛЬНА ЗАМІНА ЗЧЕПЛЕННЯ 
У ВАНТАЖНОМУ АВТОМОБІЛІ
ЦЕ СТАНДАРТНИЙ ВИД РОБОТИ ДЛЯ БІЛЬШОСТІ МЕХАНІКІВ. 
ПРОТЕ ВАРТО ПЕРЕКОНАТИСЯ В ТОМУ, ЩО ПРОЦЕС ЗАМІНИ ВИКОНУЄТЬСЯ 
ПРАВИЛЬНО КРОК ЗА КРОКОМ.

1. МОНТАЖНИЙ ВАЖІЛЬ/ЛОМ.
2. ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ КЛЮЧ.
3. НАКИДНИЙ ШАРНІРНИЙ ГАЙКОВИЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЗНЯТТЯ КРИШКИ МУФТИ.
4. ЦЕНТРУВАЛЬНИЙ ШТИФТ ДИСКА ЗЧЕПЛЕННЯ.
5. ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ ШТИФТИ.
6. НАСАДКА ДЛЯ ОБЕРТАННЯ КОЛІНЧАСТОГО ВАЛА.
7. ПРУЖИННИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗНЯТТЯ СТОПОРНОГО КІЛЬЦЯ ОПОРНОГО ПІДШИПНИКА.
8. ПЛОСКИЙ КЛЮЧ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТА ДЛЯ ДЕМОНТАЖУ ПІЛОТНОГО ПІДШИПНИКА.
9. ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖУ ПІЛОТНОГО ПІДШИПНИКА.
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На наступному етапі перевірте 
центрування корпусу муфти 
відносно маховика і затягніть 
нижні болти, щоб зафіксувати 
її положення. 

Затягніть болти кріплення 
корпусу муфти, пам’ятаючи, 
що остаточне затягання вико-
нується за допомогою дина-
мометричного ключа. Ніколи 
не використовуйте для цього 
пневматичний гайковий ключ, 
оскільки це може призвести до 
пошкодження різьби. Величини 
крутного моменту, як і порядок 
затягування болтів, подані в ін-
струкції виробника. Після цього 
зніміть чотири транспортувальні 
фіксатори корпусу муфти і ви-
йміть центрувальний штифт.

ЗАМІНА ОПОРНОГО 
ПІДШИПНИКА
Перевірте стан направляючої 
втулки і вхідного вала коробки 
передач. Перед заміною опо-
рного підшипника необхідно 
зняти вилку важеля зчеплення. 
Цілком можливо, що буде необ-
хідно її замінити. Це залежить 
від пробігу автомобіля, а також 
від рівня її зносу. Тепер можна 
відпустити опорний підшипник 
і безпечно його вийняти.

Переконайтеся, що на направ-
ляючій втулці немає мастила і 
при потребі очистіть її. Для цього 
використовуйте розчинник або 
очищувач для гальм і наждач-
ний папір зернистістю 150. 
Змастіть вал вилки зчеплення. 
Встановіть новий опорний під-
шипник і знову встановіть вилку. 
Затягніть її кріплення з визначе-
ним крутним моментом за до-
помогою динамометричного 
ключа. Переконайтеся, що вилка 
рухається по валу без надмір-
ного опору або заклинювання. 
Якщо вал вилки або сама вилка 
мають ознаки зносу, обов’язково 
замініть вилку повністю.

ПОВТОРНИЙ МОНТАЖ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Знову встановіть корпус ко-
робки передач на агрегат муфти 
зчеплення і затягніть кріпильні 

болти. Після фіксації коробки 
передач вставте монтажний ва-
жіль/лом і через сервісний отвір 
(в деяких моделях автомобілів 
доступ до підшипника є мож-
ливим через робочий циліндр 
зчеплення) вставте новий опо-
рний підшипник у фіксатор сто-
порного кільця. Натисніть двічі, 
щоб переконатися, що стопорне 
кільце було встановлене на-
лежним чином. Перевірте, чи 
«вушка» стопорного кільця від-
центровані належним чином. 
Потім закрийте сервісний отвір 
гумовою водонепроникною за-
глушкою, щоб захистити корпус 
зчеплення від бруду і пилу.

ПЕРЕВІРКА РОБОТИ
В автомобілі з автоматичною 
коробкою передач необхідно 
провести відповідну адапта-
цію за допомогою спеціаль-
ного діагностичного приладу. 
Рекомендується проводити тест-
драйв після кожного ремонту, 
щоб перевірити правильність 
роботи привідного механізму 
зчеплення, а також самого зче-
плення в різних робочих режи-
мах. Valeo постачає зчеплення 
для першого монтажу на кожен 
другий вантажний автомобіль 
в Європі — як з механічною, 
так і автоматичною коробкою 
передач.
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НОВИЙ АСОРТИМЕНТ МАСТИЛ CASTROL 
ДЛЯ ВАНТАЖІВОК І АВТОБУСІВ
CASTROL СПРОЩУЄ АСОРТИМЕНТ МОТОРНИХ МАСТИЛ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ 
АВТОМОБІЛІВ І АВТОБУСІВ. ЗАМІСТЬ КІЛЬКОХ ЛІНІЙ ПРОДУКТІВ БУДЕ 
ЗАПРОПОНОВАНО ДВІ — VECTON І CRB. ТАКИМ ЧИНОМ ВИБРАТИ ВІДПОВІДНИЙ 
ПРОДУКТ БУДЕ ЛЕГШЕ, А ДИСТРИБ’ЮТОРИ УНИКНУТЬ НЕОБХІДНОСТІ ЗБЕРІГАТИ 
ЗАНАДТО ВЕЛИКИЙ СКЛАДСЬКИЙ АСОРТИМЕНТ.

Новий асортимент є плодом 
тривалої роботи інженерів і на-
слідком детальних тестів, під час 
яких перевіряли роботу мастила. 
Моторні тести передбачали по-
долання відстані 7 млн км — 
це еквівалент дев’яти подо-
рожей на Місяць і назад. — 
Роботи над мастилами зайняли 
290 000 робочих годин, а під час 
600 тестів було використано таку 
велику кількість мастила, якою 
можна завантажити 400 ванта-
жівок, — говорить Павел Маста-
лєрек, технічний експерт ком-
панії Castrol. 

— Запроваджені зміни є ще 
одним кроком у напрямку 
спрощення та уніфікації на-
шої продукції для користува-
чів вантажних автомобілів. Ці 
зміни дозволять клієнтам легше 
знайти відповідне для себе мас-
тило, а нам полегшать процес 
просування продуктів. Новий 
асортимент охоплює 97 % по-
треб OEM (Original Equipment 
Manufacturer — виробників 
оригінального обладнання) 
у сфері моторних мастил — 
додає Масталєрек.

Спрощене портфоліо озна-
ч а є  т а кож  п е р е в а г и  д л я 
дистриб’юторів — вони можуть 
зберігати менший складський 
асортимент і скоротити витрати 
на логістику. Простота в управ-
лінні, за наявності значно мен-

шої кількості видів моторних, 
трансмісійних та спеціалізова-
них мастил, полегшує вибір від-
повідного мастильного матері-
алу для водія.

Нові мастила Vecton мають три-
валіший термін служби, що до-
зволяє впевнено збільшувати 
максимальний пробіг між замі-
нами мастила. Це стало можли-
вим завдяки використанню тех-
нології System Pro Technology™, 
яка забезпечує додатковий за-
пас витривалості, запобігаючи 
розкладанню мастила навіть під 
час роботи в умовах вищих на-
вантажень і температур. Нова 
лінія Vecton є відповіддю на 
сучасні рішення у двигунах, які 
дозволяють досягати на 30 % 
більшого крутного моменту, але 
в той же час підвищують тем-
пературу і тиск у двигуні. Ви-
пробування показали, що нові 
мастила Vecton значно пере-
вищують нормативні вимоги. 
Стабільність в’язкості є вищою 
на 37 %, тепловий захист — на 
72 %, контроль осаду — на 41 %, 
крім того у сфері нейтралізації 
кислот Vecton перевищує нор-
мативні вимоги на 58 %.

Новий асортимент мастил 
Vecton є доступним у шести варі-
антах: із в’язкістю 5W-30, 10W-30, 
10W-40, аж до 15W-40. Цей пере-
лік охоплює: мінеральне мас-
тило (15W-40), напівсинтетичне 

мастило (10W-30) та синтетичні 
(5W-30 і 10W-40). Vecton 5W-30 
має додаткове позначення Fuel 
Saver — завдяки ньому можна 
зменшити витрати палива до 
1 %.Мастила Vecton Oil 10W-30 і 
10W-40 — це мастила Long Drain, 
а це означає, що залежно від 
марки вантажівки їх можна мі-
няти кожні 100 або навіть кожні 
120 тисяч км. 

Castrol Vecton — це перші у 
світі моторні мастила для ван-
тажних автомобілів із сертифі-
катом CO2 neutral. Кожен літр 
мастила Castrol Vecton — це 2 кг 
нейтралізованого двоокису вуг-
лецю, що для рухомомого складу 
кількістю 30 автомобілів стано-
вить 2400 кг CO2 на рік. Мастила 
лінії CRB Turbomax з технологією 
DuraShield Boosters™ активно 
виконують дві функції — запо-
бігають осіданню сажі та ство-
рюють стійкий захисний шар на 
ключових елементах двигуна. 
Існує на вибір шість сортів ма-
сел CRB різної в’язкості, тобто 
три позасезонні — 10W-40, 15W-
40 і 20W-50 і три односезонні — 
10 W, 30 і 40. 

Тести мастила Castrol CRB 
Turbomax 10W-40 показали, 
що воно захищає двигун від 
зносу на 40 % краще, ніж це 
вимагається промисловими 
випробуваннями.
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ПОПЕРЕДНІЙ ПРОДУКТ ЕКВІВАЛЕНТ (ВІДПОВІДНИК)

Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 VECTON Fuel Saver 5W-30 E6/E9

Vanellus Max Eco 5W-30 VECTON Fuel Saver 5W-30 E6/E9

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 VECTON Fuel Saver 5W-30 E7

Vanellus Max 5W-30 VECTON Fuel Saver 5W-30 E7

Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9

Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 VECTON Long Drain 10W-40 E6/E9

Vanellus Max Eco 10W-40 VECTON Long Drain 10W-40 E6/E9

Vecton Long Drain 10W-40 E7 VECTON Long Drain 10W-40 E7

Vecton 15W-40 CI-4 VECTON 15W-40 CI-4/E9

Vanellus Max Eco 15W-40 VECTON 15W-40 CI-4/E9

Vanellus Max 10W-40 CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

Vecton 10W-40 CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

Vanellus Multi A 10W-40 CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

Vecton 15W-40 CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

Tection 15W-40 CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

Vanellus Multi A 15W-40 CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

Tection Medium Duty 15W-40 CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

Vanellus Multi 15W-40 CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

Vunellus Mono 10W CRB Monograde 10W CF

Tection Monograde 30 CRB Monograde 30 CF

ЗНАЙДИ ВІДПОВІДНИЙ 
ЕКВІВАЛЕНТ ДЛЯ 
СВОГО МОТОРНОГО 
МАСТИЛА
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Розширювальний бачок
Захист охолоджувальної рідини двигуна
і її перерозподіл у системі

Якість
оригіналу

Легкий
монтаж

Конкурентний
асортимент

 

 

 

Важливо
знати

ВАНТАЖНИХ 
АВТОМОБІЛІВ

ПРОГРАМА ДЛЯ

Високопродуктивне 
зварювання

Посилені фітинги  

Датчики
 

Пластик якості оригіналу  

Швидкий монтаж 

Високоякісні 
кришки тиску  

Nissens Expansion Tanks 
are used by
 
FIA Truck Racing
World Champion 

JOCHEN HAHN

Розширювальний бачок поглинає надлишок 

охолоджувальної рідини і мінімізує надмір-

ний тиск у системі охолодження двигуна.

Розширювальний бачок допомагає підтриму-

вати мінімальне підвищення тиску при 

розширенні води, що нагрівається, сприяє 

пом’якшенню гідроудару охолоджувальної 

рідини і допомагає захистити систему 

охолодження від перевантаження. Крім того, 

розширювальний бачок забезпечує 

відсутність витоку шляхом перерозподілу 

надлишкової охолоджувальної рідини в 

системі.

Для уникнення і запобігання передчасного 

виходу з ладу розширювального бачка його 

необхідно перевіряти щороку.

Усі розширювальні бачки Nissens розроблені, 

виготовлені та протестовані згідно з вимогами 

оригінальної продукції. Процес розробки 

розширювального бачка охоплює безліч тестів, 

таких як вібраційний, імпульсний тест на тиск, тест 

на теплове розширення і розрив, які унеможлив-

люють ризик витоку або недостатньої теплопро-

дуктивності.

Кришки тиску вкладаються в 
коробку при пакуванні,
а також проходять індиві-
дуальну перевірку
на коректність відкриття для 
скидання тиску.

Концепція First Fit також
поширюється на асортимент 
наших розширювальних бачків. 
Вони комплектуються датчиками
і кришками там, де це необхідно, 
забезпечуючи швидкий монтаж.

Компанія Nissens завжди використовує пластик PA66GF33 або PP, що відповідає якості оригінально-
го продукту. Це забезпечує підвищену термостійкість. Усі матеріали тестуються на розтягнення, не 
застосовуються повторно використовувані компоненти і матеріали.

Усі розширювальні бачки 
зварюються з використанням 
найсучаснішого обладнання, 

щоб забезпечити максимально 
міцне з’єднання верхньої

і нижньої частин. Перед 
відвантаженням кожен бачок 

індивідуально перевіряється на 
наявність витоків.

Високоякісні фітинги 
забезпечують надійне 

встановлення і тривалий 
термін служби.

Усі датчики проходять
індивідуальну функціональну 
перевірку і для забезпечення 
швидкого монтажу попередньо 
встановлюються в розширюваль-
ний бачок.

Розширювальні бачки Nissens є частиною

нашої програми First Fit, а це означає, що при 

пакуванні за необхідності вони комплектуються 

датчиками і кришками. Це забезпечує швидкий

і простий монтаж.

Асортимент розширювальних бачків містить 26 

артикулів, які охоплюють понад 105 оригінальних 

номерів і більше 360 моделей вантажних 

автомобілів.

• Вихід з ладу розширювального бачка може 
призвести до витоку або розриву в системі 
охолодження двигуна, оскільки з’єднання, 
затискачі та інші компоненти піддаються 
надмірному напруженню і пошкоджуються 
через надлишковий тиск.

• Наявність витоку в розширювальному бачку 
може призвести до перегріву двигуна, оскільки 
рівень охолоджувальної рідини в системі може 
знизитися.

• Позначте рівень охолоджувальної рідини в 
розширювальному бачку при холодному 
двигуні. Як тільки двигун нагріється до робочої 
температури, рівень рідини повинен піднятися. 
Якщо цього не відбулося, це означає, що 
система не працює належним чином.
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швидкого монтажу попередньо 
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ний бачок.
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нашої програми First Fit, а це означає, що при 

пакуванні за необхідності вони комплектуються 

датчиками і кришками. Це забезпечує швидкий

і простий монтаж.

Асортимент розширювальних бачків містить 26 

артикулів, які охоплюють понад 105 оригінальних 

номерів і більше 360 моделей вантажних 

автомобілів.

• Вихід з ладу розширювального бачка може 
призвести до витоку або розриву в системі 
охолодження двигуна, оскільки з’єднання, 
затискачі та інші компоненти піддаються 
надмірному напруженню і пошкоджуються 
через надлишковий тиск.

• Наявність витоку в розширювальному бачку 
може призвести до перегріву двигуна, оскільки 
рівень охолоджувальної рідини в системі може 
знизитися.

• Позначте рівень охолоджувальної рідини в 
розширювальному бачку при холодному 
двигуні. Як тільки двигун нагріється до робочої 
температури, рівень рідини повинен піднятися. 
Якщо цього не відбулося, це означає, що 
система не працює належним чином.



ТЕКСТ:  РИШАРД ПОЛІТ

НА ДУМКУ ФЕДЕРАЦІЇ CLEAN AIR, ЯКА ОБ’ЄДНУЄ 
ДЕСЯТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, 
МІСЬКІ АВТОБУСИ ВИРОБЛЯЮТЬ ДО 30 % ШКІДЛИВИХ 

РЕЧОВИН. КЕРІВНИКИ МІСТ МАЮТЬ НАМІР ПЕРЕВЕСТИ ЦІ 
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ НА ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД. 

АВТОБУСИ 
МАЙБУТНЬОГО

Електричний привід у місь-
ких автобусах має практично 
тільки позитивні сторони, проте 
в ХХІ столітті людство все ще не 
вміє акумулювати електрич-
ний струм. Акумуляторні ба-
тареї, навіть найсучасніші — 
літій-іонні, є занадто важкими і, 
крім того, чутливими до дії низь-
ких температур. Перехідним ета-
пом став гібридний привід. Епоха 
гібридного приводу в автобусах 
розпочалася у 2006 році, коли 
компанія Solaris, першою з євро-
пейських виробників автобусів, 
продемонструвала таке рішення. 
Засновник компанії Кшиштоф Оль-
шевський промовив тоді пророчі 
слова: «Дизель помер, хай живе 
електрика», і він мав рацію.

ГІБРИДИ
Теоретично у гібридних при-
водах можливі два рішення — 
послідовний гібрид або пара-
лельний гібрид. У першому разі 
двигун внутрішнього згоряння, 
який працює з постійною швид-
кістю обертання, живить генера-
тор, від якого струм спрямовується 
до акумуляторів з невеликою єм-
ністю, а звідти спрямовується для 
живлення електродвигуна, який 
приводить у рух транспортний за-
сіб. Таке рішення, що вже давно 
застосовується в локомотивах, 
рідко використовується в міських 
автобусах. Виробники вибирають 
паралельний гібрид. У цьому разі 

між двигуном внутрішнього зго-
ряння і коробкою передач роз-
міщується електродвигун, який 
може як сам приводити в рух 
транспортний засіб, так і допома-
гати двигунові внутрішнього зго-
ряння при рушанні з місця від ав-
тобусної зупинки. При гальмуванні 
транспортного засобу електродви-
гун виконує роль генератора, який 
заряджає літій-іонні акумулятори 
або суперконденсатори, завдяки 
чому вони можуть мати меншу 
ємність, а отже, і вагу. На цей час 
батареї встановлюють на даху ав-
тобуса. Таке рішення застосовує 
компанія MAN у своїх автобусах 
Lions City Hybrid. Електрична єм-
ність батареї підбирається таким 
чином, щоб уможливити рушання 
автобуса з місця від зупинки за до-
помогою електродвигуна, після 
чого автоматично вмикається дви-
гун внутрішнього згоряння. Якщо 
рівень заряду батареї занадто ма-
лий, то автобус рушає з місця, ви-
користовуючи обидва двигуни. 
Таке рішення застосовується, на-
приклад, в автобусі Volvo 7900 
Electric Hybrid, в якому потужність 
двигуна внутрішнього згоряння 
становить 240 кінських сил, а по-
тужність електричного — 150 кВт. 
Cвоєю чергою, в автобусі Scania 
Citywide LE двигун внутрішнього 
згоряння може працювати також 
на біодизельному паливі (потуж-
ність 250 кінських сил). 

Новим рішенням для автобусів, яке 
серед інших пропонує й компанія 
Valeo, є гібрид із напругою 48 В, 
подібно до легкових автомобілів. 
Така напруга використовується, 
наприклад, в обсипаному наго-
родами автобусі Mercedes-Benz 
Citaro Hybrid. У ньому застосовано 
електричну машину, яка служить 
у функції або двигуна, або генера-
тора. Виконуючи функцію двигуна 
з потужністю всього 14 кВт (220 Нм), 
вона працює під час рушання ав-
тобуса з місця, допомагаючи дви-
гунові внутрішнього згоряння. 
Під час гальмування транспорт-
ного засобу вона працює як гене-
ратор, перетворюючи енергію в 
електричний струм, який накопи-
чується в подвійних конденсаторах, 
так званих «суперконденсаторах».
Компанія «Мерседес» підкреслює, 
що перевагою цього рішення є не-
значна власна вага (всього 156 кг) 
і спрощення сервісного обслуго-
вування у зв’язку з відсутністю ви-
соковольтного обладнання. До-
поміжні агрегати не змінилися і 
приводяться в рух традиційним 
способом. 

ВИКЛЮЧНО 
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД
На додаток до відсутності вихлоп-
них газів, перевагами електро-
приводу в порівнянні з двигуном 
внутрішнього згоряння є: на 76 % 
менша кількість вібрацій сидіння 
водія, на 28 % нижчий рівень шуму 
в задній частині автобуса і на 16 % 
нижчий рівень зовнішнього шуму 
під час рушання з місця від зу-
пинки. Компанія Solaris предста-
вила свій перший електричний ав-
тобус у 2011 році. Великі концерни 
лише від недавнього часу вису- 
вають свої пропозиції. 
Залежно від розміру автобуса мож-
ливим є привід від одного асинх-
ронного електродвигуна (120– 
240 кВт) або від двох двигунів 
(2×60 кВт), що встановлені на пор-
тальній осі. Під час цьогорічної 
промислової виставки-ярмарку 
в місті Ганновер (ФРН) відбувся 
дебютний показ міського автобуса 
компанії MAN Lion’s City E, що при-
водиться в рух одним електродви-
гуном потужністю від 160 до 270 кВт 
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(залежно від розміру транспорт-
ного засобу) і акумуляторами, 
які розміщені на даху. Даль-
ність руху цього автобуса 
становить 200–270 км. 
Для шарнірно-зчлено-
ваної версії автобуса за-
стосовуються додаткові 
електродвигуни на дру-
гій і третій осях. Компанія 
MAN стверджує, що дви-
гун, розташований по цент- 
ру,  є  б ільш легкодос-
тупним і конструктивно 
простішим, ніж двигун на 
осі коліс.
Іншої точки зору дотримується 
концерн ZF, який пропонує пор-
тальну вісь ZF AVE, під час за-
стосування якої кожне колесо 
приводиться в рух компактним, 
високооборотним, асинхронним 
електродвигуном з рідинним охо-
лодженням. Максимальна потуж-
ність двигуна становить 250 кВт. 
Компанія ZF стверджує, що засто-
сування портальної осі не вимагає 
жодних спеціальних деталей для 
коліс, а це дозволяє використову-
вати традиційні комбінації шин і 
ободів коліс, а також стандартні 
дискові гальма.
Ведучу вісь такого типу вста-
новлено у прем’єрному автобусі 
Mercedes-Benz eCitaro, в якому ви-
користовується портальна вісь ZF 
AVE 130. Цей транспортний засіб 
приводиться в рух двома двигу-
нами (750 В), розміщеними в мато-
чині коліс із сумарною потужністю 
250 кВт та з можливістю рекупера-
ції енергії гальмування. Проблем-
ним питанням для електричних 
автобусів є місце розміщення аку-
муляторних батарей (на цей час — 
літій-іонних), а також їх значна 
власна вага. В автобусі eCitaro час-
тина з них розташована на даху та 
в задній частині кузова транспорт-
ного засобу. Автобус eCitaro влітку 
досягає дальності руху 150 км, але 
коли температура навколишнього 
середовища спадає до –10 °C, спо-
живання енергії зростає вдвічі.
Придбання електричних автобусів 
часто пов’язане з великими ви-
тратами і тривалим очікуванням 
доставки товару — навіть до 18 мі-
сяців. Концерн ZF розробив тех-
нологію заміни дизельного дви-
гуна на електричний, яка може 
бути виконана протягом 4 тиж-
нів. Компанія ZF пропонує елек-
тричний привід з одним цен-
тральним двигуном CeTrax, який 
може бути встановлений в авто-
бусі замість дизельного двигуна 
без істотних модифікацій шасі й 
механізму диференціала. CeTrax 
може бути з’єднаний з осями пря-
мого приводу, а також із традицій-
ними осями з низькою підлогою. 
Це робить його придатним як для 
автобусів з низьким входом (Low 

Entry), так і для автобусів з низь-
кою підлогою (Low Floor) будь-яких 
розмірів.

ЗАРЯДЖЕННЯ 
Попередній досвід показує, що на 
автобусних лініях із дальністю руху 
300 км на добу добре себе заре-
комендували автобуси з виключно 
електричним приводом та спосо-
бом зарядження типу plug-in (під-
ключення до електричної розетки). 
Основне зарядження відбувається 
в нічний час в автопарку шляхом 
підключення до електричної роз-
етки, а додаткове зарядження — на 
кінцевих зупинках, під час перерви 
у русі, за допомогою пантографа. 
Тому багато електричних і гібрид-
них автобусів обладнані додатко-
вим пантографом.
Компанія MAN стверджує, що аку-
муляторні батареї в моделі Lion’s 
City E можуть бути повністю заря-
джені протягом трьох годин при 
середній потужності зарядження 
100 кВт. Компанія Volvo стверджує, 
що додаткове зарядження на кін-
цевій зупинці займає всього 6 хви-
лин. Однак фактичний час заря-
дження залежить від потужності 
струму зарядки, яку забезпечує 
місто, а не виробник автобусів. 
Можливо, саме з цієї причини без-
дротове індукційне зарядження 
виявилося не тільки занадто до-
рогим, а й малоефективним. Відпо-
відно до задумів футурологів, аку-
муляторні батареї автобуса, який 
зупинився на автобусній зупинці, 
можна буде заряджати індукцій-
ним способом. Проте на цей час та-
кий елегантний спосіб зарядження 
практично не реалізується в більш-
менш широких масштабах.

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ
В електричних транспортних за-
собах, не лише в автобусах, управ-
ління електричною та тепловою 
енергією відіграє ключову роль. 
Електрична енергія, яка необ-
хідна для живлення приводних 
двигунів, освітлення, живлення 
системи кондиціонування пові-
тря/вентиляції пасажирського са-

лону автобуса, а також для приве-
дення в рух дверей, отримується 
від акумуляторних батарей. Для 
того щоб зменшити їхню вагу, 
компанія Solaris пропонує у сво-
єму тролейбусі Trollino водневі па-
ливні елементи в ролі допоміж-
ного приводу. Доречно відзначити, 
що компанія Solaris є єдиним єв-
ропейським виробником, який 
у серійному режимі виготовляє 
транспортний засіб із паливними 
елементами. У районах, де немає 
можливості використовувати про-
водову електричну тягу, Trollino 
поводиться як електричний авто-
бус, а струм, що генерується палив-
ними елементами, скеровується 
на акумулятори (меншої ємності) 
або безпосередньо для приводу 
тягових двигунів. Тролейбус, об-
ладнаний паливними елементами, 
може проїхати 100 км.
Для охолодження тягових двигу-
нів застосовується рідина, теплова 
енергія якої може використовува-
тися, наприклад, для обігріву па-
сажирського салону. Для батарей 
застосовується рідинна теплова 
система, завдання якої полягає у 
підтриманні заданого діапазону 
робочих температур акумулятор-
ної батареї. Існують також більш 
оригінальні рішення. В автобусі 
eCitaro пасажирський салон на-
грівається за допомогою теплової 
енергії, отриманої від охолодження 
акумуляторів або від охолодження 
приводних двигунів, а також, за 
потреби, від обігрівача, що пра-
цює на паливі. У моделях компа-
нії Solaris додатковий обігрів здій-
снюється за допомогою газу LPG 
або природного газу. Кондиціонер 
працює на холодоагенті CO2 і в хо-
лодні місяці використовується як до-
датковий тепловий насос. Компанія 
Thermo King пропонує електричний 
тепловий насос, який може переда-
вати тепло із зовнішнього повітря 
у пасажирський салон з ефектив-
ністю, яка відповідає коефіцієнтові 
корисної дії до 4. Це означає, що 
на кожен 1 кВт електроенергії, яка 
отримана від акумуляторної бата-
реї, тепловий насос виробляє до 
4 кВт теплової енергії. Така система 
може бути також оснащена систе-
мою охолодження акумуляторів, 
що здатна відновлювати енергію, 
яка постачається від батарей, і ви-
користовувати її для обігріву паса-
жирського салону.
Щодо питання приводу в рух ав-
тобусів панує повна згода — міські 
автобуси повинні бути електрич-
ними, а міжміські — можуть мати 
дизельні або газові двигуни. Той, 
хто винайде спосіб ефективного 
акумулювання електричної енер-
гії, той здобуде довічну вдячність 
людства, виражену в будь-якій із 
світових валют.

Привід ZF CeTrax з єдиним, центральним 
електродвигуном, який можна 
інсталювати в автобусі замість 
дизельного двигуна без модифікації 
шассі чи механізму диференціалу. 

Фото  ZF
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Сибір, мінус 50 °C. Гігантська вантажівка з гуркотінням рухається 
серед гравію вугільних шахт з рішучістю могутнього носорога. 
Гігант, який використовується для робіт у сибірських шахтах, 
був вироблений у Шотландії, як і його брат-близнюк, що виконує 
важкі роботи в мідних рудниках під палючим сонцем Мексики. 

Тяжка праця

Завод у Шотландії Колесо у зріст людиниГотовий до поставки Підвіска коліс 
100-тонної 
вантажівки
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Підвіска коліс 
100-тонної 
вантажівки

22 болти, зафіксовані 
з використанням 
LOCTITE 648
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Виробником цих вантажівок, які використовуються для тяжких гірничих 
робіт у найнебезпечніших місцях світу, є американська компанія Terex 
Corporation. Транспортні засоби, які ефективно застосовуються для 
робіт у найекстремальніших умовах із максимальним навантаженням, 
вироблені з використанням високоякісних технологій завдяки зна-
чному досвіду у сфері інженерно-конструкторських робіт. Вирішальну 
роль відіграє застосування продукції LOCTITE у рамках довгострокових 
ділових відносин між двома компаніями. Корпорація Terex реалізує 
широкий асортимент обладнання понад 50 брендів для будівництва, 
інфраструктури, гірничих розробок, обробки, видобутку вугілля у від-
критих кар’єрах, перевезення, очищення, комунальних служб та інду-
стрії технічного обслуговування. Компанія Henkel, скориставшись шан-
сом, надіслала знімальну групу на завод Terex у Глазго, Шотландія, щоб 
ознайомитися з використанням продукції LOCTITE на практиці. 

Надійність експлуатації надзвичайно потужного машинного облад-
нання Terex® потребує високого ступеня надійності, що забезпечу-
ється завдяки клейовим технологіям і герметикам LOCTITE. Установчі 
шпильки, зафіксовані з використанням високоміцного анаеробного 
герметика LOCTITE 648, забезпечують легку і надійну фіксацію різних 
надзвичайно важливих елементів конструкції, на які здійснюється 
велике навантаження. Жорсткі фланці кожуха диференціала гермети-
зуються за допомогою LOCTITE 518. Крім миттєвої герметизації, LOCTITE 
518 забезпечує надійну та довгострокову функціональність завдяки 
відсутності деформації ущільнювальних прокладок і правильному 
затискному зусиллю протягом усього періоду експлуатації конструк-
ції. Використання таких технологій є чудовим прикладом оптимізації 
виробництва завдяки продукції LOCTITE. 

Почуття захоплення 
Яким чином ми оцінюємо привабливість компанії — на під-

ставі рівня популярності бренда, позиції на ринку чи лояльності 
клієнтів? 

Щоб це зрозуміти, треба відповісти на одне просте запитання: 
«Продукцію якої компанії обговорюють школярі з найбільшим енту-

зіазмом?» Якщо виходити з такої оцінки, навіть Porsche і Ferrari важко 
зрівнятися з успіхом Terex. Ця американська фірма є виробником най-
більшого екскаватора і найпотужнішого крана у світі. 

Перелік продукції Terex, яка вражає нашу уяву, цим не вичерпується. 
У Шотландії збирають гігантські вуглевидобувні машини та інше бага-
товантажне обладнання. Для усвідомлення величини цих вантажівок 
уявіть, що їх колеса сягають зросту дорослої людини. Terex виробляє 
різні моделі таких вантажівок із вантажопідйомністю до 100 тонн. 

Приділення уваги всім деталям і забезпечення високоякісного вироб-
ництва — чинники, що надзвичайно важливі для інженерів як Terex, так 
і LOCTITE Henkel. «Джекі завжди на зв’язку», — говорить Стівен Махо-
лецкі (Steven Macholecki), лінійний керівник на заводі Terex у Шотлан-
дії, у відеофільмі, присвяченому використанню продукції під брендом 
LOCTITE у процесі виробництва. Джекі — це Джекі Маршалл (Jackie 
Marshall), інженер відділу збуту LOCTITE, Henkel, який несе відповідаль-
ність за діяльність Terex у Глазго. 

Маршалл проводить принаймні один день на тиждень на заводі у 
Глазго. Його співпраця з інженерами Terex є продуктивною для обох 
сторін. «Моя робота пов’язана з пошуком рішень у сфері клейових тех-
нологій і герметиків для створення нових розробок, крім того, я також 
допомагаю в урегулюванні проблем з експлуатацією», — пояснює він. 

Маршалл із ранньої молодості цікавився гігантським машинним облад-
нанням, що справило на нього незабутнє враження, ймовірно, завдяки 
благоговінню та захопленню, які він відчув на той час. 

КОЛЕСО 
У ЗРІСТ ЛЮДИНИ
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Terex® — відомий в усьому світі бренд облад-
нання для будівництва, інфраструктури, гір-
ничих розробок, обробки, видобутку вугілля 
у відкритих кар’єрах, перевезення, очищення, 
комунальних служб та індустрії технічного 
обслуговування. Лінійка продукції компанії 
охоплює широкий асортимент транспортних 
засобів для тяжких умов експлуатації, зокрема 
крани, самоскиди, екскаватори, конструкції, що 
складаються з кранів, кліщових захватів, підій-
мальної вишки та бурильної установки і катків, 
а також вантажних автомобілів без причепів і 
шарнірно-з’єднаних вантажних автомобілів. 

«Компанія здобула репутацію виробника 
високоякісної продукції, яка забезпечує високу 
ефективність виконуваних робіт», — пояснює 
Девід Браун (David Brown), інженер з техніч-
ної підтримки підрозділу Terex у Монреалі, 
Шотландія. «Фланець диференціала має бути 
загерметизований у спосіб, який забезпечува-
тиме довгострокову надійність, виключаючи 
витоки». 

Terex уже використовувала різноманітний 
асортимент продукції LOCTITE Henkel під час 
виробництва своїх транспортних засобів різ-
ного призначення, тому залучення місцевого 
інженера відділу збуту Джекі Маршалла для 
надання рекомендацій щодо рішення було 
досить зрозумілим. 

«Рішенням було використання рідкого герме-
тика, — зазначає Браун. — Ми одержали реко-
мендації використати LOCTITE 518, що стало 
для нас прийнятним». 

Рідкі анаеробні герметики повністю і рівно-
мірно покривають поверхню фланця, запо-
внюючи всі зазори і нерівності. Болти, фланець 
і герметик діють як єдине ціле, розділяючи 
робочі навантаження. LOCTITE 518 призначе-
ний для герметизації жорстких фланців — не 

тільки на фланцях дифе-
ренціала, а й для коробки 
передач, осей і фланців 
двигунів, зокрема для 
кришок розподільчого 
механізму. Він забезпечує 
миттєву герметизацію, 
заповнює зазори розмі-
ром до 0,25 міліметра та є 
ефективним для викорис-
тання в режимі темпера-
тур від –55 °C до 150 °C. 

Розмір поверхні фланця 
впливає на техніку нане-
сення. «Ми говоримо про 
шар шириною два дюйми 
на фланці діаметром три 
фути, — зазначає Браун. 
— Для покриття такої 
поверхні звичайні методи, 
такі як стандартний піс-
толет для нанесення, 
є непридатними. Henkel 
знову приходить на поміч 
з продукцією LOCTITE». 

Допомога прийшла у 
вигляді LOCTITE Trax 
Roller. Це ролик (подібний 
до того, який використо-
вується для фарбування), 
з’єднаний із пневомопіс-
толетом, що забезпечує 
можливість швидкого нанесення герметика 
дуже рівним шаром на всю поверхню. 

«З початку використання цього рішення на 
практиці у нас не виникало проблем із виті-
канням», — узагальнює Браун. 

Джерело: предметне дослідження Terex.

НАДІЙНІСТЬ 
РОБОТИ
Клієнт: 
Terex, Шотландія 

Завдання:  
Забезпечувати 
довгострокову 
фіксацію на 
жорсткому фланці 
з трифутовим 
діаметром на 
диференціалі 
задньої осі. 

Продукти: 
LOCTITE 518 
LOCTITE 648 
LOCTITE 7063

Довговічне та 
надійне рішення 

для фіксації 

Вал задньої осі, готовий 
для подальшої обробки

22 болти, що утримують диференціал 
для задньої осі, фіксуються 
за допомогою LOCTITE 648)

Трансмісія і підвіска коліс складені Складання трансмісії 
100-тонної вантажівки

Задня вісь готова для наступної 
фази збирання

Очищення фланця диференціала 
заднього моста з допомогою LOCTITE 7063

Фіксація фланця диференціала 
задньої осі LOCTITE 518

Диференціал, готовий для складання
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partsfinder
Наша пошукова система запчастин для легковиків та вантажівок:

parts inder.bilsteingroup.com

ПЕРЕТВОРЮЮЧИ ЕНЕРГІЮ В РУХ
ТЕХНОЛОГІЇ ЗЧЕПЛЕНЬ febi

SOLUTIONS
MADE IN GERMANY
Ferdinand Bilstein є одним зі сві-
тових лідерів з виробництва та 
постачання рішень для ремонту 
комерційних вантажівок та лег-
кових автомобілів.

Компанія виробляє запасні час-
тини для комерційних вантажі-
вок, напівпричепів та автобусів 
починаючи з 1951 року. Завдяки 
своєму широкому асортименту 
запчастин та компонентів, ван-
тажний підрозділ Ferdinand 
Bilstein здатен запропонувати 
багато ремонтних рішень для 
кожного споживача.

Торгова марка febi вже давно і 
впевнено працює на незалеж-
ному ринку післяпродажного 
сервісу та впевнено утримує лі-
дерство в секторі комерційних 
вантажівок, особливо в таких 
ключових категоріях, як Підвіска 
та Рульове управління, Гумоме-
талеві вироби та Термо-менедж-
мент двигуна.

Маючи в асортименті більше 
10 000 запчастин та 21 500 за-
стосувань з рівнем якості ори-
гіналу, підрозділ febi Truck га-
рантує максимальну доступність 
запчастин для комерційних 
вантажівок усіх європейських 
виробників.

blistein group
ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ 
ЗЧЕПЛЕНЬ
У 2017 році bi lstein group 
представила новий ЦЕНТР 
ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЧЕПЛЕНЬ у місті 
Дурмерсхайм (Durmersheim), 
Німеччина. Співробітники цен-
тру постійно працюють над 
оптимізацією процесів та роз-
ширенням асортименту.

Як результат випробувань — 
ми гарантуємо, що тільки ви-
сокоякісні компоненти зче-
плень стають частиною нашого 
асортименту.

У Центрі досліджень зчеплень 
усі компоненти зчеплень під-
лягають суворим випробуван-
ням на якість. За допомогою ав-
томатичного вимірювального 
обладнання всі розміри компо-
нентів перевіряються з точністю 
до однієї тисячної для того, щоб 

забезпечити виняткову надій-
ність, функціональність та ком-
форт водіння.

Отримати більше інформації 
стосовно нашого повного асор-
тименту компонентів зчеплень 
можна в нашому онлайн-ката-
лозі: partsfinder.bilsteingroup.
com

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ 
ВІД febi:

 X  ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ 
ЗЧЕПЛЕНЬ із власною 
дослідною лабораторією

 X  Випробування на 
витривалість на 
спеціальному обладнанні

 X  Усі компоненти рівня якості 
оригінального  обладнання

 X  Тільки нові компоненти 
(ніяких відновлених 
компонентів)

 X  Повний комплект 
документації відповідно 
до стандарту ISO 9001:2015

 X  Сертифіковано відповідно 
до стандарту ISO 50001:2011
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Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG | Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

ПЕРЕТВОРЮЮЧИ ЕНЕРГІЮ У РУХ
ТЕХНОЛОГІЇ ЗЧЕПЛЕНЬ febi

ЗЧЕПЛЕННЯ 
ДЛЯ ВАНТАЖІВОК 
НАШ ШИРОКИЙ 
АСОРТИМЕНТ 
ПРОДОВЖУЄ 
РОЗШИРЕННЯ
Кожна хвилина, яку вантажівка 
проводить у гаражі, а не в до-
розі, коштує грошей. Таким чи-
ном, дуже важливо мати широ-
кий вибір запчастин, постійно 
доступний та найкращої якості.

Саме тому febi Truck постійно 
додає нові й нові деталі до свого 
розширеного асортименту 
продукції.

Нещодавно до вантажного асор-
тименту була додана 20-та то-
варна група: наразі febi Truck 
пропонує зчеплення для комер-
ційних вантажівок переконли-
вої якості рівня оригінального 
обладнання. Придбавши комп-
лект зчеплення, натискний диск 
зчеплення, диск зчеплення або 
вижимний підшипник, ви отри-
муєте всі необхідні та важливі 
компоненти в одному місці.

febi Truck — ваш кращий поста-
чальник зчеплень на незалеж-
ному афтермаркеті.

ІНДИВІДУАЛЬНІ  
РЕМОНТНІ РІШЕННЯ 
ШИРОКИЙ  
АСОРТИМЕНТ, 
ГЛОБАЛЬНА 
ДОСТУПНІСТЬ
Пропонуючи індивідуальні ре-
монтні рішення для «Великої 
Сімки» європейських вироб-
ників комерційних вантажівок, 
febi Truck задовольняє високий 
рівень попиту на зчеплення. В 
нашому асортименті налічу-
ється понад 400 компонентів 
зчеплень, це покриває потреби 
більше 80% всіх вантажівок 
на європейських доро-
гах. Ми також маємо по-
тужні пропозиції для 
Actros — дводис-
кове зчеплення.

Як частина глобальної діяльності 
bilstein group, наші запчастини 
доступні для придбання в будь-
якій точці світу. Продукція febi 
представлена в більш, ніж 70 
країнах світу, інтереси febi пред-
ставляють власні представни-
цтва або обрані партнери. Це 
означає, що ви можете придбати 
наші компоненти зчеплень 
будь-де та будь-коли.

ЯКІСТЬ НА КОЖНОМУ 
РІВНІ ВІД ПОСТАЧАННЯ 
ДО ПАКУВАННЯ
Для нас якість починається не 
з готового продукту: febi Truck 
завжди встановлює відповідні 
стандарти якості при розро-
бленні зчеплень. Під час ви-
робництва ми використовуємо 
компоненти тільки дуже висо-
кого рівня якості від провідних 
виробників. Процес вибору 
постачальників для нас дуже 
важливий.

Перед тим як нова деталь буде 
додана до асортименту, вона 
підлягає детальним та прискі-
пливим первинним процедурам 
контролю якості.

Якість для нас — це надважли-
вий процес: усі зчеплення febi 
Truck постачаються у спеціально 
розроблених та дуже міцних ко-
робках. На додаток до високо-
продуктивних змазок для зма-
щування шліцевого з’єднання, 
у кожній коробці є технічні бу-
клети та детальні інструкції зі 
встановлення, які демонструють 
навіть важкі процедури ремонту.

 

 
 
 

ДВОДИСКОВЕ 
ЗЧЕПЛЕННЯ 
для ACTROS
febi Truck пропонує компоненти 
зчеплень із широким спектром 
вимог. Коли дорожнє покриття 
погіршується, зчеплення має 
працювати надійно та безвід-
мовно. Для виконання таких 
вимог  febi має у своєму асор-
тименті дводискове зчеплення 
105141 для вантажівок Actros.

Це зчеплення було розроблено 
для того, щоб гарантувати на-
дійну передачу потужності на-
віть у надважких умовах екс-
плуатації. Довіряйте ремонтним 
рішенням febi за будь-яких умов!
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Лондон, Велика Британія.
На виставці IAA 2018 компанія Delphi Technologies, 
один із провідних світових постачальників сучас-
них рішень для силових систем, демонструє своє 
силове обладнання нового покоління для електро-
мобілів і системи керування двигуном для комер-
ційних транспортних засобів. Приділяючи головну 
увагу підвищенню ефективності, зниженню ваги та 
простоті інтеграції обладнання, компанія вважає, 
що вона пропонує виробникам комерційних ав-
томобілів гнучкість, необхідну їм для економічно 
ефективного забезпечення вимог у широкому діа-
пазоні застосування такого обладнання, що стають 
дедалі більш спеціалізованими.
«Ми бачимо зростання попиту на гнучкі технології 
з можливостями збільшення обсягів виробництва, 
які забезпечують адаптацію силових агрегатів 
під конкретні сфери застосування, — повідомила 
Мері Ґустанскі, технічний директор компанії Delphi 
Technologies. — У секторі силового обладнання для 
електромобілів ми вже маємо міцні позиції в систе-
мах керування та високоефективній силовій електро- 
ніці. Водночас ми збільшуємо обсяги наших інвес-
тицій у такі сфери, як розроблення універсальних 
контролерів, конденсаторів і потужнішої силової 
електроніки нового покоління».
У перелік продукції компанії для електричних ко-
мерційних автомобілів входять інвертори, конвер-
тори постійного струму високої напруги, конвертори 
постійного струму напругою 48 В, системи керу-
вання силовими агрегатами та бортові системи заря-
джання, що доповнюються профільними знаннями 
у сферах програмного забезпечення, керування 
двигуном, інтеграції обладнання та забезпечення 
високої якості продукції.

На виставці IAA компанія Delphi Technologies також 
демонструватиме свій новий мікроклапанний па-
ливний інжектор, що забезпечує більшу точність до-
зування та впорскування пального. Дослідне вироб-
ництво вже розпочалося. Під час розроблення цього 
інноваційного інжектора використовувався весь ве-
личезний досвід компанії у сфері впорскування паль-
ного та керування двигуном, де вона має заслужену 
репутацію всесвітньо відомого виробника надійних 
та універсальних систем. Компанія також створила 
неймовірно ефективну паливну систему для двигу-
нів середньої потужності, що працює на природному 
газі, який вона характеризує як «цікавий чистий вид 
пального з великим потенціалом».
У секторі легких комерційних автомобілів компанія 
Delphi Technologies пропонує низку систем впорс-
кування для дизельних і бензинових двигунів — 
зокрема, першу систему типу GDi, яка працює під 
тиском до 350 барів, що дає змогу суттєво знизити 
витрати на каталітичну систему, необхідну для задо-
волення вимог до обсягу викидів для автомобілів но-
вого покоління. Компанія вважає, що використання 
такої системи GDi або електричних силових агрегатів 
створює оптимальне рішення для легких комерційних 
автомобілів, особливо для тих, що експлуатуються на 
коротких маршрутах.
«Сектор комерційних автомобілів є дуже вимогли-
вим, у ньому надійність та економічне використання 
пального настільки ж важливі, як і низький рівень 
шкідливих викидів разом із доступною ціною, — під-
сумувала Ґустанскі. — Наразі ми маємо найкращий у 
галузі портфель універсальних технічних рішень, які 
допомагають виробникам автомобілів пропонувати 
кожному кінцевому споживачеві найбільш підходящий 
для нього варіант — від звичайних і гібридних сило-
вих агрегатів до електромобілів із нульовим рівнем 
викидів. Зростання кількості отриманих нами замов-
лень свідчить про те, що ми на правильному шляху».

ВИСТАВКА 
КОМЕРЦІЙНИХ 
АВТОМОБІЛІВ ІАА

КОМПАНІЯ DELPHI TECHNOLOGIES 
ДЕМОНСТРУЄ НА ВИСТАВЦІ IAA 
ЗРОСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ У СФЕРІ 
ВИРОБНИЦТВА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
КОМЕРЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

 f З-поміж новинок компанії, що будуть 
представлені на виставці, — новий 
контролер для силових агрегатів і 
нові технології для електромобілів.

 f Представлення на виставці 
IAA інноваційних рішень для 
високоточного впорскування 
пального, а також систем керування 
двигуном, які забезпечують 
більш ефективне згоряння
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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

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

Шиномонтаж

Інструменти та обладнання для вантажних автомобілів

Пневматичний інструмент
Індекс  IC Опис Виробник

CP7736P
Пневматичний ключ ударної дії 1/2", максимальний крутний момент 900 Нм, робо-
чий 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, робо-
чий 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
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Низькошвидкісні поршневі компресори серії EVERT K

Компресори серії EVERT K – першо-
класні компресори зі зворотним 
зв’язком на низькошвидкісній робо-
ті та максимальному тиску 15 барів. 
Завдяки використанню найвищого 
класу компонентів, компресори серії 
К були побудовані для сервісів, де не 
тільки якість, а й здатність працюва-
ти при підвищеному робочому тиску 
висуваються на перше місце, як у ви-
падку сервісів вантажних автомобі-
лів. Компресори серії K працюють у 
низькошвидкісному режимі, що га-
рантує 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 компре-
сійні блоки, виготовлені в Європей-
ському Союзі з компонентів найви-
щої якості. Крім того, вони обладнані 
двома кулерами, що значно знижує 
робочу температуру. 

Суперверсії компресорів оснащені 
стартом зірка-трикутник, що полег-
шує запуск пристрою та зменшує 
прохідний струм. Баки в компресо-
рах серії EVERT K  захищені від корозії, 
що гарантує їх довговічність. Кожний 

компресор цієї серії перед виходом із 
заводу перевіряється в умовах робо-
чого тиску в 20 барів. Клієнт отримує 
повністю перевірений та готовий до 
найважчої роботи пристрій.

Індекс 
компресора

EVERTK100- 
450

EVERTK200- 
450

EVERTK200- 
600

EVERTK300- 
600

EVERTK300- 
700

EVERTK300-
700S

EVERTK500-
700S

EVERTK500-
1000S

EVERTK500-
1500S

Продуктивність 
[л/хв]

450 450 600 600 700 700 700 1000 1500

Потуж.двиг. 
[КС/кВт]

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
Живлення 
[В/Гц/Ph]

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

Обороти [oб/хв] 840 840 1170 1170 970 970 970 970 1020

Розміри [мм]
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
Маса [кг] 100 140 160 180 205 210 280 320 325

Компресори EVERT K

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

Пневматичний інструмент
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Індекс  IC Опис Виробник

Поршневі

EVERT320/100
Поршневий компресор, бак 100 л, вихід 320 л/хв 
(19,2 м3/год), максимальний тиск 10 барів, 
потужність двигуна 2,2 кВ

EVERT

EVERT400/150

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

EVERT

EVERT310/25
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

EVERT

EVERT1500/500
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

EVERT

EVERT590/200
Поршневий компресор, ресивер 200 л, продуктивність 
590 л/хв, максимальний тиск 10 барів, потужність 
двигуна 4 кВт, ремінний привод, електроживлення 400 В

EVERT

EVERT490/270
Поршневий компресор, ресивер (бак) 270 л, 
продуктивність 490 л/хв, максимальний тиск 10 барів, 
потужність двигуна 3 кВт

EVERT

EVERT490/200
Поршневий компресор з ресивером (баком) 200 л, продук-
тивність 490 л/хв, максимальний  тиск 10 барів, потужність 
двигуна 3 кВт, непрямий привод, блок живлення 400 В

EVERT

EVERT670/270
Поршневий компресор з ресивером (баком) 270 л, продук-
тивність 670 л/хв, максимальний тиск 10 барів, потужність 
двигуна 4 кВт, непрямий привод, блок живлення 400 В

EVERT

EVERT325/50
Поршневий компресор з прямим приводом, бак 50 л, про-
дуктивність 325 л/хв і 1,8 кВт, максимальний тиск 8 барів, 
живлення 230 В, 2800 об/хв, маса 34 кг

EVERT

Гвинтові

EVERTHD15/10-500
Компресор гвинтовий,  380 В, потужність 15 кВт, 
тиск 10 барів, ефективність 1800 л/хв, бак 500 л

EVERT

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

EVERT

EVERTHD5,5/10-270
Компресор гвинтовий, 380 В, потужність 5,5 кВт, 
тиск 10 барів, ефективність 720 л/хв, бак 270 л

EVERT

Компресори
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Мобільні колони 7,5/ 8,5/ 10 тонн

Ямні пневматично-гідравлічні 
підіймачі

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

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.

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

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 
повітря (МПа)

0,8–1 0,8–1 0,8–1 0,8–1

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

Індекс OMA 488W OMA 489W OMA 490W
Вантажопідйомність 7,5 т 8,5 т 10,0 т
Висота підйому 1750 мм 1750 мм 1750 мм
Час підйому 220 с 220 с 220 с
Розмір 
підтримуваних коліс

900–1200 900–1200 1000–1300

Потужність двигуна 1,85 кВт 2,2 кВт 3,0 кВт
Електронна 
синхронізація

X X X

Кінцевий захист X X X
Управління 24V X X X
Кінцеві вимикачі X X X
Довжина кабеля 12 м 12 м 12 м
Мобільність колон X X X
Маса колони 350 кг 360 кг 380 кг

Підіймачі
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 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 авто- 
сервісах, 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 ESK/DKH12 ESK/DKH16 ESK/DKH20
Вантажопідйомність 12 т 16 т 20 т
Мін. висота (мм) 150 165 165
Макс. висота (мм) 690 815 815
Звис (мм) 640 700 700
Швидкість підйому (мм), 
холостий хід (Ruch 1)

9,5 7,7 7,7

Робочий хід (Ruch 2) 1,5 0,9 0,9
Довжина важеля насоса (мм) 550 600 600
Довжина штока (мм) 540 650 650
Діаметр штока (мм) 65 70 80
Маса підіймача (кг) 113 150 150
Діаметр роликів (мм) 63 75 75
Ширина роликів (мм) 40 40 40
Ширина ями (мм) 650–1000

 Спеціальні ямні підіймачі

 Підіймач універсальний

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 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.

Індекс ESK/DPHW14 ESK/DPHW16
Вантажопідйомність 14 т 16 т
Мін. висота (мм) 1050 1050
Хід штока (мм) 1500 1500
Макс.маса демонтованих елементів (кг) 2000 2000
Загальна маса 270 270
Довжина мобільного візка (мм) 800 800
Ширина мобільного візка (мм) 800 800
Довжина візка ямного (мм) 700 700
Ширина візка ямного (мм) 650–1000 650–1000

Індекс ESK/DKH1200S ESK/DKP-H1200S
Вантажопідйомність 12 т 12 т
Мін. висота (мм) 250 250
Висота підйому (мм) 1200 1200
Ширина ями (мм) 650-1100 650-1000
Швидкість підйому (мм), 
холостий хід (Ruch 1)

25 _

Робочий хід (Ruch 2) 4,5 _
Тиск повітря на вході (МПа) _ 0,8–1
Маса підіймача (кг) 155 155
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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

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)

Індекс  IC Опис Виробник

0683803119

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, 
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)

BOSCH

Обладнання для перевірки та регулювання кутів 
встановлення коліс вантажних автомобілів, причепів, 
напівпричепів та автобусів

Двигун

Розвал – сходження
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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"

746015 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"

746016 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"

Індекс  IC Опис Виробник

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

SWIMER

SW-FUDPS2500/ON
Двошаровий поліетиленовий резервуар для зберігання дизельного 
палива ємністю 2500 л з розподільною шафою, яка закривається

SWIMER

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

SWIMER

SW-FUDPS5000/ON
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

Ручний інструмент

Обладнання для ДП та AdBlue  
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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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Артикул Торгова марка Опис товару

0 684 400 512 BOSCH

KTS Truck виносний діагностичний модуль для підключення до ПК через 
USB-з’єднання або Bluetooth. 
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].)

Артикул Торгова марка Опис товару

0 684 400 731 BOSCH

BAT 131– тестер акумуляторних батарей для 6V/12V-свинцево-кислотних, 
гелевих, флісових/AGM батарей; вбудований термопринтер; легкові 
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

0 986 AT0 550 BOSCH
BAT 110 – тестер акумуляторних батарей для 12V-свинцево-кислотних 
батарей; чотирирозрядний цифровий дисплей; три світлодіодні індикатори 
та клавіші зі стрілками прокручування

007950006910
MAGNETI 
MARELLI

Battery Tester  Basic

MDX-335P MIDTRONICS Тестер акумуляторних батарей для 6V/12V

LBT100 IDEAL Навантажувальна вилка

SEA BT91/7 SEALEY Навантажувальна вилка

56-734 CTEK
Зарядний пристрій, 24 В (AGM; Ca/Ca; GEL; MF; WET), макс. зарядний струм 14 
A, ємність зарядженого акумулятора 24 В: 28–300 A·год

SEA AK418 SEALEY Інструмент для очищення клем акумуляторних батарей

0XAT7051 PROFITOOL Інструмент для очищення клем акумуляторних батарей

Діагностика

Обслуговування АКБ
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Пуско-зарядні пристрої

Пуско-зарядні пристрої

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

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

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
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Технічні дані А80 А800 А1200 А4000

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

Частота роботи 17–40 кГц 16–18 кГц 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

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

Індукційні нагрівачі

Індукційні нагрівачі
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Для завантаження зайвих 2–4 м3 вантажу іноді досить 
зняти вантаж з піддонів (що не є принциповим при пере-
везенні невеликих партій) або змінити схему укладання 
(наприклад, утеплювача) у кузові фургона.

Важливе значення має знання характеристик вантажу 
і послідовності його завантаження (при збірному ван-
тажу) — щоб не довелося, наприклад, вантажити мета-
леві труби поверх листів пінопласту. Щоб забезпечити 
грамотне розміщення і збереження вантажу, котрий 
перевозиться, є сенс обрати між найкоротшим маршру-
том при об’їзді будівельних баз і необхідною послідов-
ністю завантаження.

Для того щоб при далеких поїздках кермові колеса не 
виявилися перевантаженими, не слід завантажувати 
кузов спереду доверху, так що задня частина залишиться 
порожньою (тільки якщо за цим не планується дозаван-
таження), це може позначитися на керованості в цілому.

Особливу увагу слід приділити використанню машин 
з кузовами великої довжини (5 і більше метрів) — 
водієві або експедитору необхідно спостерігати 
за навантаженням.

Також не слід розміщувати вантаж у задній частині (при 
завантаженні, наприклад, важкого ящика навантажува-
чем), по можливості потрібно просунути його вперед, 
тому що великий вантаж, залишений на звисі за заднім 
мостом, призводить до розвантаження передка і вели-
кого розгойдування під час руху, що взагалі може бути 
небезпечно. Звернути увагу слід на рівномірність заван-
таження щодо бортів.

При неповній завантаженості кузова або перевезенні 
великої побутової техніки чи меблів необхідно викорис-
товувати кріпильні ремні та стяжки для фіксації вантажу 
в кузові. Машини, які здійснюють спеціалізовані вантажо-
перевезення, як правило, добре підготовлені для цього.

Мимовільному перекочуванню труб і важких рулонів 
(наприклад, для кольорового банерного друку) при 
їх перевезенні можна запобігти шляхом підкладання 
куточків і розпірок.

Загальні рекомендації: забезпечити максимально мож-
ливу рівномірність розподілу вантажу по площі кузова 
при максимально можливій його фіксації і прислухатися 
до побажань водія, тому що автомобіль може мати деякі 
технічні особливості, відомі тільки йому.

Як правильно 
розмістити 

вантаж у кузові?

Кілька корисних порад вантажоперевізникам

ПРАВИЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ ВАНТАЖУ ВІДІГРАЄ ДУЖЕ ВАЖЛИВУ РОЛЬ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ВАНТАЖІВ. КОЖЕН АВТОМОБІЛЬ МОЖЕ ВЗЯТИ ПЕВНУ КІЛЬКІСТЬ ВАНТАЖУ.

КОРИСНІ ПОРАДИ
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50 000 ДОДАТКОВИХ ПУНКТІВ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДАХ

ГАРАНТОВАНІ
РЕЧОВI
НАГОРОДИ!

20  ЗАПРОШЕНЬ У
ЕКСПЕДИЦІЮ 
WIX FILTERS

20% ПРЕМІЇ ЗА
ЗРОСТАННЯ

ПОКУПОК

CTAPT 01.03.2019   www.akciya.wix.ua 

РЕЄСТРУЙСЯ НА САЙТІ I OТРИМУЙ НАГОРОДИ!

WWW.SERVICE.INTERCARS.EU

ІНСТРУМЕНТИ ТА 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ
ВІД ПРОВІДНИХ ВИРОБНИКІВ
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ЕКЗЕМПЛЯР БЕЗКОШТОВНИЙ
4 / БЕРЕЗЕНЬ 2019

Київ, МВЦ, Броварський пр-т, 15
29|05-01|06|2019

AUTO
TECH 
SERVICE

Єдина в Україні В2В виставка, 
що представляє ринок автосервісу 

та післяпродажного обслуговування aвто

Проходить одночасно:
Новітнє обладнання, моторне паливо, 
супутній сервіс, проектування і будівництво

Тел. +38 044 496 8645 
e-mail: ats@pe.com.ua

Організатори:

Київ, МВЦ, Броварський пр-т, 15
29|05-01|06|2019

AUTO
TECH

SERVICE
Для отримання додаткових 

бейджів реєструйтеся на сайті www.ats-expo.com.ua 
з промокодом INTERCARS
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Виставка автосервісу та післяпродажного обслуговування автомобілів

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДШИПНИКІВ КОЛІС – 
ОЦІНКА НЕСПРАВНОСТЕЙ ВАНТАЖНИХ 
АВТОМОБІЛІВ І АВТОБУСІВ

ДІАГНОСТИКА 
НЕСПРАВНОСТЕЙ 

ЗАНАДТО ШВИДКИЙ 
ЗНОС ПІДШИПНИКА

НАСЛІДКИ

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

•  Перегрівання підшипника
• Підшипник колеса недостатньо 

змащується

•  Виконайте установку із 
застосуванням зусилля, 
рекомендованого виробником 
(можна знайти, наприклад, на сайті 
www.repxpert.ru)

• Замініть підшипник на новий, 
перевірте стан маточини

ВИТІКАННЯ МАСТИЛА 
З МАТОЧИНИ КОЛЕСА

НАСЛІДКИ

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

•  Пошкодження ущільнювача 
викликає проникання масла 
всередину підшипника

• Мастило підшипника вимивається, 
таким чином підшипник 
недостатньо змащується

• Виникає небезпека прискореного 
зносу поверхонь кочення 
підшипника

•  Дійте згідно з процедурою монтажу, 
рекомендованою виробником 
транспортного засобу

• Використовуйте спеціальні 
інструменти

• Встановіть новий підшипник з 
ущільнювачем

ПОШКОДЖЕНА МАТОЧИНА 
КОЛЕСА

НАСЛІДКИ

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

ПРИЧИНИ:

•  Затягування підшипника було 
виконано з неналежним зусиллям

ПРИЧИНИ:

•  Ущільнювач був пошкоджений під 
час монтажу

ПРИЧИНИ:

•  Підшипник та/або зовнішнє кільце 
обернулося в маточині колеса

•  Неправильний монтаж
• Занадто велике навантаження 

на внутрішнє кільце (корозія, 
що прогресує)

• Пошкодження маточини, які 
виникли під час демонтажу старого 
підшипника

•  Перевірте маточину на предмет 
наявності ознак пошкоджень або 
іржі

• Перевірте елементи, що 
контактують між собою

• Встановіть нову маточину і 
підшипник колеса

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ
   WWW.REPXPERT.RU

НЕНАЛЕЖНЕ ЗМАЩЕННЯ

ПРИЧИНИ:

НАСЛІДКИ

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

•  Пил, пісок або інше забруднення 
проникає із брудного робочого 
середовища

• Недостатня кількість мастила
• Брудні руки або інструменти під час 

установки
• Неправильно підібране мастило

•  Насічки і ум’ятини на тілі 
підшипника призводять до вібрації

• Зміна кольору тіл кочення (колір 
коричневий/синій)

• Надмірне зношення сепаратора, 
поверхонь кочення і тіл 
кочення підшипника внаслідок 
перегрівання і неналежного 
змащування

•  Використовуйте відповідну 
кількість належного мастила

• Утримання в чистоті робочого 
місця, інструментів та рук знижує 
ризик забруднення

• До часу установки підшипника 
його слід зберігати в оригінальній, 
запечатаній упаковці

• Завжди встановлюйте підшипники 
в чистому приміщенні

НЕНАЛЕЖНЕ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПІДШИПНИКА

ПРИЧИНИ:

НАСЛІДКИ

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

•  Занадто великий осьовий зазор
• Підшипник неправильно 

встановлений/закріплений

•  Занадто велике осьове 
навантаження на внутрішній 
підшипник і крутний момент 
викликають звуження і 
виштовхування роликів

• Якщо пошкодження прогресує, це 
може призвести до підвищення 
температури, втрати мастила і 
навіть до заблокування підшипника

•  Замінити підшипник на новий
• Перевірити стан маточини колеса і 

при необхідності замінити

НЕПРАВИЛЬНО 
ВИСТАВЛЕНИЙ ЗАЗОР 
ПІДШИПНИКА, ПОСТІЙНЕ 
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

НАСЛІДКИ

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ’

•  Температура, яка перевищує 200 °С, 
негативно впливає на твердість 
матеріалу і може призвести до 
пошкодження підшипника 

• У крайніх випадках елементи 
кочення підшипника деформуються

• Висока температура може 
призвести до погіршення 
властивостей мастила або повністю 
його знищити

•  Перевірте попередній натяг 
підшипника

• Уникайте перевантажень
• Затягуйте підшипник завжди з 

правильним зусиллям, відповідно 
до рекомендацій виробника 
транспортного засобу (дивіться, 
наприклад, на сайті www.repxpert.ru)

ПРИЧИНИ:

•  Високе навантаження на вісь
• Неправильна геометрія коліс
• Неналежне змащення і занадто 

малий зазор підшипника

ЗАПРОШЕННЯ 
НА ВИСТАВКУ 

AUTO TECH 
SERVICE

ПАМ’ЯТКА FAG: 

«ДІАГНОСТИКА 
НЕСПРАВНОСТЕЙ 

ПІДШИПНИКІВ 
КОЛІС ВАНТАЖНИХ 

АВТОМОБІЛІВ 
ТА АВТОБУСІВ» 


