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У цьому році в конкурсі взяло участь 70 студентів 
з різних навчальних закладів України: Автотран-
спортний коледж НАУ «Дніпровська політехніка". 
Барський коледж транспорту та будівництва, ВСП 
«Львівський автомобільно-дорожній коледж» НУ 
«Львівська політехніка», Київський транспортно-
економічний коледж НТУ, Житомирський автомо-
більно-дорожній коледж НТУ, Рівненський авто-
транспортний коледж, Харківський державний 
автотранспортний коледж.

Протягом лютого-березня учасники пройшли 
перших 2 етапи, які відбувалися у вигляді 
онлайн-тестування.

11 квітня на території навчального центру компанії 
Inter Cars у с. Горенка пройшов національний фі-
нал, в якому учасники демонстрували свої прак-
тичні навички та вміння.

Завдання для конкурсантів  готували наші 
технічні партнери: 

На стенді компанії Bosch фіналісти демонстрували 
свої знання з діагностики автомобіля та навички ро-
боти з електрикою. Спочатку перед учасниками сто-
яло завдання прийняти автомобіль, який доставили 
на евакуаторі, продіагностувати його за допомогою 
сучасного діагностичного приладу KTS, зрозуміти, 
чому автомобіль не заводиться, та визначити по-
милки за допомогою програмного забезпечення 
ESI [Tronic]. Потім усунути всі несправності та видати 
автомобіль власнику. У другому завданні фіналісти 
збирали ланцюг електросхеми, вимірювали опір 
ламп, падіння напруги та загальний струм ланцюга 
схеми. Проводили розрахунок між виміряними ве-
личинами та робили висновки щодо зміни показ-
ників під час розрахунку та вимірювання. 

«Такі конкурси дозволяють молодим людям по-
бачити професію з іншого боку, саме тут вони 
мають можливість відчути професію, познайо-
митися з її перевагами та побачити, що на таких 
СТО, як Бош Авто Сервіс, використовується су-
часне обладнання і програмне забезпечення. 
Ми доклали багато зусиль до організації фіналу 
і підбирали саме ті завдання, які в подальшому 
знадобляться переможцям на міжнародному 
конкурсі та в житті», — розповідає Олександр 
Черевко, керівник підрозділу сервісу та технічної 
підтримки компанії Bosch.

Конкурс Young Car Mechanic 2019
Цьогоріч компанія Inter Cars Ukraine долучилася до проведення міжнародного 
конкурсу Young Car Mechanic, який уже кілька років поспіль проходить 
у Польщі, Литві, Латвії, Естонії та Болгарії. Проект Young Car Mechanic 
покликаний підтримати молодих людей, які обрали професію автомеханіка.

Magneti Marelli 
діагностика системи 
кондиціонування 
тренер Костянтин Попель;

Schaeffler 
заміна зчеплення LUK SAC 
тренер Юрій Топчийов;

SKF 
заміна підшипника коліс 
тренер Євген Петрусь; 

Elring 
замірювання виступу поршня 
та підбір прокладки ГБЦ 
тренер Mario Rauch;

Bosch 
діагностика та електрика 
тренер Андрій Бриш 
та Дмитро Лисенко;
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За результатами національного 
фіналу, перемогу здобули:
I місце  Ростислав Андрущенко 

(Барський коледж транспорту та будівництва)

II місце Віктор М’ялук 
(Житомирський автомобільно-дорожній технікум)

III місце Назарій Куцик 
(Київський транспортно-економічний коледж)

«Я вперше беру участь у такому заході й навіть не сподівався 
на те, що здобуду перемогу. Але я довів усім і, насамперед, собі, 
що я здатен на це. Дуже вдячний організаторам, вважаю, що нам 
треба побільше таких конкурсів. Вони дають унікальний досвід, 
ще більшу мотивацію вчитися і відкривають нові перспективи 
перед студентами», — ділиться враженнями переможець кон-
курсу Ростислав Андрущенко. 

Переможці конкурсу отримали грошові винагороди: I місце — 
сертифікат на 17 000 грн, II місце — сертифікат на 12 000 грн, 
III місце — сертифікат на 7000 грн, а Барський коледж транспорту 
та будівництва отримав сертифікат на 35 000 грн на купівлю 
будь-якого інструменту чи обладнання з асортименту Inter Cars 
Ukraine для використання в навчальному процесі. Крім того, всі 
учасники національного фіналу разом зі своїми викладачами 
отримали можливість відвідати виробництво фільтрів компанії 
WIX FILTRON, що у м. Красилові.

«Конкурсанти показали гарний рівень підготовки, а участь у по-
дібних конкурсах мотивує їх на подальше навчання та розвиток 
у своїй майбутній професії. Ми вдячні нашим партнерам, які 
підтримали Inter Cars Ukraine та допомогли в організації про-
ведення конкурсу, і сподіваємося на подальшу співпрацю, щоб 
зробити конкурс Young Car Mechanic в Україні щорічним та за-
лучити до нього якнайбільше учасників», — коментує Людмила 
Авраменко, координатор конкурсу Young Car Mechanic в Україні.

Ми запрошуємо навчальні заклади I–II рівня акредитації, які готу-
ють студентів за спеціалізацією «Ремонт та обслуговування авто-
мобілів та двигунів» взяти участь у конкурсі Young Car Machanic 
2020. Реєстрація розпочнеться у жовтні 2019 року на сайті: 
www.ycm.intercars.com.ua. 

Наприкінці травня у м. Варшава відбудеться міжнародний фінал конкурсу Young Car Mechanic, 
де наші переможці будуть змагатися з фіналістами інших країн. Змагання полягатимуть у 
вирішенні практичних завдань на автомобілях чи навчальних моделях та охоплюватимуть 
такі теми: двигун, системи електроживлення, система приводів, підвіска та вимірювання гео-
метрії транспортного засобу, гальмівні системи, підтримувальні системи, активні та пасивні 
системи безпеки. Ми, звичайно ж, вболіваємо за наших хлопців та бажаємо їм перемоги!!!
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Ідеальна формула зимового відпо-
чинку придумана в Доломітах. Два-
надцять італійських гірськолижних 
курортів, розташованих по сусідству 
один з одним, об’єднали свої зони 
катання в загальний гігантський ре-
гіон — Dolomiti Superski. Він об’єднує 
більше 1200 км трас та 450 підйомни-
ків і є одним із найбільших у всьому 
світі. Для зручності туристів для 
всього цього регіону діє один скі-
пас, що дає неймовірні можливості 
для активного зимового відпочинку. 
Серед курортів Dolomiti Superski є 
старі, всесвітньо відомі гірськолижні 
центри з розвиненою туристичною 
інфраструктурою, є курорти зі спор-
тивною репутацією, де проходять 
престижні міжнародні змагання, з 
гучними apres-ski та нічним життям, і 
курорти, які більше орієнтовані на сі-
мейний відпочинок з дітьми. Кожен 
регіон Dolomiti Superski по-своєму 
цікавий, і звичайно ж, усі вони фан-

тастично красиві. За кілька секунд 
до заходу сонця Доломіти змінюють 
свій колір і стають помаранчево-ро-
жевими. Французький архітектор Ле-
Корбюзе назвав Доломітові Альпи 
«найчудовішою природною архітек-
турою у світі».

Саме один із курортів Dolomiti 
Superski ми обрали для відпочинку 
наших клієнтів, які здобули перемогу 
в щорічній акції «Підкорюй Альпи 
разом з Inter Cars», що проходила 
у 2018 р. Курорт Cavalese простяга-
ється на 35 кілометрів долини Валь 
ді Ф’єме, яку називають воротами 
Доломітових Альп, і є адміністратив-
ним центром долини. Cavalese — це 
симпатичне містечко зі старовинним 
центром, затишними вуличками та 
площами. Курорт притягує туристів 
своєю живописною природою, роз-
виненою інфраструктурою та близь-
кістю до чудових лижних трас.

ПIДКОРЮЙ АЛЬПИ 
РАЗОМ З INTER CARS
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Як і кожного року, ця поїздка об’єднала клієнтів 
Inter Cars з різних країн — України, Литви, Латвії, 
Естонії, Польщі із загальною кількістю 200 осіб і 
проходила у форматі лижної школи. Всі учасники 
були розподілені на групи за рівнем катання, і ра-
зом із професійними інструкторами ми покоряли 
засніжені вершини Доломітових Альп. Протягом 
6 днів відпочинку учасники мали змогу поката-
тися в кількох гірськолижних районах: Alpe Cermis, 
Latemar, Bellamonte і Alpe Lusia. Хтось робив свої 
перші кроки в катанні на лижах чи сноуборді, інші 
вдосконалювали свої вміння, відпрацьовуючи різні 
трюки з інструктором. А чудово обладнані траси, 
безкрайні сніги, з сяючим блиском від променів 
сонця приносили просто колосальне задоволення 
від катання. Вже традиційно був організований 
слалом-турнір «Inter Cars Ski Competition», в якому 
взяли участь усі бажаючі. Цього року переможцем 
турніру став учасник із Литви. 

Після активного відпочинку на схилах нас чекав 
СПА з гарячими саунами та освіжаючим басейном 
і, звісно ж, смачна італійська кухня. Крім різних 
сувенірних магазинів та гастрономічних лавок, 
у нас була можливість відвідати одну з місцевих 
ферм, яка виготовляє суперсмачні італійські сири. 

Цьогорічна поїздка по-особливому була напо-
внена позитивною та дружньою атмосферою, 
адже більшість учасників групи вже третій рік по-
спіль беруть участь в акції та вирушають з нами 
до Італії підкорювати все нові й нові вершини. 
Cavalese дав нам змогу насолодитися мальовни-
чими пейзажами, дивовижно свіжим повітрям та, 
звичайно ж, несучись схилами по іскристому снігу, 
отримати заряд позитивної енергії на весь рік.

Дякуємо нашим партнерам — компаніям ZF, 
WIX, COMMA — за довготривалу співпрацю та 
підтримку цієї акції.

ДЯКУЄМО ВСІМ 
УЧАСНИКАМ ЗА 
СУПЕРПОЗИТИВНУ 
АТМОСФЕРУ НАШОГО 
СПІЛЬНОГО ВІДПОЧИНКУ!
ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ!
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Усі системи складаються із 
сукупності датчиків, модулів 
і контролерів різного виду, 
які підключені до головного 
комп’ютера автомобіля. Вони ра-
зом утворюють одну велику сис-
тему управління автомобілем. 
Умови роботи, в яких працюють 
усі ці елементи, є специфічними. 
Залежно від місця, в якому вони 
встановлені у транспортному за-
собі, деталі піддаються впливу 
вібрації, високих або низьких 
температур і вологості. Усі ці 
фактори можуть призвести до 
передчасного пошкодження, 
що призводить до виходу з ладу 
цієї системи. У такому випадку, з 
метою відновлення повної пра-
цездатності, стає необхідною 
заміна пошкоджених деталей 
новими.

ДАТЧИК ДОЩУ І СВІТЛА

Датчик дощу — це система, 
яка допомагає водієві під час 

руху, підвищує безпеку і значно 
полегшує водіння завдяки 
автоматичному вмиканню 
склоочисників під час руху в до-
щових умовах. Найчастіше він 
розташований під дзеркалом 
заднього виду, в полі зору во-
дія із внутрішньої сторони вітро-
вого скла. Вбудовані фотодіоди 
розпізнають у полі свого зору 
дощові краплі й передають цю 
інформацію до системи управ-
ління склоочисниками. Завдяки 
цьому відбувається автоматична 
активація склоочисників, і їх ро-
бота може регулюватися відпо-
відно до інтенсивності дощу. Во-
дій уникає необхідності ручного 
регулювання роботи склоочис-
ників. У модуль датчиків дощу 
дуже часто вбудовані оптико-
електронні детектори, які ви-
мірюють інтенсивність світла. 
Найчастіше вони являють со-
бою два незалежних один від 
одного датчики, які вимірю-

ють яскравість навколишнього 
освітлення та освітлення про-
стору перед автомобілем. За 
допомогою спеціального алго-
ритму розпізнається існуючий 
тип освітлення (день, ніч, сутінки 
або проїзд через тунель чи під 
мостом), і залежно від ситуації 
вмикаються або вимикаються 
фари автомобіля.

Останнє покоління датчиків 
світла і дощу виконує додаткові 
функції. 

ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ
Однією з них є здатність визна-
чати відносну вологість і темпе-
ратуру лобового скла. Отримані 
дані передаються на контролер 
кондиціонера повітря, який 
управляє режимами провітрю-
вання пасажирського салону, 
наприклад: автоматично вмикає 
обдування лобового скла.

СУЧАСНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
СИСТЕМИ АВТОМОБІЛІВ 
ОСТАННІМИ РОКАМИ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ ДУЖЕ ДИНАМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ НОВИХ АВТОМОБІЛІВ. ЗРОСТАННЯ ВИМОГ 
ДО БЕЗПЕКИ, СТРОГІ НОРМИ ВИКИДІВ, А ТАКОЖ ВИЩІ ОЧІКУВАННЯ 
СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ КОМФОРТУ І ЗРУЧНОСТІ КОРИСТУВАННЯ, 
ЗМУШУЮТЬ ВИРОБНИКІВ РЕГУЛЯРНО ВДОСКОНАЛЮВАТИ СТВОРЕНІ 
МОДЕЛІ ТА РОЗРОБЛЯТИ НОВІ.

Артур Гавінські
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Датчик 
акумулятора

ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕНСИВ-
НОСТІ СОНЯЧНОГО СВІТЛА
Ще однією особливістю є здат-
ність вимірювати інтенсивність 
сонячного освітлення кабіни 
транспортного засобу в зоні ві-
трового скла. Визначені параме-
три передаються на контролер 
кондиціонера, який управляє 
режимами охолодження паса-
жирського салону. 

ЯСКРАВІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ 
ПРОЕКЦІЙНОГО ДИСПЛЕЯ 
Деякі виробники автомобілів 
оснащують свої моделі проек-
ційними дисплеями (Head-Up 
Display), найбільш важливі дані 
при цьому відображаються на 
лобовому склі в полі зору водія. 
Для того щоб поліпшити ком-
форт сприйняття зображення та 
з вимог безпеки встановлюється 
додатковий датчик (HUD), який 
регулює яскравість відображува-
них даних відповідно до фактич-
ної яскравості сонячного освіт-
лення. Асортимент Inter Cars 
розширився на кілька індексів 
датчиків дощу від відомого ви-
робника Helia.

ПРИКЛАДИ ІНДЕКСАЦІЇ:
9BG744554-004(RENAULT, 
NISSAN), 6PW011271-711 (BMW, 
MINI)

ДАТЧИК УПРАВЛІННЯ 
РОБОТОЮ АКУМУЛЯТОРА 
(IBS)

Датчик управління роботою аку-
муляторної батареї є ключовим 
елементом інтелектуальної сис-
теми, яка дозволяє ефективно 
керувати електричною енергією 
в автомобілі. IBS безперервно 
виконує вимірювання параме-
трів, таких як напруга, стан за-
ряду і температура акумулятор-
ної батареї. На підставі цих даних 
алгоритм обчислює рівень за-
ряду і стан старіння акумулятора 
та передбачає фактичну пускову 
спроможність батареї. Аналізу-
ючи дані, контролер вирішує, 
коли і в якій мірі необхідно за-
ряджати акумулятор. Це дозво-
ляє продовжити довговічність 
батареї, а також має вплив на 
зниження витрат палива, за-
вдяки періодичному призупи-
ненню процесу зарядки, коли 
немає необхідності її здійсню-

вати. В епоху мініатюризації дат-
чики мають дуже малі розміри, 
приблизно як розмір поштової 
марки, що дозволяє встановлю-
вати їх безпосередньо на клему. 
Датчики легко поміщаються в 
заглибленні клеми акумулятор-
ної батареї.

У зимовий період водії автомобі-
лів переживають важкі часи. Ви-
ходячи вранці з дому, ми часто 
задумуємося, чи вдасться запус-
тити двигун. Низька температура 
значно знижує ефективність ро-
боти батареї — холодний двигун 
створює більший опір. Справ-
ний акумулятор відіграє головну 
роль у таких умовах. Інтелекту-
альна система управління про-
цесом зарядження забезпечує 
оптимальний рівень заряду і по-
зитивно впливає на термін його 
служби. Корисна порада — під 
час заряджання не рекоменду-
ється підключати затискачі за-
рядного пристрою безпосеред-
ньо до клем акумулятора. Дуже 
часто це призводить до пошко-
дження датчика. Виробники ав-
томобілів обладнують їх спеці-
альними з’єднувачами, до яких 
і належить підключати кабельні 
затискачі зарядного пристрою.

Асортимент Inter Cars розши-
рився на кілька індексів датчи-
ків IBS від відомого виробника 
Helia.

ПРИКЛАДИ ІНДЕКСАЦІЇ:
6PK010557-911 (OPEL, (HEYROLET), 
6PK012 835-911 (BMW)

Датчик дощу
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АСОРТИМЕНТ INTER CARS VNE
До широкого кола виробників 
запасних частин для автомобілів, 
які на сьогодні є в асортименті 
компанії Inter Cars, приєднався 
ще один бренд. Вироби ком-
панії Vne Automotive з початку 
липня також доступні для клієн-
тів дистриб’ютора.

Компанія VNE Automotive була за-
снована в Німеччині у 2001 році під 
назвою VNE GmbH, її засновником 
є Фолькер Натропа. У 2007 році 
VNE GmbH була перейменована 
на VNE Automotive GmbH & Co. KG, 
у результаті чого центральний офіс 
компанії був перенесений із Гам-
бурга до Гандеркезе і там розта-
шований донині. VNE Automotive 
пропонує асортимент запасних 
частин, який динамічно зростає, 
– в такій якості, котру можна порів-
няти з тією, що використовується 
при першому монтажі. Вироби цієї 
компанії підходять як для європей-

ських брендів, так і для виготовле-
них в Азії. Їх характерною особли-
вістю є не тільки висока якість, а й 
факт наявності невеликої кількості 
рекламацій, що є яскравим виявом 
задоволення клієнтів станцій тех-
нічного обслуговування. Від по-
чатку липня вироби цієї німецької 
компанії також стали доступні для 
клієнтів Inter Cars. До них належать 
зокрема такі деталі, як гальмівні 
диски для Porsche Panamera, Audi 
A7, блоки управління для Audi Q5 і 
A8, стабілізатори підвіски для Mini 
(F55) і BMW 5 (Etо) та багатьох ін-
ших. Постачальник виконує екс-
прес-замовлення. Приклади індек-
сів: VNE8580,VNE5147,VNE9121220

ШИРОКИЙ 
АСОРТИМЕНТ СВІЧОК
INTER CARS СПІВПРАЦЮЄ З НАЙБІЛЬШИМИ 
ВИРОБНИКАМИ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЕНІ 
ЯК НА РИНКУ ОРИГІНАЛЬНИХ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН (ОЕ), 
ТАК І НА ВТОРИННОМУ РИНКУ (AFTERMARKET). Марек Здуновські

З цієї причини, до асортименту 
були, зокрема, введені свічки 
запалювання і свічки розжа-
рювання від таких виробників, 
як BERU, BOSCH, DENSO, NGK, 
HIDRA та ISKRA.

Можна виділити кілька типів сві-
чок розжарювання:

 fсвічка розжарювання із зо-
внішньою нагрівальною дро-
тяною спіраллю (використо-
вується у старих автомобілях і 
тракторах, будівельних маши-
нах і стаціонарних двигунах);

 fсвічка розжарювання запалю-
вальна (застосовується у дви-
гунах великої потужності — на 
вантажних автомобілях);

 fсвічка розжарювання одно- 
або двоспіральна (використо-
вується в старіших транспорт-
них засобах);

 fкерамічна свічка розжа-
рювання (використову-
ється у двигунах з низькою 
компресією);

 fстержнева свічка розжа-
рювання, яка управляється 
електронним способом, дво-
спіральна (застосовується у 
двигунах останнього поко-
ління, в системах швидкого 
запуску);

 fсвічка розжарювання з датчи-
ком тиску (використовується 
у двигунах останнього поко-
ління, які відповідають поточ-
ним і майбутнім лімітам вики-
дів вихлопних газів).

Цей асортимент містить загалом 
707 посилань. Приклади поси-
лань на свічки розжарювання: 
0 250 202 048, PSG 008, DG-240, 
CZ258 95173, 11 721 659, H5126. 

Асортимент також охоплює 
контролери свічок розжа-
рювання, на цей час 109 
посилань, без яких свічки 
розжарювання не можуть 
становити комплектну про-
позицію. Це вироби від 
таких компаній, як BERU, 
BOSCH, HUCO, FEBI, MEAT & 
DORIA, HERTH+BUSS, 4MAX. 
Приклади посилань: GSE 
102, 0 281 003 085, EE18342, 
HUC0132194,  J5725001, 
MD7285720, 0608-02-0003P. 

Контролери відповідають 
за належне функціонування 
свічок розжарювання, якщо 
в результаті аварії на свічки 
подається занадто високий 
струм, вони перегоряють. 
Актуальний асортимент міс-
тить загалом 707 посилань.
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Elring – Das Original

YouTube

Facebook Akademie

Website

Elring — 10 важливих переваг
1.  Понад 140 років позитивного досвіду у сфері авто-

мобільних прокладок
2.  Компетенція у сфері оригінального приладдя завдяки

ElringKlinger AG — серійному постачальнику й лідеру в
технологіях світової автомобільної індустрії

3.  Запчастини Elring в якості первинного оснащення
4.  Широкий асортимент для всіх країн світу
5.  Орієнтовані на попит набори прокладок для різних 

видів ремонту двигуна

6.  Орієнтований на попит асортимент запчастин для
легкових і вантажних автомобілів

7.  Високоефективні універсальні герметики: Dirko™,
Curil™ та AFD

8.  Дані про вироби й додаткова інформація в онлайн-
каталозі та в системі TecDoc

9.  Відеоролики, присвячені монтажу й доступні онлайн
10.  Безкоштовна гаряча лінія технічної підтримки:

+49 7123 724-799
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Elring — 10 важливих переваг
1. Понад 140 років позитивного досвіду 

у сфері автомобільних прокладок

2. Компетенція у сфері оригінального 
приладдя завдяки ElringKlinger AG — 
серійному постачальнику й лідеру в 
технологіях світової автомобільної індустрії

3. Запчастини Elring в якості 
первинного оснащення

4. Широкий асортимент для всіх країн світу

5. Орієнтовані на попит набори прокладок 
для різних видів ремонту двигуна

6. Орієнтований на попит асортимент 
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вантажних автомобілів

7. Високоефективні універсальні 
герметики: Dirko™, Curil™ та AFD

8. Дані про вироби й додаткова інформація 
в онлайн-каталозі та в системі TecDoc

9. Відеоролики, присвячені 
монтажу й доступні онлайн

10. Безкоштовна гаряча лінія технічної 
підтримки: +49 7123 724-799



Даніель Валішкєвіч

Новими виробами, введеними 
до асортименту, є, зокрема, да-
лекосяжні світлодіодні лампи 
LED (DRV01B, DRV04B, DRV06, 
DRV22 тощо), які живляться від 
напруги 12В, 24В або 30В, а та-
кож отримали допуск до вико-
ристання відповідно до дирек-
тиви ECE R112 (фото DRC04C, 
DRV06). Таким чином, вони мо-
жуть бути успішно використо-
вувані в умовах дорожнього 
руху, на легкових і вантажних 
автомобілях. Варто зазначити, 
що значну частину цього асор-
тименту становлять вироби, які 
відповідають найвищим вимо-
гам (DRV21, DRV36, DRV31 тощо), 
оскільки вони були оснащені 
світлодіодами найвищої якості 
Osram Opto Semiconductors. У 
той же час, за рахунок викорис-
тання світлодіодних технологій, 
вони характеризуються значно 
нижчим споживанням енергії, 
ніж традиційні лампи розжа-
рювання. Важливо відзначити, 
що внаслідок цього вони є ще й 
більш безпечними для наших 
акумуляторних батарей. Нижче 
ви маєте можливість ознайоми-
тися із коротким описом най-
більш важливих серій.

РОБОЧІ ЛАМПИ

Новинкою асортименту, з 
якою варто ознайомитися, є 
робочі лампи. Їх можна зна-
йти, зокрема, під індексами: 
TUOLOWLO12, TUOLOWLO602, 
TUOLOWLO70 тощо. Робочі 
світлодіодні лампи викорис-
товуються, зокрема, в поза-
шляховиках і в мотоспорті. На 
сьогодні це один із найпопу-
лярніших трендів на ринку 4×4, 
оскільки він використовує но-
вітні освітлювальні технології, 
що базуються на світлодіодах 
високої потужності LED (Light 
Emitting Diode). Світлодіоди 
LED дозволяють забезпечити 
інтенсивність світлового випро-
мінювання, яке дорівнює або є 
навіть більшим, ніж у стандарт-
них галогенних ламп, забезпе-
чуючи при цьому зниження 
енергоспоживання (10–30 Вт). 
Важливо відзначити, що світло, 
яке випромінюється світлоді-
одами, має білий, а не жовтий 
колір, як це має місце у випадку 
галогенних ламп. Таке рішення 
ідеально підходить для вико-
ристання у позашляховиках 
в якості робочого освітлення 

і в якості далекосяжних про-
жекторів. Робочі світлодіодні 
лампи також охоче встанов-
люють на своїх транспортних 
засобах користувачі вантаж-
них автомобілів і сільськогос-
подарських машин. У цьому 
типі освітлення також можна 
встановлювати найновіші 
світлодіоди LED марки Osram 
Opto Semiconductors (фото 
TUOLOWLO705).

ОСВІТЛЕННЯ НОМЕРНИХ 
ЗНАКІВ

Ми також розширили спектр 
доступних приладів, призна-
чених для освітлення номер-
них знаків, зокрема з’явилися 

ОСВІТЛЕННЯ
ЙДУЧИ НАЗУСТРІЧ ПОТРЕБАМ КЛІЄНТІВ, 

ДО АСОРТИМЕНТУ КОМПАНІЇ INTER CARS SA 

ВВЕДЕНО НИЗКУ НОВИНОК ІЗ СЕРІЇ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ 

ПРИЛАДІВ.

DRV04C

DRV06 TUOLOWLO705 MMT F200 D1S 6000K
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ОСВІТЛЕННЯ

LB327W LB355W PTZXB7-DUO

нові індекси: CLP002, CLP008, 
CLP012 тощо, які завдяки холод-
ному забарвленню світла зна-
чно поліпшують зовнішній ви-
гляд автомобіля і додають йому 
свіжості. Процес установки 
освітлення такого типу є про-
стим, а нова серія виробів під-
ходить для більшості популяр-
них автомобілів. Світлодіодне 
освітлення номерних знаків 
дозволяє зробити стиль авто-
мобіля більш індивідуальним, 
а також надати йому сучасного 
характеру. Разом з тим варто 
згадати й недавно впрова-
джені прилади для освітлення 
інтер’єру багажника і дверцят 
(CLB001, CLB002, CLB003 тощо).

LED-ЛАМПИ 

В особливий спосіб необхідно 
відзначити введення до асор-
тименту широкої гами світлоді-
одних ламп марки M-Tech. Ви-
роби цього типу користуються 
великою популярністю на 
ринку, особливо серед клієн-
тів, які цінують якість та сучас-
ність за помірну ціну. Ретельно 
підібраний асортимент поді-
лено на серії: Basic, Premium, 
Platinum і Heavy Duty. Вони 
відрізняються одна від одної 
технічними рішеннями, фор-
мою, а також призначенням до 
використання в установках із 
напругою 12 В або 24 В (фото 
LB327W, LB355W).

ЛАМПИ XENON BLUE

Абсолютною новинкою є ав-
томобільні волоконні лампи 
із світлом різного кольору — 
Xenon Blue (PTZXB7-DUO 
PTZXB4-DUO-DUO PTZXB1 
тощо). Ця серія призначена 
для любителів холодних від-
тінків світла. Синє, модерніст-
ське світло насамперед асо-
ціюється із газорозрядними 
лампами. Ці вироби надають 
кожному автомобілеві сучас-
ного, елегантного вигляду 
(фото PTZXB7-DUO).

ЛІНІЯ «РЕТРО» 

Лінія «Ретро» (PTZRT7-DUO, 
TZRT4-DUO, PTZRT1-DUO тощо) 
характеризується в першу 
чергу теплим, жовтим кольо-
ром світла, таким типовим для 
транспортних засобів стилю 
«Ретро». Ці світлодіодні воло-
конні лампи є обов’язковим 
атрибутом для власників тран-
спортних засобів типу «олдтай-
мер» або «янгтаймер». Оскільки 
вони дають можливість збе-
регти оригінальний характер 
автомобіля і дозволяють ви-
разно підкреслити сентимен-
тальну приналежність автомо-
біля до певної епохи.

ДЛЯ СКЛАДНИХ УМОВ

Своєю чергою, водіям, які ро-
блять ставку на безпеку і на-
дійну якість, ми пропонуємо 
лампи Extreme Weather Control 

(PTZEWC1-DUO, PTZEWC4-
DUO, PTZEWC7-DUO тощо), 
які завдяки багатобарвному 
покриттю емітують світло, що 
ефективно контрастує з пере-
шкодами на дорозі. Це техно-
логічне рішення є особливо ко-
рисним в умовах обмеженої 
видимості. Таким чином, неза-
лежно від того, чи ви опини-
теся у великому мегаполісі, чи 
в умовах бездоріжжя, у сутін-
ках, в тумані чи в умовах цілко-
витої темряви, лампи Extreme 
Weather Control будуть працю-
вати бездоганно.

MAMMOOTH BLUE 
EFFECT

Се р і я  ксе н о н о в и х  л а м п 
Mammooth Blue Effect, призна-
чених для заводських ксеноно-
вих установок, яка завойовує 
все більше прихильників, та-
кож була розширена за рахунок 
додаткових варіантів кольорів. 
Щоб надати своїм автомобілям 
індивідуального, «фанкового» 
характеру, водії тепер можуть 
вибирати з-поміж ламп з ко-
льором 6000 K і 8000 K (зразки 
індексів: MMT F200 D1S 6000K, 
MMT F198 D4R 6000K, MMT 
F194 D2R 6000K, MMT F197 D3S 
8000K тощо) (фото MMT F200 
D1S 6000K).

Повний асортимент доступний 
у торговельній мережі Inter 
Cars SA.
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Надихає нас 

Технологія ближче до нас

Ми керуємося тим,
що найкраще для автосервісу.

Інноваційні пристрої ACS від компанії Bosch
для обслуговування кондиціювання:
▶ Поворотна консоль управління: зручне обслуговування
▶ Герметичні контейнери: вони захищають оливи

від поглинання вологи
▶ Оптимальний розмір балона 16 кг
▶ Можливість підключення пристрою до мережі майстерні
▶ Програма для смартфонів: дистанційне керування пристроєм

www.service.intercars.eu



www.nissens.com

THE
WIDEST

PRODUCT
RANGE



ТУРБОКОМПРЕСОРИ NISSENS

вибрати різницю
Обирайте довговічність, продуктивність та легкість монтажу 
з якістю оригіналу та цінами вторинного ринку.
Турбокомпресори Nissens виготовляються з компонентів найвищого гатунку, що відповідають якості 
оригіналу. Відсутня необхідність повернення знятої з автомобіля деталі. Матеріали розробляються з 
урахуванням необхідності витримувати екстремальні умови роботи. Внутрішні компоненти проходять 
тестування на продуктивність і довговічність, а також калібрування для відповідності оригінальній 
продуктивності та температурам понад 1000 °C. Вал турбіни і турбінне колесо проходять балансування 
для відповідності оригінальній продуктивності, частота їх обертання може досягати 250 000 обертів за 
хвилину.

ТУРБОКОМПРЕСОРИ

Нові заводські 
турбокомпресори  – 

не потрібно повертати 
зняту з автомобіля 

деталь!
Дізнайтеся більше про нашу продукцію і послуги на www.nissens.com/turbo

Простота 
використання

Легкий 
монтаж 

Тестування 
в реальних 

умовах

Технічна 
підтримка

ВСЕ НЕОБХІДНЕ МІСТИТЬСЯ В КОРОБЦІ
КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК, БОЛТИ РОЗТЯГУВАННЯ, 
МАСТИЛО, ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ

Автомобільні Системи 
Ефективність двигуна

ТЕСТУВАННЯ РІВНЯ 
ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ 

ВІДПОВІДНО
ДО СТАНДАРТІВ

ОРГАНІЗАЦІЇ TÜV

Правильна 
витрата палива

Екологічність

Відмінна 
продуктивність 

двигуна

Повна 
сумісність із 

транспортним 
засобом

Надійність та 
довгий термін 

служби

НОВИНКА 
АСОРТИМЕНТУ!



Малгожата Гжещук

ГУМОВІ ШЛАНГИ 
В УСТАНОВКАХ ЗІ 
ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ (LPG)

Не всі розуміють, наскільки важливу роль відігра-
ють навіть найдрібніші вузли й елементи газової 
установки для її справного функціонування. Зо-
крема гумові гнучкі шланги використовуються 
для з’єднання редуктора із впускним колектором 
(газові шланги), форсунок зрідженого газу (LPG) 
із соплами впускного колектора (газові шланги), 
системи охолодження автомобіля із випарником 
(водяні шланги), впускного колектора із редук-
тором (вакуумні шланги), датчика тиску і темпе-
ратури газу із впускним колектором (вакуумні 
шланги). Ось чому так важливо приділяти велику 
увагу їх правильному вибору та вчасній заміні.

ВИМОГИ ДО ШЛАНГІВ LPG (ЗРІДЖЕНИЙ 
ГАЗ) / CNG (СТИСНЕНИЙ ГАЗ)

Газові шланги, які використовуються в автомо-
більних газових установках зі зрідженим газом 
(LPG), повинні пройти складний процес допуску, 
відповідно до регламенту 67 ЄЕК ООН (Європей-
ської економічної комісії Організації Об’єднаних 
Націй). Цей документ визначає конкретні робочі 
умови, в яких вони повинні використовуватися, 
наприклад: тиск і температуру (макс. 0,45 МПа 
при температурі від –25 °C до 125 °C), армувальний 
матеріал (текстиль, пластик чи метал), сировинні 
матеріали, стійкі до корозії і впливу вуглеводнів, 
здатність до повного розтягу щонайменше 250  %, 
відповідно до норми ISO 37. У конструкції шлангів, 
які застосовуються у паливних системах (у тому 
числі й LPG), використовується акрилонітрил-
бутадієновий каучук (NBR), а також хлорсульфо-
ніл-поліетиленовий каучук (CSM), тому що вони 
мають чудову стійкість до впливу вуглеводнів. 
Єдиним польським виробником, який має у сво-
єму асортименті шланги, що відповідають зазна-
ченим вище нормам, є Fagumit.

МОНТАЖ ГАЗОВИХ ШЛАНГІВ

Шланги, які використовуються для з’єднання 
редуктора із впускним колектором та для 
з’єднання газових форсунок із соплами впуск-
ного колектора, повинні бути армовані за 
допомогою внутрішньої оплітки; наприклад: 
LPG 137-352-204-605 Xio, LPG 137-352-204-606 Xio або 
LPG 137-352-204-613 Xio. Варто пам’ятати, що під впли-
вом температури діаметр неармованих гумових 
шлангів змінюється. Якщо газ подається у двигун за 
допомогою шлангів, які виготовлені без дотримання 
цієї вимоги, це призводить до подачі неоднакових 
порцій газу при різних режимах роботи двигуна.

Кілька важливих слів про те, чому варто приділити їм більше уваги, 
і які параметри слід враховувати при виборі підходящої моделі.
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ФАБРИКА ГУМОВИХ І ПЛАСТИКОВИХ ШЛАНГІВ ТОВ FAGUMIT Є ЄДИНИМ У ПОЛЬЩІ ВИРОБНИКОМ 
ШЛАНГІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ГАЗОВИХ УСТАНОВОК. ШЛАНГИ LPG/CNG, ВИГОТОВЛЕНІ 
КОМПАНІЄЮ FAGUMIT, ОТРИМАЛИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЇХ ДОПУСКУ ДО ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛЬНИХ 
ГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ, ЯК ТАКІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ НОРМАМ БЕЗПЕКИ, А ТАКОЖ 
ВИМОГАМ ДИРЕКТИВИ ЄС REACH, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 
ШЛАНГИ LPG/CNG FAGUMIT ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ НОРМИ ECE/67.01 ДЛЯ LPG, 
А ТАКОЖ НОРМИ ECE110.02 ДЛЯ CNG.

У такому випадку контролер зрідженого газу прак-
тично не має можливості скоригувати неправильну 
змінну порцію газу. Однією з наступних найбільш 
поширених помилок при установці шлангів є вико-
ристання шлангів неналежного діаметра. При пра-
вильній установці шланги для зрідженого газу (LPG), 
які з’єднують газову форсунку та штуцер, угвинче-
ний у впускний колектор, повинні мати внутрішній 
діаметр 4,5 або 6 мм і довжину до 30 см. Очевидно, 
що ламінарний потік газу гарантується правильно 
підібраним діаметром шланга. Іншими словами, 
навіть якщо ми підберемо до двигуна відповідні 
форсунки, але при цьому використаємо шланги 
неправильного діаметра, в результаті виникатиме 
ефект «шийки пляшки», який обмежуватиме по-
тік газу до електромагнітного клапана форсунки, 
а внаслідок цього і до циліндрів двигуна. Це при-
зведе в першу чергу до роботи двигуна на «бідній 
суміші» палива з повітрям, що може в крайніх ви-
падках призвести до вигоряння клапанних гнізд 
двигуна. Іншим відчутним ефектом неправильно 
підібраного діаметра шланга зрідженого газу (LPG) 
є відчуття відсутності тяги після перемикання на 
газове паливо.

ІНШІ ШЛАНГИ 

Так звані м’які гумові шланги в установках зі зрідже-
ним газом (LPG) можна використовувати для по-
дачі вакууму до газового МАП-датчика, наприклад: 
LPG 137-352-211-012 Xio, а також LPG 137-352-211-006 
Xio. Систему охолодження транспортного засобу 
із випарником потрібно з’єднувати за допомогою 
водяних шлангів, наприклад: LPG 137-352-115-820 Xio 
або LPG 137-352-115-065 Xio. Обидва типи шлангів 
доступні в упаковках по 10 і 25 метрів.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Необхідно пам’ятати, що природною особливістю 
гуми є тенденція до крихкості й розтріскування з 
плином часу (старіння), а також під впливом не-
сприятливих кліматичних умов. Унаслідок цього 
гумові шланги можуть навіть викликати розгер-
метизацію системи. Ось чому таким важливим є 
детальний щорічний технічний огляд автомобіля 
і установок, призначених до подачі зрідженого 
газу в транспортних засобах. Як цікавий факт для 
звичайного споживача транспортного засобу 
можемо повідомити, що гумові шланги LPG не 
можуть бути непроникними на 100 %. Структура 
гуми є такою, що викликає мінімальне, невід-
чутне для людського нюху та для газових сенсо-
рів, витікання газових фракцій, викликане підви-
щенням тиску. А причиною цього є молекулярні 
властивості палива, яким є зріджений нафтовий 
газ LPG. Проникність газу в шлангах, виготовле-
них компанією Fagumit, становить <0,5 см3/м/год. 

У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМ, ЩО БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД І 
ПРОВЕДЕНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИВЕЛИ ДО ТОГО, 
ЩО НА СЬОГОДНІ КОМПАНІЯ FAGUMIT МОЖЕ 
ПОХВАЛИТИСЯ ПЕРЕВІРЕНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ, 
МИ ТАКОЖ ВНЕСЛИ В АСОРТИМЕНТ ШЛАНГИ, 

ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПАЛИВА, А 
САМЕ БЕНЗИНУ, ПАЛИВА І МАСТИЛ НАФТОВОГО 

ПОХОДЖЕННЯ, НАПРИКЛАД: 
ДІАМЕТР 10 ММ — LPG 137-352-416-510 Х10, 
ДІАМЕТР 8 ММ — LPG 137-352-416-508 Х10 

АБО ДІАМЕТР 5 ММ — LPG 137-351-411-005 Х10.
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СТУКІТ У СИСТЕМІ 
ТРАНСМІСІЇ
СТУКІТ У СИСТЕМІ ТРАНСМІСІЇ ПРИ РОЗТАШУВАННІ СЕЛЕКТОРА 
В ПОЛОЖЕННІ «Р» ТА «N» КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ DSG 
(КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ПРЯМОГО ПЕРЕМИКАННЯ) 
З МОКРИМ ПОДВІЙНИМ ЗЧЕПЛЕННЯМ.

Коробка передач 02E, яка виготовля-
ється компанією VW AG, дуже попу-
лярна та дуже розповсюджена в Укра-
їні. Це зумовлено тим, що вона працює 
з двигунами, які генерують крутний 
момент вище 250 Нм, такими як 2.0 TDI 
та деякими 1.9 TDI, котрі користуються 
великою популярністю серед клієнтів. 
Проте в ході тривалої експлуатації і 
значного пробігу з’являються певні 
несправності. Виявом однієї з них є 
металевий стукіт або торохтіння на 
холостому ходу, коли важіль селектора 
перемикання передач розташований 
у положенні «P» або «N». При цьому 
може також виникати гучний стукіт 
під час вимкнення двигуна. На жаль, 
діагностика, яка часто виконується у 
спрощеному режимі, та наслідком якої 
є заміна самого двомасового маховика 
(DMF), не приносить бажаних резуль-
татів. Несправність виявляється знову 
відразу ж після ремонту або протя-
гом наступних 1000–2000 км. Невдо-
волення клієнта є особливо великим 
через те, що маховик зазнає непоправ-
них пошкоджень через дуже короткий 
проміжок часу.

НА ЯКІ ЕЛЕМЕНТИ НЕОБХІДНО 
ЗВЕРНУТИ УВАГУ?

Згадані сторонні звуки виникають у 
місці шліцьового з’єднання між дво-
масовим маховиком та вузлом подвій-
ного зчеплення, оскільки це з’єднання 
зношується. Але не зазори двомасо-
вого маховика викликають вищевка-
зану несправність. Специфічна кон-
струкція махового колеса забезпечує 
рух вторинної маси як в осьовому, так і 
в радіальному напрямку. Це природна 
конструкційна особливість двомасо-
вих маховиків такого типу. Основне 
правило механіки говорить, що спо-
лучені між собою пари (у цьому ви-
падку з’єднання шліців двомасового 
маховика із відповідними шліцями 
вузлу зчеплення) необхідно заміню-
вати парами! Якщо після демонтажу 
коробки передач ми бачимо, що шлі-
цьовий вал двомасового маховика 
зношений на 2/3 висоти зубців шліців, 
то необхідно перевірити шліці модуля 
зчеплення. Сліди зношення зубців 
зчеплення підтверджують вищена-
ведену тезу. На практиці проведення 
ремонту належним чином означає за-
міну обох елементів: як двомасового 
маховика, так і подвійного зчеплення, 
оскільки у продажу немає окремих 
запчастин до зчеплення. Лише така 
технологія ремонту забезпечить без-

перебійну подальшу роботу системи 
трансмісії з коробкою передач 02E. У 
цьому випадку не варто намагатися 
заощаджувати, тому що ймовірність 
поновлення цієї несправності є над-
звичайно високою. 

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

 fПри встановленні нового двомасо-
вого маховика необхідно належним 
чином змастити шліцьове з’єднання, 
яке з’єднує обидва елементи. Від-
повідний мастильний матеріал ха-
рактеризується високою теплостій-
кістю і не містить жодних твердих 
частинок.
 fВідповідно до інструкції, необхідно 
обов’язково замінити направляю-
чий підшипник колінчастого вала, 
оскільки саме він центрує всю сис-
тему. Новий підшипник можна 
знайти в кожній коробці з маховим 
колесом 415 0740 09 та/або комп-
лектом подвійного зчеплення 602 
0018 00. Він дуже малого розміру, 
тому іноді можна його не зауважити.
 fПри встановленні коробки передач 
заборонено її дотягувати гвинтами. 
Корпус і блок потрібно з’єднати пе-
ред затягуванням.
 f Завжди необхідно перевірити стан 
втулок, які центрують коробку пере-
дач по відношенню до блока. По-
шкоджені — обов’язково замінити!

Більш детальні практичні відомості 
можна знайти на порталі для автоме-
ханіків www.repxpert.com, а також на 
сайті www.schaeffler.ua.

Фото 2. Двомасовий маховик для коробки 
передач 02E в Audi A3

Фото 3. Прояви зношування шліцьового з’єднання 
двомасового маховика

Фото 4. Зношені зуби вузла зчеплення

Фото 7. Наслідки силового затягування коробки передач 02E Фото 5. Service Info, який описує передові практики

Фото 6. Інструкція міститься всередині упаковки 

Фото 1. Коробка передач 02E у версії Quattro
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Wszystkie rozwiązania naprawcze z jednego źródła: układ 
rozrządu, napęd osprzętu, sterowanie zaworami, układ 
chłodzenia silnika.
Pod marką INA, Schaeffler oferuje zaawansowane technologicznie produkty do kluczowych systemów 
silnika. Przemyślany projekt i kompletne zestawy umożliwiają profesjonalne wykonywanie nawet 
najbardziej skomplikowanych napraw.

Więcej informacji: 
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.repxpert.pl

EKSPERT 
OD SILNIKA

INA_Ad_EngineExpertise_205x295_PL.indd   1 07.08.2017   13:19:12

Під торговою маркою INA компанія Schaeffler пропонує технологічно передові вироби 
до ключових систем двигуна. Продумані ремонтні рішення, комплекти запчастин та окремі 
елементи дозволяють професійно виконувати навіть найскладніші ремонтні роботи.

ЕКСПЕРТ 
У СИСТЕМАХ ДВИГУНА

INA — ключові системи двигуна під одним брендом:
• привод газорозподільного механізму
• привод допоміжних агрегатів
• клапанний механізм
• система охолодження двигуна

Більше інформації на: 
www.schaeffler-aftermarket.com 
www.repxpert.com
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Професійні, портативні масляні 
обігрівачі компанії Master іде-
ально підходять для опалення 
майстерень, гаражів та склад-
ських приміщень. Їх основними 
перевагами є мобільність, про-
стота використання, швидка уста-
новка і низькі експлуатаційні ви-
трати. Повітронагрівачі компанії 
Master добре зарекомендували 
себе в погано утеплених будів-
лях, в умовах частого обміну хо-
лодного і теплого повітря (напри-
клад, при частому відкриванні 
дверей гаража), а також у напів-
відкритих приміщеннях. Постійна 
подача гарячого повітря забезпе-
чує швидке підвищення темпе-
ратури в приміщенні. Нагрівачі, 
в яких немає системи відведення 
продуктів спалювання, є стабіль-
ним бестселером на ринку не 
тільки в автомобільній галузі. 
Master має в асортименті моделі 
потужністю від 10 до 111 кВт. Клі-
єнтам особливо припали до впо-
доби простота установки і швид-
кий ефект у вигляді негайного 
підвищення температури. При-
строї оснащені паливним баком, 

зручними колесами і зручними 
ручками для легкого транспор-
тування, а також надзвичайно 
міцним, стійким до ушкоджень 
корпусом. До нагрівачів, в яких 
немає системи відведення про-
дуктів спалювання, наприклад 
Master B35, Master В150, можна 
додатково підключити кімнатні 
термостати: електронний Master 
TНD або механічний Master TН5, 
які забезпечують більш еконо-
мічне згоряння і вищу економію 
витрат на опалення. Нагрівачі 
із системою відведення про-
дуктів спалювання рекоменду-
ється використовувати в першу 
чергу в закритих приміщен-
нях. Вони виробляють на 100 % 
чисте тепло, тому є безпечними 
для здоров’я. Завдяки можли-
вості під’єднання гнучких труб 
вони ідеально підходять для 
обігрівання приміщень на верх-
ніх поверхах, у наметах або цехах. 
Асортимент компанії Master охо-
плює моделі з потужністю від 20 

до 220 кВт. Найбільші моделі, на-
приклад Master AIR BUS BV 690, 
можуть розподіляти тепле пові-
тря навіть через чотири гнучкі 
трубопроводи. Моделі з нижчою 
потужністю, наприклад Master 
BV 77, Master BV 290, обладнані 
вбудованим паливним баком, 
зручними ручками і колесами. 
До масляних нагрівачів Master із 
системою відведення продуктів 
спалювання можна підключити 
кімнатний термостат Master TH5 
або Master THD. Компанія Master 
також пропонує низку додатко-
вих аксесуарів, які дають можли-
вість налаштування обладнання 
згідно з індивідуальними потре-
бами, наприклад, підігрівачі па-
лива, елементи системи відве-
дення продуктів спалювання 
(наприклад, витяжки, випускні 
димоходи), протидощові дашки 
тощо.

Додаткову інформацію можна 
отримати на сайті: 
www.wszystkodlawarsztatu.pl.

В асортименті компанії Master доступні масляні моделі 
без системи відведення продуктів спалювання або з нею.

НАГРІВАЧІ MASTER ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ВИСОКОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ ТА МОЖЛИВІСТЮ 
ВИКОРИСТАННЯ В БУДЬ-ЯКИХ УМОВАХ. ЇХ МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ, ВИСОКОЯКІСНІ ДЕТАЛІ 

ТА ПЕРЕВІРЕНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАДІЙНУ І ЕФЕКТИВНУ РОБОТУ. 
ВИРОБНИК ТАКОЖ ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАЯВНІСТЬ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ПРОТЯГОМ 10 РОКІВ.

МАСЛЯНІ ОБІГРІВАЧІ

MASTER
Міхал Міхальчик 

ЕФЕКТИВНЕ ОПАЛЕННЯ МАЙСТЕРЕНЬ
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MAGNUM 
TECHNOLOGY

ПРУЖИНИ 
ПІДВІСКИ
В Inter Cars ми зосереджуємо 
увагу на якості представлених 
продуктів, тому регулярні лабо-
раторні випробування є вирі-
шальними для розвитку нашої 
пропозиції. Кожна нова пропо-
зиція, перш ніж вийти на ринок, 
проходить серію тестів якості, від-
повідних для певного типу про-
дукту. У випадку пружин для під-
віски Magnum Technology кожна 
з нововведених пропозицій під-
дається випробуванням на:

 ▶ точність розмірів (висота, ши-
рина, діаметр витків, розташу-
вання витків);

 ▶ хімічний склад; 

 ▶ твердість матеріалу; 

 ▶ аналіз матеріалів; 

 ▶ стійкість до тріщин; 

 ▶ стійкість до зміни форми; 

 ▶ характеристики згинання.

Завдяки дослідженням ми пе-
реконані, що продукти, які пот-
рапляють на ринок, відпові- 
дають польським та європей-
ським стандартам, є безпечними 
та надійними для задоволення 
потреб користувачів.

У 2017 році ми представили по-
над 100 нових пружин Magnum 
Technology, в тому числі для 
таких автомобілів: Opel Astra J, 
VW Passat B7, Renault Laguna III, 
Alfa Romeo Mito або Hyundai ix35.

У 2018 році ми плануємо ввести 
нові продукти, в тому числі пру-
жини для Audi A4 B8, Ford Kuga, 
Renault Megane III або другого 
покоління Citroen C3. Актуальна 

пропозиція пружин підвіски 
Magnum Technology охоплює 
понад 600 видів і буде система-
тично розширюватися.

Так само ми розширюємо про-
позицію амортизаторів Magnum 
Technology. У 2017 році ми по-
повнили пропозицію ще на 95 
продуктів. Серед новинок були 
також позиції для таких автомо-
білів: Fiat 500, Citroen C4 Aircross, 
Opel Combo D чи Hyundai i20. 
У 2018 році до пропозиції амор-
тизаторів Magnum Technology бу-
дуть внесені товари для Ford Fo 
Peugeot 308 або Citroen C-Elysee, 
що доповнять уже й так широку 
пропозицію, яка наразі нарахо-
вує понад 700 індексів.

Усі продукти пропозиції Magnum 
Technology можна знайти в про-
грамі Каталог онлайн Inter Cars.

Пьотр Нішьо
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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!



Уникайте змішування різних типів охолоджувальної рідини
Існують три основних типи охолоджувальної рідини, кожен із яких має різні властивості та різний спосіб 
захисту двигуна і системи охолодження. Змішування різних типів охолоджувальної рідини може мати 
несподівані та небажані наслідки, що може призвести до пошкодження дорогих компонентів обладнання. 
Тому завжди для доливання або заміни рідини використовуйте тільки відповідний її тип. Якщо у вас виникли 
будь-які сумніви щодо типу рідини, що вже перебуває в системі охолодження, злийте її та заповніть систему 
новою, яка повністю відповідає рекомендаціям виробника автомобіля.

Загальна інформація щодо застосування «універсального» антифризу та різних типів 
охолоджувальної рідини
Антифризи, що не містять силікатних речовин, можуть бути непридатними для деяких транспортних 
засобів, як-от більшість автомобілів BMW і Mercedes-Benz, оскільки їхні виробники вказують на необхідність 
використання силікатної охолоджувальної рідини.

• Для забезпечення максимальної впевненості краще використовувати антифриз або охолоджувальну 
рідину, що були схвалені виробником вашої машини та пройшли випробування за стандартами виробника 
оригінального обладнання.

• Volkswagen Audi Group (VAG) використовує унікальну антифризну технологію Si-OAT, яка поєднує в собі 
переваги силікатних рідин і охолоджувальних  рідин із суттєво збільшеним терміном використання на 
основі моноетиленгліколю. Антифриз Comma Xstream® G40® був офіційно схвалений виробником для 
використання в транспортних засобах групи VAG.

• «Універсальні» продукти, що «гарантують» повну сумісність, можна використовувати лише для доливання 
невеликої кількості речовини, а не для 100% заміни охолоджувальної рідини. Завжди використовуйте 
антифриз або охолоджувальну рідину, що відповідає стандартам виробника.

Висновки стосовно використання «універсальної» охолоджувальної рідини
Використання «компромісних» продуктів, як-от «універсальна» 
охолоджувальна рідина, можна пояснити намаганням застосувати 
уніфікований підхід.

• «Універсальної» охолоджувальної рідини, що була схвалена 
офіційними виробниками автомобілів, просто не існує. 

• Охолоджувальні рідини з органічними присадками (часто 
червоного кольору) не є «універсальними» речовинами — це 
просто один із багатьох застосовуваних технологічних продуктів. 

• Використання лише оригінального, схваленого продукту є 
найпростішим засобом збереження гарантії впродовж періоду, 
передбаченого для вашого автомобіля.

•  Застосування «універсальних» охолоджувальних рідин 
не передбачає надання гарантійних послуг від виробника 
транспортного засобу.

Охолоджувальні рідини

Упевненість — в основі

www.CommaOil.com

НІКОЛИ НЕ ЗМІШУЙТЕ ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ РІДИНИ 
Це просто не працює!
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Щоб отримати рекомендації щодо вибору відповідної моделі та розмірів двигуна, відвідайте веб-сайт CommaOil.com

Xstream® G30®

Антифриз та охолоджувальна 
рідина на основі етиленгліколю 
з інгібіторами OAT (органічна 
присадка). Розрахунковий термін 
служби: до 5 років.

Xstream® G40®

Антифриз та охолоджувальна рідина 
на основі етиленгліколю з інгібіторами 
Si-OAT (технологія з використанням 
органічної присадки із силіконом). 
Розрахунковий термін  служби: до 5 
років.

Golf III 1.9 Turbo Diesel [92->99]
Спец. ОЕМ: VW TL 774-C Спец. ОЕМ: VW TL 774-D Спец. ОЕМ: VW TL 774-G

Golf IV 1.9 TDI (110kW) [00->04] Golf V 1.9 TDI (66kW) [04->08]

Xstream® G48®

Антифриз та охолоджувальна 
рідина на основі етиленгліколю 
з інгібіторами на базі силікату. 
Розрахунковий термін служби: 
до 3 років.
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В одній моделі автомобіля не завжди використовується одна й та сама охолоджувальна рідина 
для двигуна. Завжди підбирайте правильний тип антифризу та охолоджувальної рідини.

Наприклад, залежно від віку автомобіля та типу двигуна, VW Golf потребує використання однієї 
з 3 різних марок охолоджувальної рідини.

Як можна переконатися у виборі правильного типу рідини? 
Найбільш безпечний спосіб обрати правильний тип охолоджувальної рідини — 
скористатися застосунком компанії Comma на веб-сайті www.CommaOil.com. 
Тут ви знайдете наші рекомендації щодо забезпечення 100% сумісності під 
час вибору олив, антифризу та охолоджувальних рідин для європейських 
транспортних засобів, що випускалися впродовж останніх 30 років. Цей 
застосунок також охоплює різноманітні типи гальмівних рідин, рідин для 
трансмісії та гідропідсилювачів. 

Або завантажте застосунок Сomma Oil Finder із Google Play і App Store

Compatibility Guarantee

Preamble
Comma, as a producer of Original Equipment (OE) specified products, is obliged to produce products, in accordance with OE specification.

Comma has registered with the Association of the Constructors of European Automobiles (ACEA) through the European Engine Lubricants

Quality Management System (EELQMS) as a producer of Original Equipment specified products and therefore Comma products may be used

during routine servicing without affecting the vehicle manufacturer’s warranty.
In this guarantee, references to motor vehicles are to motor vehicles as defined within Commission Regulation (EC) No 461/2010.

Comma’s guarantee
Comma’s guarantee is only applicable for use of Comma products in the United Kingdom. The guarantee applies to all motor vehicles,

including those which are within their warranty period, which are serviced with Comma products purchased in the United Kingdom.

Comma hereby undertakes and GUARANTEES that on the date of their delivery to our distributor:

• all relevant Comma products will meet specification as claimed or as agreed in writing; and 
• all relevant Comma products as claimed or as agreed in writing will be compatible with engine, braking, gearbox or cooling systems in

motor vehicles.
This Guarantee does not affect the purchaser’s statutory rights.Conditions of the guarantee

This GUARANTEE is conditional upon the strict usage of the Comma products being in accordance with:

1) the recommendations as listed at www.CommaOil.com; and2) the motor vehicle being serviced in line with the manufacturer’s recommended service intervals and regimes.

This guarantee is also conditional upon none of the exclusions listed below being applicable.

How to claim under the guarantee1) Upon discovery of the damage (but not later than 21 days from the date of discovery of the damage and within six months of the date of

the damage having occurred) call Comma’s Customer Services Manager on 01474 564311.
2) Allow a Comma representative and a mutually appointed assessor/engineer to examine the vehicle and maintenance records (if available) 

to determine the extent of the damage. Proof of purchase will be required to confirm that the Comma product covered by this guarantee

was in use.

3) Allow a Comma representative to obtain a relevant engine oil, transmission oil, coolant or brake fluid sample for analysis at no cost to you

to assist in determining the cause of the equipment failure.4) A full report, with the outcome, will be sent back to you within a timely manner.
This guarantee excludes:
• Comma products used in equipment that has been modified outside of the original equipment manufacturer’s original specification.

• Comma products that have been used in a manner which is not in compliance with any standards, conditions, instructions or 

specifications which have been provided with such product or could otherwise be reasonably implied.

• Comma products that have been negligently used, or which have been used for a purpose other than their original stated purposed.

• Comma products that have been used in conjunction or mixed with any other product or additive that has not been authorised for use 

by Comma. 

• Failure of, or damage to, equipment that is due to a pre-existing condition or that is otherwise unrelated to the use of Comma products. 

• Any damage that has been caused by normal wear and tear of equipment (and any repair to, or replacement of, equipment to the extent 

the repair or replacement relates to damages constituting or arising from normal wear and tear). 

• Any claim alleging that damage to an engine, braking, gearbox or coolant system has been caused by reasons of the Comma product not 

meeting the specification claimed or agreed but which is not proved, supported or verified by a mutually appointed assessor or engineer.

If any provision of this guarantee is held to be unlawful, invalid, illegal or incapable of being enforced by any rule or law, all other conditions 

or provisions of this guarantee shall nevertheless remain in effect.How to claim under the Guarantee

Comma guarantee - Signed off_Layout 1  01/11/2013  11:56  Page 1

Упевненість — в основі
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Перш ніж зробити вибір, ми за-
даємося питанням: чи буде про-
дукт добре функціонувати, чи не 
підведе і, найголовніше, чи буде 
він безпечним для мене? Тобто, 
ми запитуємо про якість про-
дукції. У лабораторії Intermeco 
Europe ми проводимо дослі-
дження та контроль якості про-
дуктів, що продаються в мережі 
Inter Cars SA протягом багатьох 
років. З огляду на часті питання 
наших клієнтів ми хотіли б обго-
ворити тему якості та поділитися 
своїм досвідом у цьому питанні.

ПИТАННЯ № 1 
ЩО ТАКЕ ЯКІСТЬ?
Під цим терміном ми розуміємо 
такі характеристики продукту, 
як безпека, довговічність, надій-
ність, зручність використання і 
легкість встановлення. Напри-
клад, якщо ми визначаємо якість 
пружин підвіски, ми перевіряємо 
їх стійкість до перевантаження, 
тобто стійкість до виникнення 
тріщин і зміни форми (геоме-
тричні параметри). Перевіря-
ємо функціональні властивості, 
у випадку пружин підвіски — це 
характеристики згинання, а та-
кож розміри та легкість встанов-
лення. Іноді дуже важливо зна-
йти відповідь, чи не має такий 
продукт негативного впливу на 

здоров’я користувача чи навко-
лишнє середовище.

ПИТАННЯ № 2 
ЗВІДКИ МИ ЗНАЄМО, 
ЩО ПРОДУКТ 
ДОБРОЇ ЯКОСТІ?

Встановлюємо вимоги. Часто 
вони є стандартами, пов’язаними 
з безпекою та охороною навко-
лишнього середовища. Іноді це 
технічні вимоги, пов’язані з роз-
мірами, функціональністю або 
довговічністю продукту. Якщо 
характеристики продукту відпо-
відають вимогам, тобто містяться 
в допустимих межах, то це про-
дукт високої якості.

ПИТАННЯ № 3 
ДЛЯ ЧОГО ІСНУЄ 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ?

Бо ми знаємо, що немає двох 
ідентичних продуктів. Кожен із 
продуктів може відрізнятися ма-
теріалом, геометрією та методом 
обробки. На це може впливати, 
наприклад, термохімічна об-
робка, кількість домішок у пру-
жинній сталі або знос інстру-
менту на верстаті з ЧПУ. Тому 
недостатньо перевірити першу 
одиницю, ми хочемо знати, що 
продукт № 1000 є настільки ж 
якісним, як № 1. У нас є спеці-

альна аналітична програма QDA, 
яка дозволяє проводити статис-
тичний аналіз отриманих резуль-
татів. Таким чином, ми знаємо не 
тільки те, що щось «пішло не так», 
але, перш за все, що щось може 
«піти не так».

ПИТАННЯ № 4 
ЗВІДКИ МИ ЗНАЄМО, 
ЩО НАШІ МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
ПРАВИЛЬНІ?

Ми усвідомлюємо, що ми не іде-
альні. Тому всі вимірювальні при-
лади, які ми використовуємо, під-
лягають періодичній перевірці, 
тобто калібруванню. У метрології 
ми використовуємо термін «від-
носне вимірювання», а це озна-
чає, що ми порівнюємо точність 
наших вимірювань з більш точ-
ними контрольно-вимірюваль-
ними пристроями. Добрим при-
кладом є нещодавно придбаний 
пристрій для дослідження хіміч-
ного складу матеріалів, який на-
зивається спектрометром. Кож-
ного разу перед вимірюванням 
ми перевіряємо (калібруємо) 
правильність даних на еталон-
ному зразку. Крім того, ми систе-
матично відправляємо пристрій 
на калібрування, щоб визначити 
його точність.

ДОСЛІДЖЕННЯ
ЯКОСТІ
КОЖНИЙ ІЗ НАС, 
КОЛИ ІСНУЄ ВЕЛИКИЙ 
ВИБІР ПРОДУКТІВ, 
МАЄ СПРАВУ З 
ДИЛЕМОЮ ЩОДО 
ОЦІНКИ ЇХ ЯКОСТІ ТА 
ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ.

Даріуш Завадка
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Від першої до останньої милі
MANN-FILTER — для початкового встановлення 
та післяпродажного обслуговування автомобілів

Повітряний фільтр 
салону FP 31 003
Запатентована біофункціональна 
тришарова технологія

MANN-FILTER, преміальна торгова марка автомобільних фільтрів для вторинного ринку, пропонує інноваційні рішення 
для задоволення сучасних, складних вимог до фільтрації. Відмінним прикладом може слугувати нагороджений багатьма 
відзнаками та запатентований багатофункціональний повітряний фільтр салону FreciousPlus, що забезпечує оптимальний 
захист автомобіля від шкідливих забруднювальних речовин, твердих частинок, оксидів азоту, алергенів і пліснявих 
грибів. Крім того, можна відзначити використання продуктів компанії MANN-FILTER як оригінальних компонентів 
у нових автомобілях, а також їхнє широке застосування під час проведення післяпродажного обслуговування 
транспортних засобів сторонніми компаніями. Вироби компанії мають добре впізнаваний зовнішній вигляд 
завдяки пакуванню жовто-зеленого кольору. Завжди обирайте оригінальні вироби MANN-FILTER із гарантією 100 % 
якості від виробника! 

MANN-FILTER — Perfect parts. Perfect service. 
www.mann-filter.com



ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР 
АКУМУЛЯТОРА

Системи «старт-стоп» поділяються 
на базові та розширені. В обох ви-
падках завданням такої системи го-
ловним чином є зниження викидів 
CO2 шляхом призупинення роботи 
двигуна під час зупинок транспорт-
ного засобу та в момент початку 
його руху. На особливу увагу заслу-
говує розширена система «старт-
стоп», функціональність якої була 
поліпшена за рахунок здатності 
накопичувати додаткову енергію, 
отриману під час гальмування 
(процес рекуперації), генератора, 
який обмежує зарядку акумулятора 
під час прискорення, та інших сис-
тем, що зменшують споживання 
палива. В обох типах систем по-
трібно використовувати виключно 
акумулятори, виготовлені за тех-
нологією EFB або AGM. Викорис-
тання акумулятора звичайного 
типу в транспортних засобах, об-
ладнаних системою «старт-стоп», 
викликає його «передчасний знос» 
за період від 3 тижнів до 5 місяців. 
Компанія Johnson Controls постачає 
акумулятори VARTA для транспорт-
них засобів, обладнаних системою 
«старт-стоп», технологія виготов-
лення яких базується на багаторіч-
ній співпраці з виробниками ори-
гінальних запасних частин (OEM), 
забезпечуючи належну роботу 
транспортних засобів. Акумулятори 
VARTA Blue Dynamiс EFB призна-
чені для використання із системою 
«старт-стоп» базового рівня. При їх 
виробництві використано товщі 
пластини, армовані спеціальним 
покриттям із поліестеру, завдяки 
чому досягається збільшення ци-
клічної витривалості вдвічі порів-
няно зі звичайними батареями. 
При вимкненому двигуні батарея 
живить струмом усі електропри-
лади і гарантує наступний запуск 
двигуна за мілісекунди. Акумуля-
тори VARTA Silver Dynamic AGM, 
у конструкції яких використано 
сепаратори із скловолокна, що 
повністю поглинають електроліт, 
призначені для автомобілів, об-
ладнаних системою «старт-стоп» 
розширеного типу.

РОЗТАШУВАННЯ 
АКУМУЛЯТОРА

У нових транспортних засобах, об-
ладнаних системою «старт-стоп», 
акумулятор може міститися під 
капотом, у багажнику або всере-
дині кабіни (наприклад, під си-
дінням). Варто відзначити, що 
незважаючи на численні зміни в 
конструкції автомобілів останніми 
роками, як і раніше, головним міс-
цем для розташування акумуля-
тора є відсік двигуна, на другому 
місці — багажник, і на останок — 
пасажирський салон. Постійний 
розвиток автомобільної промис-
ловості вимагає від автомеханіків 
поглиблених знань і підвищення 
компетентності. Відповіддю на цей 
виклик є розділ, створений на 
сайті www.varta-automotive.pl/pl-pl/
portal-biznesowy під назвою VARTA 
Partner Portal, у якому висвітлю-
ється інформація, необхідна для 
проведення правильної заміни 
акумулятора, а саме: вибір належ-
ного акумулятора або його підхо-
дящої альтернативи, місце його 
встановлення та точні інструкції 
щодо процесу його заміни. До-
ступ до сайту VARTA Partner Portal 
є безкоштовним — достатньо про-
сто зареєструватися, використо-
вуючи форму на сайті. 

ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА

Заміна акумулятора в автомобі-
лях, обладнаних системою «старт-
стоп», вимагає від автомеханіка 
глибоких знань та іноді займає ба-
гато часу. За приблизними підра-
хунками, час заміни акумулятора 
в таких транспортних засобах є 
в чотири рази довшим, залежно 
від моделі та розташування аку-
мулятора, ніж зазвичай; крім того, 
процедура його заміни виглядає 
зовсім інакше.

АДАПТАЦІЯ АКУМУЛЯТОРА

Під час заміни акумулятора не-
обхідно виконати його демонтаж 
відповідно до інструкцій, наданих 
виробником транспортного за-
собу, а потім приступити до уста-
новки нового. На цьому етапі ви-
никає необхідність так званого 
«кодування» акумулятора, тобто 
внесення у бортовий комп’ютер 
інформації про установку нового 
акумулятора. Спрощено цей про-
цес можна уявити, як внесення 
відповідних даних (зазвичай по-
трібно внести код запчастини із 
каталогу і код акумулятора) до 
пристрою, за допомогою якого ми 
виконуємо цей процес. Тільки в 
такому випадку можна забезпе-
чити правильне функціонування 
системи «старт-стоп». Якщо адап-
тація не буде виконана або буде 
виконана неналежним чином, 
окремі елементи системи «старт-
стоп» не працюватимуть так, як 
належить. 

ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА 
В ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ, ОБЛАДНАНИХ 
СИСТЕМОЮ «СТАРТ-СТОП»
ЗА ПРИБЛИЗНИМИ ПІДРАХУНКАМИ, СЬОГОДНІ НА РИНКУ 
Є ПОНАД 4000 МОДЕЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ, ОБЛАДНАНИХ 
СИСТЕМОЮ «СТАРТ-СТОП». СЕРЦЕМ СИСТЕМИ «СТАРТ-СТОП» Є 
АКУМУЛЯТОР, ЯКИЙ У ПЕРШУ ЧЕРГУ ПОТРЕБУЄ РЕГУЛЯРНИХ 
ПЕРЕВІРОК, НАПРИКЛАД, ПІД ЧАС ПЛАНОВОГО ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ, А ІНКОЛИ Й ЗАМІНИ ЙОГО НА НОВИЙ. 

Акумулятори AGM: Необхідно здійснити заміну на 
правильно підібрану батарею аналогічного типу.

Акумулятори EFB: Можна замінити на EFB або, у 
випадку необхідності, на акумулятор AGM.
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ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА 
В ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ, ОБЛАДНАНИХ 
СИСТЕМОЮ «СТАРТ-СТОП»

Номер 1 у сфері постачання акумуляторів для першого монтажу. Відповідає 

найвищим вимогам провідних виробників автомобілів.

 Найкращий продукт для першого монтажу, доступний на вторинному ринку. 

Акумулятори VARTA, як оригінальні запасні частини, гарантують
високу якість і надійність від німецького виробника.

www.varta-automotive.pl/start-stop

Такі виробники автомобілів довіряють
акумуляторам VARTA®:

Надійний старт —
це акумулятор VARTA.

Audi Bentley BMW Bugatti Chevrolet Chrysler Citroën 

Ferrari Fiat Ford GMC Honda Hyundai Jaguar Kia 

Lamborghini Land Rover Maserati Mercedes-Benz Nissan Opel 

Peugeot Porsche Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo



Найбільшу частку ринку надалі 
становлять автомобілі з холодо-
агентом R134a. Проте із січня 2013 
року в кожному новому прото-
типі автомобіля повинен засто-
совуватися холодоагент з рівнем 
ПГП (потенціал глобального по-
тепління), не вищим за 150. Уже 
тривалий час ми спостерігаємо 
стрімке збільшення кількості 
транспортних засобів, у яких 
використовується холодоагент 
R1234yf. Тому автосервіси пови-
нні підготуватися до їх обслугову-
вання та вирішити, які придбати 
для цього прилади.

ЦІНИ НА ХОЛОДОАГЕНТ
Виведення з ринку холодоагенту 
R134a та більш широке викорис-
тання R1234yf призвело до зна-
чного підвищення ціни на попе-
редній холодоагент: відзначено 
багаторазове зростання ціни на 
R134a порівняно з 2016 роком. Ці-
нова тенденція рухається в бік 
вирівнювання ціни обох продук-
тів, але, на жаль, це веде не до 
значного зниження ціни R1234yf, 
а лише до подорожчання R134a. 
Подібне явище створює небез-
пеку проведення автосервісами 
експериментів з використанням 
заборонених холодоагентів.

ЗАГРОЗИ 
ВИКОРИСТАННЯ 
НЕВІДПОВІДНОГО 
ХОЛОДОАГЕНТУ
Відносно висока вартість холодо-
агенту, а отже, й вартість послуг 
сервісного обслуговування кон-
диціонерів, яка постійно зрос-
тає, спричинили виникнення 
певної ринкової патології, яка 
виявляється в наповненні авто-
мобільних систем холодоаген-
тами (газами), не призначеними 
для цього типу кондиціонерів. 
Найчастіше системи кондицію- 

вання наповнюють ПРОПАН БУ-
ТАНОМ (LPG), R22 або іншими 
неприйнятними газами, що за-
грожує не тільки системі кондиці-
ювання автомобіля, а й здоров’ю 
та життю водія і механіка, який 
обслуговує його.

БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ 
РОБОТИ ОПЕРАТОРА 
ЗАВДЯКИ ВИБОРУ 
ІДЕНТИФІКАТОРА 
ХОЛОДОАГЕНТУ TEXA
Запатентований ідентифікатор 
холодоагенту Texa на основі тех-
нології NDIR виявляє тип холо-
доагенту R134a або R1234yf та 
ступінь їх чистоти, 
тим самим запо-
бігає змішуванню 
холодоагентів і за-
хищає від викорис-
тання газу невідо-
мого походження.

ОБЕРИ МОДЕЛЬ, 
ЯКА ВІДПОВІДАЄ 
ТВОЇМ ВИМОГАМ
ПРОБЛЕМИ З 
ВИБОРОМ СТАНЦІЇ 
ДЛЯ ТВОЇХ ПОТРЕБ? 
ЗВЕРНИСЯ ДО 
МЕНЕДЖЕРІВ ТЕХА 
POLAND АБО ДО 
ТОРГОВЕЛЬНИХ 
ПРЕДСТАВНИКІВ 
INTER CARS.

В ЄВРОПІ ВЖЕ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 
ПОНАД 30 
МІЛЬЙОНІВ 
АВТІВОК ІЗ 
R1234YF!

СЕЗОН
КЛІМАТ-КОНТРОЛЮ
ХОЛОДОАГЕНТ R1234YF ІСНУЄ НА 
ПОЛЬСЬКОМУ РИНКУ ВЖЕ ПОНАД 5 РОКІВ
Адам Можджонек
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Висока температура призводить 
до зниження викидів токсич-
них сполук у вихлопних газах, 
а також до меншого згоряння. 
Однак неконтрольоване підви-
щення температури до значень, 
що значно перевищують 100 °С, 
може призвести до надмірного 
розширення нагрітих деталей 
двигуна і можливості виник-
нення тріщин. 

Дуже важливим критерієм, 
який впливає на кінцеву ціну 
радіа тора, і про який не здо-
гадуються багато покупців, є 
технологія його виготовлення. 
Існують два типові конструкційні 
методи з’єднання серцевини ра-
діатора з бачком — радіатори 
паяні та радіатори, з’єднані ме-
ханічно. Перевагою першого 
типу є велика міцність і жорст-
кість, а також більша площа 
тепловіддачі, а недоліком — 
висока собівартість виробни-
цтва. Виготовлення радіаторів, 
з’єднаних механічним способом, 
є дешевшим, але вони характе-
ризуються меншою жорсткістю, 
ніж паяні, що загрожує розгер-
метизацією внаслідок вібрацій 
двигуна. У цьому випадку дуже 
важливо звертати увагу на якість 
ущільнювальних прокладок, які 

використовуються виробни-
ками. Найбільш популярні й 
найбільш поширені на сьогодні 
радіатори, зібрані механічним 
способом із круглими або оваль-
ними трубками, а також паяні 
радіатори; менш поширені ра-
діатори, виготовлені повністю з 
алюмінію. У каталозі Inter Cars 
поряд з кожним радіатором міс-
титься інформація щодо того, з 
використанням якої технології 
він був виготовлений (див. фото). 

Окрім технології виготовлення, 
при виборі нового радіатора 
слід звертати увагу на кілька 
важливих критеріїв:

 Xрозміри серцевини повинні 
відповідати розмірам оригі-
налу; під час вимірювання слід 
пам’ятати, що розмір «висота» 
ЗАВЖДИ означає відстань 
між бачками, незалежно від 
того, чи радіатор має гори-
зонтальне, чи вертикальне 
розташування.

 Xтовщина серцевини не може 
бути меншою, ніж в оригіналь-
ному радіаторі,

 Xкількість і діаметр трубок по-
винні бути принаймні такими 
ж, як в оригіналі,

 Xгустота ламелей не може бути 
меншою, ніж у зразку,

 Xтип радіатора, конструкція 
серцевини та матеріалу, з 
якого вона виготовлена, по-
винні відповідати оригіналові.

Звертаючи увагу на наведені 
вище критерії, ми значно змен-
шуємо ризик купівлі виробу, 
який не відповідатиме вимогам, 
поставленим перед ним.

КРИТЕРІЇ 
ПРАВИЛЬНОГО ВИБОРУ 
РАДІАТОРА ДВИГУНА
ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ, ЩО ФУНКЦІОНУЄ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, Є ОДНИМ 
ІЗ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОБОТИ ДВИГУНА. Ї Ї ЗАВДАННЯ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, 
ЩОБ ПІДТРИМУВАТИ ПРАВИЛЬНУ РОБОЧУ ТЕМПЕРАТУРУ ДВИГУНА.

•  високим рівнем тепловіддачі,

• високою стійкістю до 
дії тиску,

• стійкістю до корозії,

• тривалим терміном служби,

• у випадку купівлі 
неоригінального радіатора 
його конструкція повинна 
бути якомога ближчою 
до оригіналу.

НАЙВАЖЛИВІШИМ 
ЕЛЕМЕНТОМ СИСТЕМИ 

ОХОЛОДЖЕННЯ Є РАДІАТОР 
ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ РІДИНИ.

ЯКІСНИЙ РАДІАТОР 
ПОВИНЕН ХАРАКТЕРИЗУВАТИСЯ:

Войцех Фаб’яновіч

Інформація про те, з використанням якої технології був 
виготовлений радіатор

29

ПОСТАЧАЛЬНИКИ



Бренд MOOG®, що належить Federal-Mogul 
Motorparts і спеціалізується на виробництві 
компонентів рульового управління і підвіски, 
анонсував оновлену візуальну складову бренду 
і зробив кілька важливих оголошень на виставці 
Automechanika у Франкфурті. На заводі в Іспа-
нії запущено виробництво основних продуктів 
бренду, в яких застосована нова технологія компа-
нії Hybrid Core Technology. Це інноваційне рішення 
покликане підвищити безпеку і довговічність, а 
також забезпечити вищу якість виробів завдяки 
використанню процесів армування вуглецевим 
волокном та індукційного загартування.

Розширений асортимент 
і нова технологія
Технологія Hybrid Core Technology буде пред-
ставлена у всій лінійці компонентів рульового 
управління і підвіски (де це можливо). На дода-
ток до армування вуглецевим волокном з метою 
зниження ваги і підвищення довговічності нова 
технологія також дозволяє забезпечити низку 
переваг для конкретних застосувань, наприклад, 
зниження моменту в шарнірному з’єднанні і під-
вищення радіальної пружності кульових шарні-
рів, важелів підвіски і наконечників рульових тяг.

 «Hybrid Core Technology є тільки однією з 
наших технологій, які спрямовані на вдо-
сконалення всієї лінійки MOOG, — пояснює 
Давор Хорват, директор підрозділу компо-
нентів рульового управління і підвіски, EMEA. 
Federal-Mogul Motorparts. — Ми також за-

стосовуємо вдосконалені процеси 
індукційного загар-
тування, спеціальні 
покриття для кор-
пусів, нове син-
тетичне мастило 
для підвищення 
комфорту, а та-
кож оцинковані 
фланцеві гайки 
для забезпечення 
гарантії якості та 

безпеки».

MOOG® оголошує про запуск 
інноваційної технології і 

власного виробництва в Європі
Нова технологія забезпечує підвищену безпеку, якість, 
комфорт і довговічність та знаменує собою початок 
яскравого ребрендингу компанії, що спеціалізується 
на виробництві компонентів рульового управління 
і підвіски. «MOOG зарекомендував себе в якості 
постачальника високоякісної продукції для ринку 
автокомплектуючих, і ми раді, що у нас з’явилася 
можливість запропонувати модернізовані продукти 
і деталі, які сприятимуть подальшому зміцненню 
репутації бренду», — пояснює Давор Хорват.
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Інновації MOOG і досвід компанії спрямовані на 
вдосконалення лінійки кульових шарнірів, важе-
лів підвіски, наконечників рульових тяг, осьових 
шарнірів і стійок стабілізатора. Індукційне загар-
тування забезпечує міцність і довговічність ку-
льових пальців, що додатково підвищує безпеку і 
гарантує спокій клієнтів. Наприклад, сталь, засто-
совувана для виготовлення важелів із листового 
металу, міцніша за традиційні матеріали. Нове 
синтетичне мастило не тільки полегшує правиль-
ний монтаж, а й оптимізує тертя компонентів для 
забезпечення плавної та точної роботи системи 
рульового управління відповідно до конструк-
тивних особливостей конкретного автомобіля.

Компоненти також мають спеціальне цинк-
ламельне покриття, яке забезпечує преміаль-
ний зовнішній вигляд і високоякісну поверхню, 
поліпшує корозійну стійкість і при використанні 
разом з фланцевими гайками MOOG збільшує за-
тискне зусилля, додатково підвищуючи безпеку.

 «Розроблені покриття для корпусів надають но-
вим і вдосконаленим продуктам MOOG премі-
ального зовнішнього вигляду, приємні на дотик 
і відрізняються якісною обробкою, — продовжує 
Давор Хорват. — Ми зосередилися на повномасш-
табному відновленні нашої продукції, щоб запро-
понувати клієнтам революційний асортимент і 
неперевершений рівень обслуговування».

 «MOOG зарекомендував себе як постачальник ви-
сокоякісної продукції на ринку автокомпонентів, 
і ми раді, що в нас з’явилася можливість запро-
понувати модернізовані продукти, які сприяти-
муть подальшому зміцненню репутації бренду, — 
пояснює Давор Хорват. — Останні заяви підтверд-
жують прихильність MOOG до зобов’язань нада-
вати клієнтам обслуговування відповідно до їх 
очікувань для підвищення надійності й поліп-
шення рівня комфорту».

Новий зовнішній вигляд
Нова технологія бренду і розширення асорти-
менту буде підтримуватися оновленою упаков-
кою. З яскравої жовто-синьої упаковки почнеться 
нова епоха для бренду, і новий стиль із часом буде 
представлений у всіх продуктових лінійках. Нове 
фірмове оформлення сприятиме подальшому 
розширенню частки ринку MOOG і посиленню 
її позицій в якості преміум-бренду.

«Ефективна жовта упаковка розроблена з ме-
тою забезпечити відмінність виробів MOOG від 
альтернативних продуктів, в яких не викорис-
товуються останні інновації MOOG», — робить 
висновок Давор Хорват.

Щоб дізнатися більше про MOOG, відвідайте 
веб-сайт www.moogparts.com.ua, зверніться до 
місцевого дистриб’ютора або зв’яжіться з вашим 
представником Federal-Mogul Motorparts.

Кульовий шарнір MOOG®

Система MOOG® з технологією 
Hybrid Core Technology

Наконечник рульової тяги 
MOOG® і нова упаковка
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Коробки передач

Упевненість — в основі

Complex
Hydraulics

Torque 
Converter

Clutch Stacks 
Need Friction

Brake Bands
Need Friction

A Very Demanding Application

Automatic Gearbox

Epicyclic 

Різні види коробок передач вимагають використання різних видів трансмісійних мастил

Механічна коробка передач являє собою редуктор із 
певним набором розташованих в єдиному корпусі (картері) 
паралельних валів із постійно зачепленими зубчастими 
шестернями. Самі шестерні не переміщуються — їхнє 
обертання забезпечується завдяки спеціальній системі 
додаткових передач, яка називається синхронізатором. У 
разі натискання ногою педалі зчеплення та переміщення 
важеля перемикання передач, ви насправді переміщуєте 
синхронізатори, а не самі шестерні.

Коректна робота синхронізатора повністю залежить від сили 
тертя, що виникає внаслідок притискання блокувального кільця 
до конуса шестерні. Якщо була обрана рідина з невідповідними 
фрикційними характеристиками, якість перемикання може 
бути сильно погіршена та знижена; або ви навіть помітите, 
що не можете взагалі задіяти будь-яку передачу. Традиційні 
механічні коробки передач потребують використання мастила 
з базовими характеристиками, що відповідають вимогам API 
GL-4 (рідше — GL-5). Тим не менш, із розвитком технологій 
більшість виробників оригінального обладнання встановлюють 
додаткові вимоги до таких показників, як сила тертя та 
довговічність, що призводить до різкого збільшення кількості 
пунктів у специфікаціях, отриманих від таких компаній. З 
огляду на потребу в застосуванні трансмісійних рідин із різним 
ступенем в’язкості, асортимент продукції швидко зростає, і 
використання перевіреної універсальної трансмісійної рідини 
може суттєво полегшити життя. 

Механічні коробки передач

Synchromesh 
Needs Friction

Synchromesh                        

Helical

Manual Gearbox

Synchromesh 
Needs Friction

Synchromesh                        

Helical

Manual Gearbox

Поверхня тертя 
синхронізатора

Синхронізатор

Synchromesh 
Needs Friction

Synchromesh                        

Helical

Manual Gearbox

Complex
Hydraulics

Torque 
Converter

Clutch Stacks 
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Epicyclic Планетарна передача

Різні види коробок передач мають зовсім різні 
вимоги до властивостей трансмісійних мастил. У 
разі використання трансмісійного мастила, яке не 
відповідає певним вимогам виробників трансмісії, 
можуть виникнути серйозні проблеми з її роботою, 
що може призвести навіть до зупинки транспортного 
засобу. Трансмісійні мастила виготовляються та 
постачаються згідно з технічними специфікаціями 
виробників трансмісій, а використання продукту, що 
не був схвалений, може призвести до виникнення 
серйозних пошкоджень.

Звичайна автоматична коробка передач значно 
складніша. У ній як базовий елемент конструкції 
використовується планетарна зубчаста передача. 
Замість механічного зчеплення, автоматичні коробки 
передач обладнані так званим гідротрансформатором 
крутного моменту. Щоб трансмісія могла перемикати 
передачі автоматично, вона має бути оснащена складною 
системою гідравлічного керування, а це зумовлює 
створення ще одного набору вимог до трансмісійного 
мастила. Складність процесу підвищується ще й тому, що 
автоматичні трансмісії використовують стрічкове гальмо 
та диски зчеплення для різних передач. Якщо обрати 
рідину з невідповідними фрикційними характеристиками, 
система автоматичної трансмісії взагалі не зможе 
зрушити автомобіль із місця. Загалом, якщо у вас виникне 
проблема, пов’язана з трансмісійною рідиною, ви, 
швидше за все, одразу її помітите, оскільки не зможете 
навіть виїхати на автомобілі на дорогу. Аналізуючи 
вимоги до трансмісійного мастила, ми розуміємо, що 
вони є специфічними в кожного виробника, через 
що на ринку з’являється багато продуктів із різними 
характеристиками. Поява перевіреного мастила із 
широким спектром технічних характеристик, яке можна 
використовувати в багатьох типах транспортних засобів, 
може суттєво обмежити стрімке зростання кількості 
різноманітних типів трансмісійних мастил.

Звичайна автоматична коробка передач

Механічна коробка перемикання передач Звичайна автоматична трансмісія

Рекомендації із застосування мастил

32

ПОСТАЧАЛЬНИКИ



Різні види коробок передач вимагають використання різних видів трансмісійних мастил

«Вологе» зчеплення 
Спеціальні вимоги

«Сухе» зчеплення 
Мастило для механічних 

коробок передач

Трансмісія з подвійним зчепленням (DCT)                                  
Трансмісія з подвійним зчепленням, або DCT, — це 
напівавтоматична автомобільна трансмісія, де використовуються 
два окремих зчеплення для парних і непарних передач. За 
великим рахунком, цей тип можна представити як дві окремі 
механічні трансмісії (з відповідними муфтами зчеплення), котрі 
розміщені в одному корпусі та працюють як один блок.

У подвійному зчепленні використовуються два основні типи 
муфт, один із яких, із «вологим» зчепленням, має в конструкції 
два багатодискових зчеплення, занурені в мастило, а другий 
тип має два «сухих» зчеплення з одним диском. З точки зору 
використовуваного типу мастила, «сухий» звичайний тип 
зчеплення потребує звичайної рідини для механічних коробок 
передач, а «вологий» —  типів мастила з певними додатковими 
вимогами до їхніх характеристик, які передбачають, що 
речовина не має впливати на показники сили тертя в зчепленні 
(адже це може спричинити ковзання і, в кінцевому підсумку, 
повний вихід трансмісії з ладу).

Приблизно 3% транспортних засобів у Великобританії — це 
автомобілі з трансмісією з подвійним зчепленням DCT, яка в 
середньому потребує 6,4 л трансмісійної рідини (порівняно із 
середнім показником 3 л для механічних трансмісій та 6 л для 
звичайних автоматичних коробок передач). Рідину в трансмісії 
з подвійним зчепленням потрібно змінювати, дотримуючись 
рекомендованого виробником інтервалу проведення 
обслуговування, або в разі виявлення несправності (щоби 
в належний спосіб контролювати технічний стан трансмісії 
з подвійним зчепленням, необхідно періодично проводити 
відповідні перевірки).

Безступенева трансмісія (CVT)

У безступеневій трансмісії замість звичайних шестерень 
використовується ведучий ремінь або ланцюг і два шківи зі змінним 
діаметром. Ремінь або ланцюг проходить у паз між сторонами 
кожного шківа. Діаметр кожного шківа контролюється комп’ютером — 
він змінюється під дією гідроциліндрів завдяки підвищенню або 
зниженню тиску мастила на обертову частину кожного компонента. 
Ефективність і довговічність системи шківів, що використовується 
в безступеневій трансмісії, залежить від значення сили тертя. Крім 
того, в деяких подібних трансмісіях не використовується звичайне 
зчеплення: замість цього в них встановлюється гідротрансформатор 
крутного моменту (як у звичайних автоматичних коробках передач).

Приблизно 6 % транспортних засобів у Великобританії — 
це автомобілі із безступеневою трансмісією CVT, яка в середньому 
потребує 5,5 л трансмісійної рідини (порівняно із середнім 
показником 3 л для механічних трансмісій та 6 л для звичайних 
автоматичних коробок передач). Рідину в безступеневій трансмісії 
потрібно змінювати, дотримуючись рекомендованого виробником 
інтервалу проведення обслуговування, або в разі виявлення 
несправності (щоби в належний спосіб контролювати технічний стан 
безступеневої трансмісії, необхідно періодично проводити відповідні 
перевірки).

Трансмісія з подвійним зчепленням

Подвійне зчеплення

Від 
двигуна

До 
диференціала

Щоб отримати рекомендації щодо вибору відповідної моделі та розмірів двигуна, відвідайте веб-сайт CommaOil.com

Як можна переконатися у виборі правильного типу рідини? 
Найбільш безпечний спосіб обрати правильний тип охолоджувальної рідини — 
скористатися застосунком компанії Comma на веб-сайті www.CommaOil.com. 
Тут ви знайдете наші рекомендації щодо забезпечення 100% сумісності під 
час вибору олив, антифризу та охолоджувальних рідин для європейських 
транспортних засобів, що випускалися впродовж останніх 30 років. Цей 
застосунок також охоплює різноманітні типи гальмівних рідин, рідин для 
трансмісії та гідропідсилювачів. 

Або завантажте застосунок Сomma Oil Finder із Google Play і App Store

Compatibility Guarantee

Preamble
Comma, as a producer of Original Equipment (OE) specified products, is obliged to produce products, in accordance with OE specification.

Comma has registered with the Association of the Constructors of European Automobiles (ACEA) through the European Engine Lubricants

Quality Management System (EELQMS) as a producer of Original Equipment specified products and therefore Comma products may be used

during routine servicing without affecting the vehicle manufacturer’s warranty.
In this guarantee, references to motor vehicles are to motor vehicles as defined within Commission Regulation (EC) No 461/2010.

Comma’s guarantee
Comma’s guarantee is only applicable for use of Comma products in the United Kingdom. The guarantee applies to all motor vehicles,

including those which are within their warranty period, which are serviced with Comma products purchased in the United Kingdom.

Comma hereby undertakes and GUARANTEES that on the date of their delivery to our distributor:

• all relevant Comma products will meet specification as claimed or as agreed in writing; and 
• all relevant Comma products as claimed or as agreed in writing will be compatible with engine, braking, gearbox or cooling systems in

motor vehicles.
This Guarantee does not affect the purchaser’s statutory rights.Conditions of the guarantee

This GUARANTEE is conditional upon the strict usage of the Comma products being in accordance with:

1) the recommendations as listed at www.CommaOil.com; and2) the motor vehicle being serviced in line with the manufacturer’s recommended service intervals and regimes.

This guarantee is also conditional upon none of the exclusions listed below being applicable.

How to claim under the guarantee1) Upon discovery of the damage (but not later than 21 days from the date of discovery of the damage and within six months of the date of

the damage having occurred) call Comma’s Customer Services Manager on 01474 564311.
2) Allow a Comma representative and a mutually appointed assessor/engineer to examine the vehicle and maintenance records (if available) 

to determine the extent of the damage. Proof of purchase will be required to confirm that the Comma product covered by this guarantee

was in use.

3) Allow a Comma representative to obtain a relevant engine oil, transmission oil, coolant or brake fluid sample for analysis at no cost to you

to assist in determining the cause of the equipment failure.4) A full report, with the outcome, will be sent back to you within a timely manner.
This guarantee excludes:
• Comma products used in equipment that has been modified outside of the original equipment manufacturer’s original specification.

• Comma products that have been used in a manner which is not in compliance with any standards, conditions, instructions or 

specifications which have been provided with such product or could otherwise be reasonably implied.

• Comma products that have been negligently used, or which have been used for a purpose other than their original stated purposed.

• Comma products that have been used in conjunction or mixed with any other product or additive that has not been authorised for use 

by Comma. 

• Failure of, or damage to, equipment that is due to a pre-existing condition or that is otherwise unrelated to the use of Comma products. 

• Any damage that has been caused by normal wear and tear of equipment (and any repair to, or replacement of, equipment to the extent 

the repair or replacement relates to damages constituting or arising from normal wear and tear). 

• Any claim alleging that damage to an engine, braking, gearbox or coolant system has been caused by reasons of the Comma product not 

meeting the specification claimed or agreed but which is not proved, supported or verified by a mutually appointed assessor or engineer.

If any provision of this guarantee is held to be unlawful, invalid, illegal or incapable of being enforced by any rule or law, all other conditions 

or provisions of this guarantee shall nevertheless remain in effect.How to claim under the Guarantee

Comma guarantee - Signed off_Layout 1  01/11/2013  11:56  Page 1
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Зокрема, в останній із цих сфер 
Texa зараз стоїть на головній по-
зиції. Після великого успіху з мо-
менту виведення на ринок серії 
Konfort 6xx і 6xx Evolution, ком-
панія Texa, відповідно до нових 
правил (Директива 2006/40/CE) 
та у зв’язку з введенням нового 
фактора R1234yf, у 2010 році пред-
ставила нову серію пристроїв 7xx, 
призначених до обслуговування 
«старого» R134a, а також нового 
холодоагенту R1234yf.

Серія Konfort 7xx була схвалена 
в Європі багатьма найпрестиж-
нішими виробниками автомо-
білів, такими як: Audi, Bentley, 
BMW, Bugatti, Chevrolet, Hyundai, 
Jaguar,  KIA ,  Lamborghini , 
Land Rover, Mazda, Mercedes-
Benz, Mini-Mitsubishi, Nissan, 
Opel , Porsche, Renault, Seat, 
Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, 
Volkswagen.

Сьогодні Texa пропонує 9 різних 
моделей пристроїв Konfort серії 
7xx, пристосованих для обслу-
говування холодоагентів R134a, 
R1234yf та CO2, які залежно від ці-
лей та обладнання мають майже 
20 різних конфігурацій. Може зда-
ватися, що такий багатий асор-
тимент пристроїв задовольнить 
усіх потенційних покупців, проте 
професійним клієнтам Inter Cars 
не вистачає в ньому автоматич-
них пристроїв, які поєднують па-
раметри та прості рішення по-
передньої серії 6xx із сучасними 
елементами та багатофункціо-
нальністю серії 7xx. Рішенням 
стала нова станція Konfort 715R, 
створена у співпраці Texa & Inter 
Cars безпосередньо на основі 
пропозицій наших клієнтів. Ця 
станція — це гібрид вибраних, 
сучасних рішень, доступних 
тільки в серії 7xx із конструкцій-

ними елементами, відомими в 
серії 6xx. Konfort 715R був розроб- 
лений для обслуговування всіх 
систем кондиціювання легкових 
автомобілів, мікроавтобусів, ван-
тажних автомобілів та сільсько-
господарської техніки при збере-
женні особливо вигідної ціни. З 
2016 року, коли пристрій вийшов 
на ринок, Konfort 715R став безза-
перечним лідером у продажах 
серед усіх станцій для обслуго-
вування автомобільного конди-
ціювання у пропозиції Inter Cars. 
Після двох років на ринку Konfort 
715R дочекався еволюції, перетво-
рившись у вдосконалену версію 
Konfort 715R EVO. Під час цього 
невеликого «рестайлінгу» новий 
пристрій отримав кілька модер-
нізацій: на місці синього LCD-
дисплея з’явився кольоровий 
TFT-дисплей з високою розділь-
ною здатністю, автоматична по-
дача свіжої оливи з управлінням 
за допомогою електроклапана за-
мінила електронні тензометричні 
ваги. Крім того, тензометричні 
ваги також з’явилися в баку з 
відпрацьованою оливою. Була 
також модернізована система 
блокування основної ваги з хо-
лодоагентом. Механічна система 
транспортувального блокування 
була замінена сучасною аморти-
заційною системою, яка дозволяє 
транспортувати пристрій без ви-
користання механічного блоку-
вання. Пристрій пропонується у 
двох варіантах — для обслугову-
вання холодоагенту R134a (з мож-
ливістю перебудови до R1234yf) 
та холодоагенту R1234yf. Серед 
додаткових аксесуарів, які можна 
придбати в будь-який час, є: іден-
тифікатор холодоагенту R134a/
R1234yf, професійний набір для 
промивання систем кондицію-
вання або додаткових подовжу-
вачів (можлива заміна заводських 
від 3 до 6, 9 або 12 метрів).

Ян Нє зґода

РЕСТАЙЛІНГ 
TEXA Є ОДНИМ ІЗ БЕЗЗАПЕРЕЧНИХ ЛІДЕРІВ СЕРЕД ВИРОБНИКІВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
МАЙСТЕРНІ. ЙОГО АСОРТИМЕНТ ПРОДУКТІВ СКЛАДАЄТЬСЯ З ДІАГНОСТИЧНИХ 
ІНСТРУМЕНТІВ, ПРИСТРОЇВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ ТА СТАНЦІЇ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ.

КОНДИЦІОНЕРА-БЕСТСЕЛЕРА INTER CARS

KONFORT 715R KONFORT 715Revo
для обслуговування холодоагенту R1234yf ТЕХ 715R EV0/HF0

для обслуговування холодоагенту R134a ТЕХ 715R EV0
Ціна в каталозі: 11 990 злотих нетто (див. актуальний курс гривні).

vs

Механічна система блокування основної ваги
Блакитний LCD-дисплей
Відсутність ваги для оливи та відпрацьованої оливи
Основні технічні дані:
• Режим роботи: автоматичний або ручний
• База даних кількості теплоносія та оливи для 

легкових автомобілів, мікроавтобусів, вантажних 
автомобілів та сільськогосподарської техніки

• Автоматичні клапани LP/HP
• Можливість внесення будь-яких транспортних 

засобів до бази даних — носій карта SD 2 Гб
• Друк звітів про виконані послуги

Система амортизації основних ваг
Кольоровий TFT-дисплей з високою 
роздільною здатністю
Електронні ваги відпрацьованої та свіжої оливи
Основні технічні дані:
• Внутрішній нагрівальний бак місткістю 20 кг
• Двоступеневий вакуумний насос потужністю 100 л/хв
•  Висока точність подачі ±15 г
• Висока ефективність відновлення 

холодоагенту (більше 95 %)
• Автоматичне відведення неконденсованих газів
• Автоматична сигналізація
• Принтер • Чохол • 2 роки гарантії

Детальна інформація у торговельних представників Inter Cars Ukraine.
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БЕЗАКУМУЛЯТОРНИЙ 
ПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ 

E/START 
ELECTROSTART® ДУЖЕ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ 
ВІД БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО СТАНДАРТНОГО 
АКУМУЛЯТОРНОГО ПУСКОВОГО ПРИСТРОЮ, 
ЩО ДОСТУПНІ НА РИНКУ НА СЬОГОДНІ, 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ЙДЕТЬСЯ 
ПРО ЗВИЧАЙНІ СВИНЦЕВО-КИСЛОТНІ 
АКУМУЛЯТОРИ, ЧИ ПРО ЛІТІЄВІ, ЯКІ СТАЛИ 
ДОСТУПНИМИ ОСТАННІМИ РОКАМИ.

• Значно менша вага порівняно 
зі звичайними пусковими 
пристроями, які важать 10 кг 
або й більше. 

• Прилад досить малий, щоб 
поміститися у сховку автомобіля 
(E/START800).

• Має вражаючий життєвий цикл — 
більше 10 років без будь-якого 
технічного обслуговування.

• Немає необхідності зберігати 
його «зарядженим», щоб він був 
готовим до використання.

ВІДСУТНІСТЬ ВЛАСНОЇ 
ВНУТРІШНЬОЇ БАТАРЕЇ 

ДАЄ ПРИЛАДОВІ E/START 
ОЧЕВИДНІ ПЕРЕВАГИ

Основна відмінність полягає в 
тому, що прилад ElectroStart® не 
обладнаний внутрішнім акуму-
лятором. Замість акумуляторів, 
він працює на ультра-конденса-
торах (які також називають «су-
пер-конденсаторами» або «іоніс-
торами»). Пристрій обладнаний 
спеціальною запатентованою 
смарт-електронікою, яка мак-
симізує напругу розрядженого 
акумулятора. Завдяки своїй за-
патентованій смарт-технології, 
E/START потребує напруги лише 
5В для запуску двигуна автомо-
біля. Просто підключіть його до 
розрядженої батареї транспорт-
ного засобу, а пристрій висвіт-
лить залишкову напругу акуму-
лятора. Потім він черпає енергію 
від вашого акумулятора і по-
вністю заряджається протягом 
кількох хвилин, після чого віддає 
повну потужність назад до сис-
теми запуску, що дозволяє за-
пустити двигун. Серія пристроїв 

ElectroStart® забезпечує пускову 
потужність, яка є достатньою для 
запуску двигунів об’ємом 10 л — 
бензинових, або об’ємом 8 л — 
дизельних. Пристрій також об-
ладнаний функцією glow, зав-
дяки якій він підходить для 
запуску транспортних засобів 
із дизельними двигунами в 
зимову пору року. Якщо 
напруга розрядженого 
акумулятора нижча ніж 
5 В, ElectroStart® можна 
попередньо зарядити, 
підключивши його до будь-
якої справної батареї іншого 
транспортного засобу напругою 
12 В або за допомогою зарядного 
USB-кабеля чи через гніздоза-
пальнички з напругою 12 В.
Новинкою є модель 
Е/START800HY (гібрид), 
яка може бути попе- 
редньо заряджена 
від внутрішньої 
літієвої батареї.
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Концерн ZF підписує фінальну угоду 
з придбання компанії WABCO

З придбанням компанії WABCO концерн ZF стане 
провідним глобальним постачальником інтегро-
ваних систем для технологій у сфері комерцій-
ного транспорту. Загальний обсяг продажів після 
злиття становитиме 40 млрд євро.

Об’єднання двох компаній дасть клієнтам і влас-
никам комерційних транспортних засобів додат-
кові переваги.

Вартість кожної акції компанії WABCO буде при-
дбана за 136,50 долара, а загальна сума всіх цін-
них паперів становитиме близько 7 млрд доларів.

Завершення операції з придбання заплановано 
на початок 2020 року.

Заплановане придбання схвалено Радою дирек-
торів і Наглядовою радою ZF, а також Радою ди-
ректорів компанії WABCO.

28 березня 2019 року концерн ZF, світовий техно-
логічний лідер і провідний постачальник систем 
мобільності для легкових автомобілів, комерцій-
ного транспорту і промислового сектора, оголо-
сив про укладення фінальної угоди з придбання 
компанії WABCO за 136,50 долара за акцію. За-
планована угода схвалена Радою директорів і 
Наглядовою радою ZF, а також Радою директорів 
компанії WABCO. Завдяки появі нового бренду в 
портфелі ZF концерн стане провідним глобальним 

постачальником інтегрованих мобільних систем 
для комерційного транспорту. Загальний обсяг 
продажів після злиття становитиме 40 млрд євро.

WABCO є провідним світовим постачальником 
систем гальмування, технологій і послуг, які під-
вищують безпеку, ефективність і можливості 
об’єднання комерційних транспортних засобів, 
включаючи вантажні автомобілі, автобуси та при-
чепи, в єдину мережу. Різноманітні продукти і 
послуги передбачають інтегровані системи галь-
мування і контролю стійкості, системи пневма-
тичної підвіски, системи управління коробкою 
передач, а також рішення з аеродинаміки, теле-
матики та управління автопарком. WABCO, що 
котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі 
(NYSE), отримала у 2018 р. дохід 3,3 млрд євро, її 
штат співробітників налічує близько 16 000 осіб, 
які працюють у 40 країнах.

«Ми вважаємо, що разом з WABCO ZF може ство-
рити компанію, яка стане провідним світовим 
постачальником комплексних технічних систем 
для комерційних транспортних засобів, забезпе-
чуючи довгострокові переваги і безпеку для своїх 
клієнтів, співробітників і власників. Для ZF при-
дбання компанії, що є лідером у сфері гальмівних 
систем для комерційних транспортних засобів, 
означає додавання зростаючого бізнес-сегмента 
і дозволяє нашому підрозділу комерційних тран-
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спортних засобів розширити свій досвід у сфері 
систем курсової стійкості транспортних засобів. 
Таким чином, ZF отримає міцну базу для того, щоб 
пропонувати своїм клієнтам комплексні системи 
для автоматизованих рішень, що гарантують без-
печні перевезення пасажирів і вантажів. Це також 
відповідає інтересам наших власників, Фонду 
Цепеліна і Фонду доктора Юргена Ульдеруп та 
Ірмгард Ульдеруп, оскільки угода зміцнить ста-
новище ZF на ринку», — коментує Вольф-Хеннінг 
Шайдер, генеральний директор ZF.

«Об’єднання зусиль із таким шановним партне-
ром, як ZF, створить провідну світову технологічну 
компанію, здатну капіталізувати майбутній попит 
на ефективні й об’єднані в мережу комерційні 
транспортні засоби з автономним водінням. У 
нас довга історія успішної співпраці з ZF у розро-
бленні інноваційних технологій. Обидві компанії 
мають безкомпромісне прагнення до доскона-
лості, пристрасть до інновацій та виключну орі-
єнтацію на клієнта», — розповідає Жак Ескульє, 
голова правління і головний виконавчий дирек-
тор WABCO.

Поєднання успішних 
і взаємодоповнювальних 
напрямків бізнесу
Заплановане придбання дозволяє розширити 
досвід концерну і є частиною стратегічної про-
грами ZF «Мобільність наступного покоління», в 
яку вперше буде внесено рішення для гальмівних 
систем комерційних транспортних засобів. Це 
відіграє найважливішу роль в управлінні функці-
ями автоматичного водіння, включаючи маневри 
екстреного гальмування вантажних автомобілів 
і причепів. Після придбання клієнти обох ком-
паній матимуть партнера в особі ZF, який зможе 
запропонувати їм комплексний системний підхід, 
нові системи приводу для електромобільності й 
функції автономного водіння. ZF очікує, що функції 
автономного водіння будуть реалізовані в осно-
вному для комерційних транспортних засобів і в 
районах із низькою складністю та інтенсивністю 
руху (наприклад, на заводах, в аеропортах, у сіль-
ському господарстві). Очікується, що об’єднання 
двох напрямків ще більше прискорить розро-
блення нових технологій для забезпечення ав-
тономних функцій комерційного транспорту, що 
зробить ZF менш залежним від економічного 
циклу індустрії легкових автомобілів.

Стратегічний план придбання WABCO відповідає 
меті ZF з розроблення та надання технологічних 
рішень, що дозволяють автомобілям і комерцій-
ним транспортним засобам бачити, думати і діяти 
в цілях скорочення викидів і підвищення безпеки 
дорожнього руху. Хоча ZF уже має у своєму роз-
порядженні власні сенсорні системи й обчислю-
вальні технології для таких функцій, як «бачити» і 
«думати», разом з WABCO ZF у майбутньому по-
повнить портфель технологій для комерційних 
транспортних засобів і пропонуватиме рішення, 
які дозволяють транспортним засобам «діяти». 
ZF уже зараз — один із провідних постачальни-
ків у галузі технологій рульового управління та 
трансмісії.

«Передбачуване стратегічне придбання WABCO 
відбувається у вдалий для ZF час. Після успішної 
інтеграції компанії TRW ZF значно знизив рівень 
свого боргу. Насправді, ми перевиконали наші 
цілі щодо скорочення заборгованості. WABCO — 
це здорова і зростаюча компанія із сильними 
показниками щодо руху готівки, що дозволить 
їй органічно влитися в ZF і підтримає реалізацію 
нашої стратегії», — коментує доктор Костянтин 
Зауер, фінансовий директор ZF.

Закриття угоди, крім інших загальноприйнятих 
умов, вимагає схвалення з боку регулювальних 
органів та акціонерів, що володіють більш ніж 50 % 
розміщених акцій WABCO. ZF розраховує закрити 
угоду на початку 2020 року.

Завдяки показникам руху готівки обох сторін ZF 
очікує значного скорочення фінансового левери-
джу (показника використання позикових коштів) 
після завершення транзакції.
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У цій таблиці представлені основні види несправностей дизельних двигунів, пов’язані в першу 
чергу з експлуатацією на низькоякісному паливі, та можливі шляхи вирішення цих проблем за до-
помогою присадок LIQUI MOLY. 

Чим загрожує застосування низькоякісного палива? У кращому випадку з часом погіршиться холос-
тий хід, з’явиться детонація, збільшиться витрата палива, в гіршому – прогар поршнів і клапанів. Усе 
це пов’язано, як правило, з утворенням нагару і відкладень. Щоб уникнути дорогого ремонту, ре-
комендується застосовувати присадки в паливо. Також застосування модифікаторів не тільки рятує 
при заливці неякісного палива, а й збільшує потужність автомобіля.

Слід зазначити, що більшість дизельних присадок LIQUI MOLY є комплексними і вирішують відразу 
кілька проблем, попутно посилюючи змащувальні властивості дизельного палива, і, таким чином, 
збільшують ресурс паливної апаратури.

Вид 
несправності

Особливість 
конструкції 

двигуна
Причина Спосіб усунення

Двигун погано 
заводиться або 
не заводиться 
взагалі

Для класич-
них систем 
дизельного 
впорскування

Не працюють свічки 
розжарювання

Використовувати StartFix 
(крім систем Common Rail)

Недостатня компресія

Провести очищення паливної системи 
професійною промивкою Diesel System 
Reiniger 5155 і замінити масло з проми-
ванням масляної системи за допомогою 
промивки Pro-Line-Engine-Flush 7507

Низьке цетанове 
число палива

Залити в паливний бак присадку Super 
Diesel Additiv 1991 або Speed Tec Diesel 3722

Для систем 
Common Rail 
або Pump-Duse

Низьке цетанове 
число палива

Залити в паливний бак присадку 
Sistempflege Diesel 5139

Для будь-
яких систем 
дизельного 
впорскування 

Використовується 
дизпаливо, яке не від-
повідає сезону (за-
мерзає і не прокачу-
ється через фільтри)

При прогнозі холодів заздалегідь 
залити в паливний бак дизельний 
антигель Diesel FliessFit 1877

Попадання води в па-
ливний бак і фільтри

При можливості, злити конденсат, 
прокачати систему

Для класич-
них систем 
дизельного 
впорскування 

Погане розпилення 
палива, закоксу-
вання форсунок

Провести очищення паливної системи 
професійною промивкою Diesel 
System Reiniger 5155 або залити в 
бак очищувач Diesel Spulung 1912

ТИПОВІ НЕСПРАВНОСТІ 
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА, 
ЧЕРЕЗ НЕЯКІСНЕ ПАЛИВО
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Вид 
несправності

Особливість 
конструкції 

двигуна
Причина Спосіб усунення

Димить чорним 
димом, не розви-
ває паспортної 
потужності, 
збільшена 
витрата палива, 
сильна вібрація

Для класич-
них систем 
дизельного 
впорскування 

Погане розпилення 
палива, закоксу-
вання форсунок

Залити в бак очищувач Diesel Spulung 
1912 або провести очищення палив-
ної системи професійною промив-
кою Diesel System Reiniger 5155

Для систем 
Common Rail 
або Pump-Duse

 

Залити в паливний бак присадку 
Sistempflege Diesel 5139 або провести очи-
щення паливної системи професійною 
промивкою Diesel System Reiniger 5155

Для будь-
яких систем 
дизельного 
впорскування 

Неправильно встанов-
лено момент впор-
скування  палива

Відрегулювати або залити в бак Diesel 
Russ-Stop 5180 або Speed Tec Diesel 3722

Двигун не глухне 
після виключення 
або йде «вроз-
нос» із силь-
ним димінням

Для класич-
них систем 
дизельного 
впорскування 

1. Надходження масла 
в камеру згоряння

2. Не перекрива-
ється подача палива

Провести очищення паливної сис-
теми професійною промивкою Diesel 
System Reiniger 5155 і замінити масло з 
промиванням масляної системи за до-
помогою промивки Pro-Line-Engine-
Flush 7507. У свіже масло додати ста-
білізатор в’язкості Visco-Stabil 1996

Підвищений знос 
ПНВТ і форсунок, 
падіння тиску 
впорскування

Для класич-
них систем 
дизельного 
впорскування 

Використання палива 
з низькою змащуваль-
ною здатністю (з низь-
ким вмістом сірки)

Залити в паливний бак присадку Diesel 
Schmier Additiv 7504 або Super Diesel 
Additiv 1991 або Speed Tec Diesel 3722

Для систем 
Common Rail 
або Pump-Duse

Залити в паливний бак присадку Diesel 
Schmier Additiv 7504 або Super Diesel 
Additiv 1991 або Speed Tec Diesel 3722

Димить білим 
димом, пере-
грівається, йде 
антифриз

Для будь-
яких систем 
дизельного 
впорскування 

Пошкодження шлангів 
або прокладок сис-
теми охолодження

Додати в антифриз герметик ра-
діатора Кuhler-Dichter 1997

При збері-
ганні в паливі 
з’явилися темні 
згустки невідо-
мого походження

Для будь-
яких систем 
дизельного 
впорскування 

Ураження дизельного 
палива бактеріями або 
грибками, корозійне 
пошкодження системи

Додати в паливо біоцид Anti-
Bakterien Additiv 5150

Підвищена гуч-
ність роботи 
ПНВТ, стукіт, пе-
ревитрата палива

Для класич-
них систем 
дизельного 
впорскування 

Великий знос па-
ливної апаратури, 
низькі змащувальні 
властивості палива

Залити в паливний бак присадку 
Diesel Schmier Additiv 7504

Гуркіт форсу-
нок при холос-
тих обертах і під 
навантаженням

Для класич-
них систем 
дизельного 
впорскування 

 
Залити в паливний бак при-
садку Diesel Schmier Additiv 7504 
або Super Diesel Additiv 1991

Двигун пра-
цює «як треба», 
розвиває пас-
портну потуж-
ність, не димить

Для будь-
яких систем 
дизельного 
впорскування 

В якості профілактики 
забруднень і змен-
шення загального 
зносу, зменшення 
витрати палива

Додавати регулярно, при кожній за-
правці присадку Speed Diesel Zusatz 1975
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Професійна установка завдяки повному набору кріплення
ZF Aftermarket пропонує комплекти Lemförder 
Service Pack, які значно спрощують СТО заміну 
деталей підвіски і рульового управління. Комп-
лекти кріплення для конкретної моделі автомо-
біля можна замовити додатково. Вони містять усі 
компоненти, необхідні для проведення якісного 
ремонту. На сьогодні ZF Aftermarket пропонує 120 
комплектів кріплення для 830 моделей транспорт-
них засобів. До середини року наш асортимент 
розшириться ще на 14 комплектів.

У комплекти входять елементи кріплення як для 
основного компонента (наприклад, поперечного 
важеля або тяги), так і для сполучених деталей. 
При заміні несправних компонентів підвіски не-
обхідно використовувати нове кріплення. Ви-
робники транспортних засобів рекомендують 
замінювати всі гвинти і гайки, оскільки при по-
вторному застосуванні можливе погіршення їх 
функціональних характеристик. Ремонт буде ви-
конаний набагато швидше й ефективніше, якщо 
замовити основні компоненти разом із відповід-
ним комплектом кріплення.

В одному легковому автомобілі можуть бути вста-
новлені до 70 деталей підвіски і рульового управ-
ління. Оскільки ці компоненти відповідають за 

безпеку, вони вимагають особливої точності й 
уваги не тільки на стадії проектування і вироб-
ництва, а й під час обслуговування. Ремонт пови-
нен виконувати тільки кваліфікований фахівець 
із використанням якісних запчастин.

Набір для установки деталей Lemförder містить по-
вний комплект кріплення з якістю постачальника 
в серію. У комплект входять інструкції з ремонту 
відповідно до вимог виробників обладнання.

Lemförder, торгова марка ZF Aftermarket, вста-
новлює високі стандарти у сфері інновацій, якості 
та робочих характеристик підвіски і рульового 
управління. Продукція торгової марки Lemförder 
забезпечує оптимальний контакт коліс із доро-
гою, поліпшує динаміку, безпеку і комфорт під 
час руху. Унікальна технологія термічної обробки 
не тільки подовжує термін служби шарнірів, а й 
забезпечує максимально ефективну роботу тран-
спортних засобів.

За останній рік асортимент продукції торгової 
марки Lemförder було розширено на 168 найме-
нувань, таких як маятникова опора для BMW F90 
M5, поперечний важіль для Audi Q5 і Q7, а також 
для Range Rover, осьовий шарнір для Peugeot 
C4 Picasso.

Комплекти Lemförder Service Pack 
для професійної заміни деталей 
підвіски і рульового управління
Розширення асортименту комплектів 
кріплення Lemförder Service Pack
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BEISSBARTH MS630/650
ПІДІБРАНО ІДЕАЛЬНО!
Це питання ставлять перед со-
бою багато власників автомай-
стерень, і не лише ті, що надають 
вулканізаційні послуги. Така ін-
вестиція пов’язана зі значними 
витратами, але правильний вибір 
продукції відповідного класу для 
майстерні дозволяє оптимізувати 
прибутки при мінімальних затра-
тах. Нове обладнання дозволяє 
нам заощадити час, а це безпо-
середньо впливає на прибуток. 
На ринку можна знайти широкий 
вибір приладів із широким спек-
тром можливостей. Оптималь-
ним вибором як для майстерень, 
що займаються заміною шин у 
разі  випадкових пошкоджень, 
так і для професійних шиномон-
тажних підприємств, є пристрій 
Beissbarth серії MS 630/650. 

BEISSBARTH МС 630 Є 
НАСТУПНИКОМ ПРИЛАДУ 
BOSCH TCE4430, І ВІДПО-
ВІДНО, BEISSBARTH MS650 — 
НАСТУПНИК BOSCH TCE 4470.

Ці пристрої можуть бути осна-
щені інноваційним і унікальним 
приладом для віджиму борта — 
ERGO CONTROL, який дозволяє 
знімати шину в ергономічному 
положенні для оператора. Керу-
вання приладом здійснюється 
за допомогою ручного важеля, 
розташованого безпосередньо 
на віджимному пристрої. Це за-
безпечує набагато більшу точ-
ність виконання робіт. Одночасно 
цей прилад підвищує безпеку 
при експлуатації обладнання, 
зводячи до мінімуму ризик по-
шкодження шини. Таке рішення 
значно поліпшує «відчуття» від-
жимання борта шини від обода 
диска оператором, що має над-
звичайно велике значення, осо-
бливо при роботі зі все більшими 
за розміром (а отже, і значно до-
рожчими) дисками коліс і низь-
кими профілями шин. Інтуїтивно 
зрозумілим, простим у викорис-
танні важелем можна керувати 
навіть одним пальцем.

BEISSBARTH MS630/650 – 
конструкція залежить від версії

Нова розробка («третя рука») Tecnoroller NG
Дві незалежні точки натиску

Без особливих зусиль
Пневматичний привід та 
можливість блокування 
робочої головки 
дозволяють точно 
виставляти пристрій 
при демонтуванні борту 
шини (опціонально)

ErgoControl
Точне і легке управління 

віджимним пристроєм 
(опціонально)

Економія часу
Нещодавно 
розроблені 
оболонки 
зажимних 
кулачків 
дозволяють 
закріплювати 
сталеві диски 
з внутрішньої 
сторони без 
необхідності їх 
демонтажу 

Живлення 400 В — прилад, 
що працює на 2 швидкостях. 

Живлення 230 В — прилад із 
плавним регулюванням 

швидкості 
обертання

Інфлятор 
Вбудований 

інфлятор для 
полегшення 

шиномонтажу 
(опціонально)

Надзвичайна точність 
Плавний рух, висока сила натиску. 

5500 Н 812500 Н

Для всіх розмірів 
коліс і майстерень, що 
обслуговують великі 
кількості автомобілів.
Широкий діапазон 
захоплення — до 28/32" 
(залежно від моделі)

ЧИ РЕНТАБЕЛЬНИМ Є ІНВЕСТУВАННЯ В НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ У СФЕРІ ШИНОМОНТАЖУ?
Міхал Міхальчик

Beissbarth MS630/650 може бути 
обладнаний додатковою безло-
патковою системою демонтажу 
шин (так званою Magie Finger), а 
також пневматичною системою 
переміщення робочої головки, тож 
операторові ніколи більше не до-
ведеться мучитися із бортом низь-
копрофільних шин. Обладнання 
Beissbarth MS630/650 можна до-
вільно підлаштовувати до своїх по-
треб — можна вибирати напругу 
живлення — 230 В або 400 В, роз-

мір робочого столу (24–28"), додат-
кове обладнання — з інфлятором 
або без нього; зі стандартною або 
безлопатковою робочою головкою. 
Пристрій «MS 630» призначений 
для колісних дисків діаметром до 
24", у той час як «MS 650» — для 
дисків діаметром 28" при зовніш-
ньому захопленні та при ширині 
диска 15". Усі версії приладу можуть, 
крім того, бути додатково облад-
нані пневматичним підйомником 
для коліс «TSE 230».
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Що варто знати про 
автомобільні акумулятори та 
газорозподільний механізм
Акумуляторна батарея (АКБ) — це серце авто-
мобіля, що дає йому енергію та життя. Маючи 
навіть найкращі двигун і коробку передач, з роз-
рядженим акумулятором авто не зрушить з місця. 
Тож як правильно вибрати, зберегти і грамотно 
експлуатувати акумулятор? 

Щоб підібрати оптимальну за співвідношенням 
ціна-якість модель АКБ, треба враховувати клас 
автомобіля та його потреби в живленні. Адже до-
рожчі автомобілі, на додаток до стандартних по-
треб запуску та підтримки роботи двигуна, зазви-
чай мають ще безліч «жадібних» до електроенергії 
систем, функціонування яких по-
винен забезпечити акумуля-
тор. Це може бути бортова 
аудіосистема, додатковий 
автономний обігрівач чи 
навіть відлякувач щурів. 
Тому більш бюджетна лі-
нійка S3 від Bosch підійде 
для авто з невеликою кіль-
кістю споживачів. А лінійка 
S5A може задовольнити 
потреби в енергії авто пре-
міального класу із систе-
мами старт-стоп та реку-
перації енергії гальмування. 

Щоб вибраний акумулятор прослужив довго, не 
треба забувати про вплив погодних умов на його 
роботу. На стан і заряд АКБ у холодну пору року 
впливають кілька факторів. Це і значно сильніші 
навантаження, й ускладнений запуск двигуна 
через загусле масло і паливо, й можлива сульфа-
тація, спричинена «холодним» запуском та часто 
неповною зарядкою АКБ. Більше того, постійно 
розряджена на морозі батарея може просто 
«розірватися». Тому ми наполегливо рекоменду-
ємо регулярно перевіряти заряд акумулятора, і 
якщо він становить менше 12,5 В, дозаряджати 
його до рівня 12,7 В. Для цього можна використо-
вувати автоматичні зарядки Bosch серій C1, C3 і C7.

За умов правильної експлуатації АКБ та своєчас-
ної профілактики строк справної роботи може 

бути доволі довгим. Існують прик-
лади використання однієї 
АКБ Bosch протягом і 8, 
і навіть 13 років. Після про-
дажу гарантований тер-

мін експлуатації АКБ Bosch 
при справній бортовій сис-
темі становить 2 роки на всі 
легкові акумулятори. При 
цьому, навіть якщо батарея 
нова і працює не більше 
року — стежити за її станом 
потрібно обов’язково.

Поради від майстрів Бош Авто Сервіс 
(БАС) допоможуть водити улюблений 
автомобіль довго і з задоволенням. 
А експерти Bosch зібрали кращі інновації, 
з якими мототехніка любителів драйву 
стане ще безпечнішою та ефективнішою. 

КОРИСНІ ПОРАДИ ТА ІННОВАЦІЇ 
ДЛЯ ВЛАСНИКІВ АВТІВОК 
І ДВОКОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ ВІД BOSCH

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ 
ДЛЯ СИСТЕМ 
КОНДИЦІОНУВАННЯ: 
НОВІ ПРИСТРОЇ BOSCH ACS

Проаналізувавши клієнтський досвід 
використання пристроїв лінійки ACS, компанія 
Bosch представила нове обладнання, що 
підвищуює ефективність роботи з системами 
кондиціонування.

Пристрої Bosch ACS 863, 763 і 753 об’єднали 
в собі всі функції технічного обслуговування 
автомобільних систем кондиціонування. 
Устаткування дозволяє проводити як 
традиційні операції – збір, очищення і 
заправку холодоагенту, додавання мастила, 
так і додаткові процедури – впорскування 
барвника, промивку магістралей, опресування 
системи або аналіз холодоагенту. У лінійці 
представлені установки для роботи з 

Неможливо залишати без уваги системи кондиціонування повітря в 
транспортних засобах, адже їх коректна робота забеспечує комфорт 
водієві та пасажирам. А для роботи з постійно оновлюваними 
системами підтримки мікроклімату автомобілів потрібне сучасне 
інтелектуальне обладнання. 
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Інновації Bosch для мотоциклів 
і квадроциклів, що відповідають 
майбутнім вимогам мобільності
Для Bosch інновації та технології – крок до реалі-
зації концепції мобільності без перевантаження 
уваги, стресу та уникнення дорожньо-транспорт-
них пригод. Так, інтелектуальні системи допомоги 
водію, засновані на дії датчиків-радарів, здатні за-
побігти одній із семи ДТП за участю мотоцикліста.

Адаптивний круїз-контроль (АСС) регулює швид-
кість мотоцикла відповідно до зміни швидкості 
потоку руху і підтримує задану відстань до іншого 
транспортного засобу. Це допомагає ефективно 
запобігати дорожньо-транспортним пригодам, 
пов’язаним з недотриманням безпечної дистанції. 
Система попередження про можливе зіткнення 
активується, щойно мотоцикл починає рух, та по-
переджає мотоцикліста акустичним або оптичним 
сигналом у разі виявлення, що транспортний 

засіб попереду небезпечно близько, а мотоцикліст 
не реагує на ситуацію. Система контролю мерт-
вих зон відстежує транспорт, що рухається з усіх 
боків, щоб допомогти мотоциклістові безпечно 
перелаштовуватися в іншу смугу. Коли в мертвій 
зоні з’являється автомобіль, система попереджає 
мотоцикліста за допомогою оптичного сигналу, 
вбудованого, наприклад, у дзеркало заднього 
виду. Нова покращена система контролю стійкості 
мотоцикла доступна у вигляді частково або по-
вністю інтегрованої функції. Габарити пристрою 
були зменшені на 35%, а вага – на 20% порівняно з 
попереднім, дев’ятим поколінням. Завдяки цьому 
виробникам техніки стало простіше вбудовувати 
пристрій у конструкцію й оснащувати системою 
мотоцикли менших габаритів. Технологією ABS 
Bosch не тільки оснащує мотоцикли, а й адаптує 
цю систему безпеки для ширшого спектра тран-
спортних засобів, таких як квадроцикли та вело-
сипеди з електроприводом.    

Прописні істини обслуговування 
приводу газорозподільного 
механізму (ГРМ)
ГРМ по праву вважається головною складо-
вою двигуна. Чому? Достатньо клапану в ньому 
погнутися — і двигун може вже прямувати на ка-
премонт або на звалище. Якщо ремінь ГРМ по-
рветься — через знос чи, наприклад, неправильну 
роботу напрямних і натяжних роликів у приводі — 
 може вийти з ладу клапанна група, а це викли-
кає серйозні поломки інших частин двигуна. На-
віть без обриву ремінь ГРМ може створити чи-
мало проблем. Під час сильних навантажень, 
наприклад, при холодному запуску морозним 
ранком на ремені може запросто зрізати один-
два зуби, а старт заледенілого двигуна з буксира 
(особливо дизелів) може вивести з ладу і новий 
ремінь. Найпідступнішим у такій ситуації є те, що 
фази газорозподілу зміщуються, двигун не може 
нормально працювати в принципі, але ніяких 
зовнішніх ознак несправності ГРМ немає. Через 
це деякі автовласники ремонтують паливну апа-
ратуру, змінюють поршневі кільця, датчики, модулі 
запалювання замість того, щоб поїхати на хорошу 
СТО з грамотними фахівцями і перевірити мітки 
на шківах приводу ГРМ. 

Тому фахівці Бош Сервіс рекомендують у разі 
«нештатних» ситуацій звертатися по компе-
тентну допомогу на СТО, а не діяти по-старому, 
тягнучи своє авто на тросі іншим автомобілем. 
Не можна допускати експлуатацію ременя ГРМ 
понад зазначений автовиробником пробіг.  
У вітчизняних умовах краще скорочувати тер-
мін служби тих ременів, яким запропонована 
заміна на 120 тис. км, до 100 тис. км. При кож-
ній регламентній заміні ГРМ розумніше міняти 
також усі інші деталі — витратні матеріали і 
вузли, задіяні в приводі — напрямні ролики, 
помпу. Навіть якщо на момент заміни ременя 
вони ще не подають ознак критичного зносу, 
велика ймовірність того, що вони відмовлять 
до наступної планової заміни ременя — тоді не 
виключений обрив або «перескакування» зубів. 
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Найкраще, що може зробити автосервіс для клі-
єнта, — не просто на ньому заробляти, а й допо-
магати йому економити на утриманні автомобіля. 
Причому не на шкоду собі — для клієнта вигідніше 
заплатити за профілактичні роботи, ніж віддати 
потім за запчастини кругленьку суму, збагативши 
насамперед їх постачальника, але не автосервіс. 
На противагу цьому заробіток СТО на профілак-
тиці збігається з інтересами клієнта.

Звичайно, клієнтові слід дохідливо пояснити, чому 
профілактика необхідна. Так, у застосуванні до 
системи кондиціонування можна виділити кілька 
моментів. Основний — неминучість витікання хо-
лодоагенту. Адже автомобільний кондиціонер — 
не холодильник, в якому весь контур з алюмініє-
вих трубок наглухо запаяний. Автомобільна сис-
тема зібрана шляхом з’єднання гнучких трубок. 
Причому як з’єднання, так і самі трубки мають 
неминучу норму витікання.

Зниження обсягу холодоагенту в системі не тільки 
збільшує навантаження на компресор, а й погір-
шує його змащування — адже масло переноситься 
в системі саме фреоном. При цьому якийсь час на 
комфорті водія і пасажирів це не позначається — 
компресор працює важче і перегрівається, але 
справляється. Проте ресурс його при цьому ви-
трачається нещадно. Очевидна перспектива — 
заміна компресора.

Варто відзначити, що чим новіший автомобіль, 
тим критичніша втрата фреону, адже в старих 
системах його було 600–700 грамів, а в нових — 
400–450. При цьому нормальне витікання зале-
жить від довжини системи і кількості з’єднань, а 

не від обсягу заправки. Відповідно якщо колишні 
кондиціонери працювали більш-менш штатно 
при втраті 200 грамів, то для нових таке витікання 
просто недопустиме. Тому максимальний інтер-
вал перезаправлення нових систем — два роки. 
А краще — щороку, особливо у випадку з двокон-
турними системами та тими, що відрізняються 
великою протяжністю трубопроводів. І йдеться 
саме про перезаправлення, а не підкачування, 
тому що треба звільняти систему від вологи і за-
бруднень, накопичення яких вбиває компресор.

Щорічно звичайні автосервіси втрачають дуже 
значні суми недоотриманого доходу на тому, що 
не проводять обслуговування кондиціонерів. А 
потім клієнти відносять ці «зекономлені» гроші, 
плюс ще втроє більше, на спеціалізовані станції 
за ремонт системи. Попередьте це, заробляючи 
сьогодні, — а клієнт, розібравшись, тільки спасибі 
скаже. Природно, щоб справити на клієнта вра-
ження і переконати його постійно обслуговувати 
автокондиціонер, треба показати не тільки обі-
знаність, а й сучасне обладнання.

Сьогодні, коли не кожна СТО може собі дозволити 
мати фахівця саме з кондиціонерів, а різноманіт-
ність таких систем велика, набуває значення інте-
лектуальне і функціональне оснащення станцій 
для їх обслуговування. У цьому світлі італійський 
виробник Magneti Marelli у своїй новітній лінійці 
станцій ALASKA робить акцент на автоматизацію 
процесу обслуговування і при цьому зберігає 
можливість повноцінного ручного управління 
процесом обслуговування для тих фахівців, які 
володіють його тонкощами.

СВІЖИЙ ПОГЛЯД 
НА AC-СЕРВІС

Не за горами сезон обслугову-
вання автомобільних кондиці-
онерів. У нас багато автовлас-
ників згадують про них лише 
тоді, коли припече — помітно 
знижується продуктивність 
або настає повна відмова. 
Тому перша спека зазвичай 
стає піком виявлення про-
блем із кондиціонерами. І цей 
пік можна використовувати 
не тільки для поточного заро-
бітку, а й з метою виховання 
лояльніших клієнтів СТО.
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Починаючи з базової моделі ALASKA START, до-
ступні два способи роботи. Перший — повністю 
автоматичний, який не виключає індивідуального 
підстроювання деяких параметрів за бажанням. 
Другий — ручний, коли оператор сам управляє 
відкачуванням холодоагенту, заправкою і дода-
ванням масла. При цьому ПЗ станції «веде» опе-
ратора через усі етапи процесу. База даних станції 
для полегшення і прискорення роботи вже міс-
тить інформацію про широкий спектр легкових і 
комерційних автомобілів, і навіть сільгосптехніки. 
База даних використовується також при прове-
денні повторних обслуговувань, зберігаючи дані 
про автомобілі за реєстраційним номером, а та-
кож зберігає повну інформацію про 20 останніх 
проведених робіт.

Крім базових функцій, властивих будь-якій станції 
для обслуговування AC, уже базова ALASKA START 
для роботи з фреоном R134a дозволяє проводити 
не тільки стандартну перевірку вакуумом, а й пе-
ревірку азотом під тиском 15 атм. Така перевірка 
краща, оскільки повністю відтворює умови запо-
вненої системи, і дозволяє виявити витікання, яке 
може з’явитися знову. Адже при вакуумі різниця 
тисків між системою і середовищем становить 
близько однієї атмосфери, плюс тиск цей спря-
мований у протилежний бік — ззовні всередину.

Також станція забезпечує очищення холодоагенту 
від води і механічних забруднень, будучи осна-
щеною композитним молекулярним фільтром 
і механічним дрібносітковим фільтром. Станція 
не тільки вимірює кількість відкачаного фреону, 
а й визначає його залишкову кількість у системі. 
Функція відкачування фреону з трубопроводів 
дозволяє при великій кількості проведених об-
слуговувань заощадити значні кошти. Введення 
масла і УФ-барвника може виконуватися як в ав-
томатичному режимі, так і в ручному (з візуальним 
контролем). Точність електронного вимірювання 

кількості холодоагенту забезпечує відхилення не 
більше ±10 грамів.

ALASKA START оснащена балоном для холо- 
доагенту на 10 л, двома великими високоякіс-
ними манометрами, вакуумним насосом продук-
тивністю 70 л/хв і компресором продуктивністю 
300 г/хв. При своїй порівняно невеликій вартості 
станція пропонує оптимальний баланс функціо-
нальності для більшості СТО.

Також станція існує у версії ALASKA START HFO 
для роботи з холодоагентом HFO-1234yf (R-1234yf). 
Вона може опціонально оснащуватися розпіз-
навачем холодоагенту і має додатковий мано-
метр для індикації тиску в розрахованому на 10 кг 
балоні. Крім того, станція має промивний порт 
і опціонально може бути оснащена портом для 
підключення азоту. Передбачено швидкозмінний 
контейнер для масла POE/UV — для обслугову-
вання гібридних авто (у ALASKA START — тільки 
для масла PAG). Обидві станції за бажанням комп-
лектуються термопринтером.

Для станцій, що часто працюють з великим тран-
спортом, існує станція ALASKA BUS, яка також 
дозволяє проводити ручне й автоматичне об-
слуговування. Станція відрізняється, перш за все, 
великим балоном на 25 кг фреону R134a, потуж-
ним вакуумним насосом продуктивністю 226 л/хв 
і компресором з робочим об’ємом 14 см3, що за-
безпечує швидкість заправки 500 г/хв. Також на 
роботу з великими ПС розраховані 5-метрові 
шланги. Перевірка азотом і контейнер POE/UV для 
роботи з гібридним транспортом також присутні.

Максимальну функціональність забезпечують 
станції ALASKA PREMIUM і ALASKA PREMIUM HFO. 
У цих станціях перевірка азотом здійснюється 
за допомогою вбудованого датчика тиску. Та-
кож вбудована і функція промивання системи. Є 
окремі ємності для нового і відібраного із системи 
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І на завершення варто звернути увагу на неве- 
ликий, але дуже корисний прилад від Magneti 
Marelli — озонатор Ozon Maker®. Пристрій до-
зволяє запропонувати кожному клієнту СТО до-
даткову послугу зі знезараження системи конди-
ціонування і видалення неприємних запахів із 
салону автомобіля. Причому абсолютно безпеч-
ним способом, оскільки озон, який виробляється 
приладом, є сильним оксидантом і буквально 
«спалює» на молекулярному рівні молекули, які 
є причиною неприємних запахів.

Бактерії, віруси, спори і цвіль накопичуються в 
системі кондиціонування повітря і розмножу-
ються з величезною швидкістю завдяки волозі, 
що конденсується на випарнику. Вони не тільки 
створюють гнильний запах, а й становлять сер-
йозну загрозу для здоров’я. Ozon Maker® усуває 
запахи затхлості, цвілі, продуктів життєдіяльності 
людей і тварин, запахи пролитих рідин і залишків 
їжі, запахи бензину, тютюну та багато інших. Об-
робка дуже рекомендується при передпродажній 
підготовці автомобіля, оскільки запахи дуже впли-
вають на оцінку реального пробігу автопокупцем.

Ozon Maker не маскує, а саме знищує запахи, при 
цьому не залишаючи розводів та інших наслідків 
хімічної чистки. І що не менш важливо, всі витрати 
на цю роботу — 18 Вт електроенергії за годину, 
або 18 кВт на обробку 2 тисяч автомобілів із роз-
рахунку середньої обробки 30 хв (рекомендо-
ваний час — від 10 до 60 хв залежно від ступеня 
забруднення і розмірів салону).

Послуга не потребує додаткових затрат праці та 
часу, тому що озонувати можна автомобілі, роботи 
в яких не ведуться, або не вимагають відкриття 
салону. Пристрій може працювати за таймером, 
тобто, його можна залишити працювати в неро-
бочий час. Навіть якщо брати з клієнтів симво-
лічну плату, Ozon Maker окупиться дуже швидко. 
Можливо, це навіть найбільш швидко окупається 
автосервісним обладнанням у світі. Утім Magneti 
Marelli піклується про те, щоб все розроблене 
фірмою обладнання дозволяло швидко аморти-
зувати свою вартість, а потім ще довго, завдяки 
своїй надійності й оперативній технічній підтримці 
виробника, приносило чистий прибуток.

Технічні дані Ozon Maker
Габаритні розміри: 320 × 220 × 95 мм /  Напруга живлення: 220/240 В — 50 Гц — 0,15 A — 18 Вт 
Продуктивність пристрою: 3 л/хв / Виробництво озону: 0,250 г/год, 

масла, як і швидкознімна ємність для масла POE. 
Додавання масла здійснюється автоматично за 
вагою, з точністю вимірювання ±1 грам. Станція у 
версії HFO також опціонально оснащується іден-
тифікатором холодоагенту, що запобігає непри-
ємним ситуаціям із ненавмисним змішуванням 
фреонів. Ще одна відмінність станції — розташу-
вання вентилятора з регульованими оборотами 
в нижній частині системи, що дозволяє відводити 
неконденсовані гази за допомогою системи вен-
тиляції СТО.

Балон для холодоагенту оснащений датчиком 
тиску, для сигналізації про його перевищення. А 
для попередження таких ситуацій передбачено 
додаткове активне охолодження балона (вбудо-
ваним кулером з вентилятором). З іншого боку, 
станція комплектується і поясом обігріву, що за-
безпечує роботу при низьких температурах. У 
станції ALASKA PREMIUM HFO — балон на 10 кг, а 
в станції для роботи з традиційним холодоаген-
том — на 25 кг. Але що дуже важливо — станція 
ALASKA PREMIUM може бути конвертована під 
роботу з новим холодоагентом R-1234yf.

Оновлення ПЗ станцій ALASKA PREMIUM легко 
здійснюється через USB-інтерфейс. Інформація 
виводиться на великий LCD-дисплей, а термо-
принтер уже внесений у комплектацію. Природно, 
з його допомогою можуть бути роздруковані всі 
дані, надання яких клієнтові зміцнює в його в усві-
домленні необхідності й доцільності вироблених 
перевірок і обслуговувань.
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Порівняльна 
таблиця 
характеристик і 
функцій станцій 
серії ALASKA

ALASKA START ALASKA START HFO ALSAKA BUS ALASKA PREMIUM ALASKA 
PREMIUM HFO

1 Тип холодоагенту R134a R1234yf R134a R134a (або 
r1234yf ) R1234yf

2 Визначення холодоагенту Немає Опція Немає Немає Опція

3 Вбудована база даних Є Є Є Є Є

4 Запам’ятовування останнього 
обслуговування Є Є Є Є Є

5 Діагностика системи 
кондиціонування Є Є Є Є Є

6 Вбудований принтер з 
налаштуванням виводу Опція Опція Опція Є Є

7 Курування клапанами Механіч-
ний клапан

Механіч-
ний клапан

Механіч-
ний клапан Електроклапан Електроклапан

8 Відновлення системи Автом. Автом. Автом. Автом. Автом.

9 Відділення масла Автом. без 
шкали Автом. зі шкалою Автом. зі шкалою Автом. зі шкалою Автом. зі шкалою

10 Вакуумування Автом. Автом. Автом. Автом. Автом.

11 Виявлення витікання Автом. Автом. Автом. Автом. Автом.

12 Фаза закачування Автом. Автом. Автом. Автом. Автом.

13 Промивання Немає Є Є Є Є

14 Сполучність з азотним 
комплектом Немає Опція Опція Опція Опція

15 Спускання 
неконденсованих газів

Автом. че-
рез клапан

Автом. че-
рез клапан

Автом. че-
рез клапан

Автом. через 
електроклапан

Автом. через 
електроклапан

16 Буквено-цифрова 
клавіатура та дисплей

  2 × 20 (4 
кнопки) 4 × 20 (4 кнопки)  4 × 20 (4 кнопки) LCD-дисплей 

і клавіатура
LCD-дисплей 
і клавіатура

17 Додавання масла 
(автом. – за вагою) За часом За часом За часом Автом. Автом.

18 Додавання УФ-фарбника 
(автом. – за часом) За часом За часом За часом За часом За часом

19 Манометри високого–
низького тиску (діаметр) 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм

20 Швидкозмінний контейнер 
для масла PAG Є Є Є Є Є

21 Швидкозмінний контейнер для 
масла POE/UV (гібридні авто) Немає Є Опція Є Є

22 Довжина шлангів 3000 мм 3000 мм 5000 мм 3000 мм 3000 мм

23 Вакуумний насос 70 літрів 70 літрів 226 літрів 100 літрів 100 літрів

24 Завершальний вакуум Мінімально 
0,05 мБар

Мінімально 
0,05 мБар

Мінімально 
0,05 мБар

Мінімально 
0,05 мБар

Мінімально 
0,05 мБар

25 Робочий об’єм компресора 9 см3 9 см3  14 см3 9 см3 9 см3

26 Підігрів внутрішньої ємкості 
для холодоагенту Немає Є Є Є Є

27 Об’єм балона для холодоагенту 10 кг 10 кг  25 кг 25 кг 10 кг

28 Датчик тиску (із врахуванням 
температури) в балоні Немає Немає Немає Є Є

29 Індикація тиску у 
внутрішньому баку Немає На приладі На приладі На дисплеї На дисплеї
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Передчасне запалювання 
на низьких обертах

Упевненість — в основі

Різні види коробок передач вимагають використання різних видів трансмісійних мастил

www.CommaOil.com

Передчасне запалювання на низьких обертах — 
нова загроза
Якщо ви ще не зустрічалися з ефектом передчасного запалювання на низьких 
обертах (ПЗНО), можете вважати, що вам дуже пощастило. Це явище стає серйозною 
проблемою, що суттєво ускладнює діяльність спеціалістів, які працюють над 
розробленням невеликих енергоефективних бензинових двигунів, і може спричинити 
реальні, дуже серйозні пошкодження таких агрегатів.

Передчасне запалювання на низьких обертах (ПЗНО) — це таке явище, коли паливно-повітряна суміш 
запалюється швидше, ніж це було передбачено конструкторами двигуна. Запалювання відбувається перед 
утворенням іскри у свічці. Цей процес зумовлює створення надлишкового тиску всередині циліндра: якщо 
збільшення тиску відбувається поступово, це може просто викликати появу анормального шуму під час 
роботи двигуна, але якщо тиск зростає досить інтенсивно, це призведе до виникнення суттєвої несправності. 
Піковий тиск, що спостерігається під час виникнення ефекту ПЗНО, може бути втричі більшим, ніж коли двигун 
працює в нормальному режимі.

У деяких ситуаціях це явище схоже на стукіт у двигуні або «детонацію», що виникає впродовж певного періоду 
та добре знайоме технічним працівникам сервісної служби.

На виникнення «детонації» у двигуні впливають кілька чітко визначених чинників, як-от використання 
низькооктанового палива, забруднення внутрішніх поверхонь циліндрів і надто передчасний момент 
запалювання, тому методи вирішення цієї проблеми були однаковими та добре зрозумілими. Але ефект 
ПЗНО став більш невивченою проблемою — як з точки зору причин його виникнення, так і з точки зору 
профілактики.

 Два приклади пошкодження поршнів через передчасне запалювання на низьких обертах (ПЗНО)
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Отже, що нам відомо про виникнення ефекту ПЗНО?

Ефект передчасного запалювання на низьких обертах останнім часом ретельно вивчається спеціалістами, 
оскільки це явище суттєво впливає на процес створення турбованих бензинових двигунів із прямим 
впорскуванням зі зменшеними габаритами, що працюють під великим навантаженням. Цей різновид силових 
агрегатів тільки почав завойовувати популярність у користувачів, які прагнуть до більшої економії пального, 
і (у деяких випадках) у покупців, які більше не хочуть використовувати дизельне пальне у своїх легкових 
автомобілях.

На жаль, ефект ПЗНО має тенденцію з’являтися та зникати в межах певного алгоритму. Двигун може 
працювати нормально, аж раптом упродовж кількох робочих циклів спостерігається передчасне запалювання 
на низьких обертах, яке потім таємничим чином знову зникає. Це дуже дратує, коли ви намагаєтеся 
діагностувати проблему.

Усі перелічені нижче чинники, ймовірно, можуть впливати на виникнення ефекту ПЗНО.

Особливості конструкції двигуна — ефект ПЗНО частіше виникає в певних видах двигунів, ніж в інших.

Налаштування двигуна — оскільки інженери змінюють налаштування для забезпечення оптимальної 
економії пального, ці зміни призводять до більшої ймовірності появи ПЗНО.

Навантаження двигуна — ефект ПЗНО частіше виникає в умовах роботи, для яких характерні високі 
навантаження та низькі оберти.

Якість пального та склад мастила — використання пального з вищим октановим числом зменшує 
частоту виникнення ПЗНО, але таке рішення не може повністю усунути цей ефект, водночас воно змушує 
споживача використовувати лише пальне преміального класу.

www.CommaOil.com

Певно, не стало новиною те, що дві всесвітньо відомі компанії в галузі виробництва автомобілів, які дуже 
активно вивчали ефект ПЗНО (а саме Ford і GM), почали виробництво зменшених 3-циліндрових, турбованих 
двигунів з об’ємом 1,0 л, котрі мають приблизно таку саму потужність, як і 4-циліндрові агрегати об’ємом 1,6 л, 
що випускалися раніше. Скорочення кількості циліндрів означає, що зменшуються сила тертя та втрати 
теплової енергії, оскільки двигуни стають ефективнішими — але для досягнення такої самої потужності 
необхідно підвищити тиск у камері згоряння.

Ці нові двигуни призначені для роботи на низьких обертах і здатні забезпечувати високий рівень крутного 
моменту. Проте сукупність усіх цих чинників стала ідеальним підґрунтям для створення ефекту ПЗНО.

Що викликає передчасне запалювання на низьких обертах?
Первісним висновком була думка, що ефект ПЗНО, ймовірно, виникає через утворення нагару в камері 
згоряння або внаслідок накопичення сажі на стінках циліндрів. Подібні несприятливі чинники, швидше за все, 
можна усунути, але це ще не все.

Вивчаючи процес згоряння у двигуні на тактах «стиснення/робочий хід», можна дійти висновку, що джерела 
попереднього запалювання не обмежуються лише поверхнями циліндрів — вони можуть виникати в будь-
якому місці в межах всієї камери згоряння.

Одна з теорій полягає в тому, що краплі мастила або інші відкладення, які переміщуються в камері згоряння, 
можуть самостійно займатися перед запалюванням від іскри, і, у такий спосіб, передчасно запалювати 
паливну суміш.

Було визначено, що бензин, який впорскується в циліндр під високим тиском у формі аерозолю, може 
розчиняти масляну плівку на стінках циліндрів. Після цього, коли поршень піднімається вгору по циліндру під час 
реалізації циклу стиснення, частина цієї суміші мастила та палива переміщується у формі невеликих крапель, 
які переносяться зі стінок у зону згоряння, де вони можуть самостійно запалюватися. Це запалювання може 
поширюватися на іншу частину повітряно-паливної суміші, що викликає появу ефекту ПЗНО.
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Що потрібно зробити, щоб запобігти виникненню ефекту ПЗНО?

Хоча зміни в налаштуваннях двигунів можуть суттєво зменшити ймовірність виникнення ПЗНО, це призведе 
до втрати потужності агрегату або зниження паливної ефективності, тому ці зміни навряд чи доцільно вносити. 
Наприклад, якщо певний обсяг надлишкового пального потрапляє в циліндр до закінчення циклу стиснення, 
це створює охолоджувальний ефект, який, своєю чергою, зменшує вірогідність ПЗНО. Але, вочевидь, 
використання надлишкового пального не тільки збільшить рівень викидів, але також негативно впливатиме на 
показники економії, тому такі дії не можна розглядати як довгострокове рішення.

Суттєвого прогресу у вирішенні цієї проблеми можна досягти за рахунок зміни складу мастила для системи 
змащення двигунів.

Було виявлено, що один із металів, а саме кальцій, який використовують у моторних мастилах, може бути 
саме тим негативним чинником, котрий впливає на виникнення ефекту ПЗНО. Проте кальцій також приносить 
багато користі для інших частин двигуна, тому його не можна просто видалити з речовини, не створюючи 
проблем для інших компонентів. Вочевидь, явище ПЗНО є дуже важливою проблемою, оскільки двигуни 
можуть отримати серйозне пошкодження впродовж кількох секунд. Але є й інші, не менш критичні чинники, 
наприклад, запобігання надмірному зношенню та забезпечення чистоти двигуна, які не можна приносити в 
жертву лише заради вирішення цього питання.

Вміло підібравши компоненти суміші, можна компенсувати рівень кальцію завдяки додаванню інших 
елементів, як-от магній — це може привести до суттєвого скорочення чинників, які зумовлюють виникнення 
ПЗНО, з одночасним забезпеченням ефективності в усіх інших сферах.

Зміни в найближчому майбутньому

Виробників оригінального обладнання все більше непокоять питання виникнення ефекту ПЗНО, і хоча деякі 
компанії приховують свої секрети, інші діють більш відкрито.

Наприклад, компанія Vauxhall Opel рекомендувала використовувати на території всієї Європи мастило, що 
значною мірою відповідає їхній специфікації Dexos 2. А тепер її представники радять застосовувати для 
певних бензинових двигунів, зокрема для агрегатів зі зменшеним об’ємом 1,0 і 1,4 л, мастило, що відповідає 
їхній специфікації Dexos 1 Generation 2. Зовсім не дивно, що хімічний склад для цієї нової специфікації Dexos 
1 Generation 2 зумовлює нижчий вміст кальцію, що дає змогу знизити вірогідність виникнення ефекту ПЗНО, 
водночас забезпечуючи необхідні показники майже в усіх інших аспектах.

Compatibility Guarantee

Preamble
Comma, as a producer of Original Equipment (OE) specified products, is obliged to produce products, in accordance with OE specification.

Comma has registered with the Association of the Constructors of European Automobiles (ACEA) through the European Engine Lubricants

Quality Management System (EELQMS) as a producer of Original Equipment specified products and therefore Comma products may be used

during routine servicing without affecting the vehicle manufacturer’s warranty.
In this guarantee, references to motor vehicles are to motor vehicles as defined within Commission Regulation (EC) No 461/2010.

Comma’s guarantee
Comma’s guarantee is only applicable for use of Comma products in the United Kingdom. The guarantee applies to all motor vehicles,

including those which are within their warranty period, which are serviced with Comma products purchased in the United Kingdom.

Comma hereby undertakes and GUARANTEES that on the date of their delivery to our distributor:

• all relevant Comma products will meet specification as claimed or as agreed in writing; and 
• all relevant Comma products as claimed or as agreed in writing will be compatible with engine, braking, gearbox or cooling systems in

motor vehicles.
This Guarantee does not affect the purchaser’s statutory rights.Conditions of the guarantee

This GUARANTEE is conditional upon the strict usage of the Comma products being in accordance with:

1) the recommendations as listed at www.CommaOil.com; and2) the motor vehicle being serviced in line with the manufacturer’s recommended service intervals and regimes.

This guarantee is also conditional upon none of the exclusions listed below being applicable.

How to claim under the guarantee1) Upon discovery of the damage (but not later than 21 days from the date of discovery of the damage and within six months of the date of

the damage having occurred) call Comma’s Customer Services Manager on 01474 564311.
2) Allow a Comma representative and a mutually appointed assessor/engineer to examine the vehicle and maintenance records (if available) 

to determine the extent of the damage. Proof of purchase will be required to confirm that the Comma product covered by this guarantee

was in use.

3) Allow a Comma representative to obtain a relevant engine oil, transmission oil, coolant or brake fluid sample for analysis at no cost to you

to assist in determining the cause of the equipment failure.4) A full report, with the outcome, will be sent back to you within a timely manner.
This guarantee excludes:
• Comma products used in equipment that has been modified outside of the original equipment manufacturer’s original specification.

• Comma products that have been used in a manner which is not in compliance with any standards, conditions, instructions or 

specifications which have been provided with such product or could otherwise be reasonably implied.

• Comma products that have been negligently used, or which have been used for a purpose other than their original stated purposed.

• Comma products that have been used in conjunction or mixed with any other product or additive that has not been authorised for use 

by Comma. 

• Failure of, or damage to, equipment that is due to a pre-existing condition or that is otherwise unrelated to the use of Comma products. 

• Any damage that has been caused by normal wear and tear of equipment (and any repair to, or replacement of, equipment to the extent 

the repair or replacement relates to damages constituting or arising from normal wear and tear). 

• Any claim alleging that damage to an engine, braking, gearbox or coolant system has been caused by reasons of the Comma product not 

meeting the specification claimed or agreed but which is not proved, supported or verified by a mutually appointed assessor or engineer.

If any provision of this guarantee is held to be unlawful, invalid, illegal or incapable of being enforced by any rule or law, all other conditions 

or provisions of this guarantee shall nevertheless remain in effect.How to claim under the Guarantee
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www.CommaOil.com

Що можна зробити?

Як власник майстерні/технік, ви можете, 
передусім, отримати всю необхідну інформацію 
про цю проблему. Обізнаність завжди є першим 
і найважливішим кроком на шляху ефективної 
протидії будь-якій новій загрозі. Питання 
передчасного запалювання на низьких обертах 
є дуже складним, і наразі воно інтенсивно 
вивчається. Замість того щоб намагатися самостійно 
відстежувати безліч новітніх розробок, можливо, 
краще дати компанії Comma зробити це за вас.

Якщо в автомобілі виникає ефект ПЗНО, 
перевірте, чи використовується в ньому 
рекомендоване мастило

Скориставшись застосунком компанії Comma на веб-
сайті www.CommaOil.com, ви знайдете відповідний 
тип мастила, рекомендованого для конкретних 
транспортних засобів на основі останньої інформації 
від виробників. На сайті www.CommaOil.com ви 
знайдете наші рекомендації щодо забезпечення 
100% сумісності під час вибору олив, антифризу 
та охолоджувальних рідин для європейських 
транспортних засобів, що випускалися впродовж 
останніх 30 років. Цей застосунок також охоплює 
різноманітні типи гальмівних рідин, рідин для 
трансмісії та гідропідсилювачів.
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Новий MOOGПопередній MOOG

Нова яскрава упаковка
для оновлених деталей

Ми завжди перебуваємо в пошуку шляхів поліпшення як деталей MOOG, так і підтримки,
яку ми надаємо клієнтам і споживачам. Останні інноваційні розробки дозволили
нам удосконалити продукцію і запустити власне виробництво в Іспанії, Барселона.
Це дозволить нам посилити контроль якості та надавати кращий сервіс клієнтам.

 

Вдосконалені деталі підвіски і рульового управління MOOG поставляються в новій яскравій
упаковці жовтого кольору. Ви легко зможете їх упізнати! 

©2018 Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA, BVBA. 
Торгова марка MOOG є власністю компанії
Federal-Mogul LLC, та також ії дочірніх підприємств.

www.moogparts.com.ua



Головна мета таких семінарів — підвищення 
кваліфікації фахівців зі збуту та майстрів автосервісу.

Програма семінару традиційно висвітлює такі теми:
 ■ KYB-Industries. Історія, асортимент і новинки

 ■ Пристрій і призначення амортизатора. Серії амортизаторів KYB

 ■ Пружини K-Flex

 ■ Професійний підбір за каталогами KYB

 ■ Гарантійна політика KYB. Розгляд типових гарантійних випадків

 ■ Проблема підроблених запчастин

 ■ Проект «KYB сервіс». Порядок авторизації СТО

Технічні 
семінари 
KYB Компанія KYB продовжує 

проводити навчальні семінари 
у великих містах України.

Формат заходів відкритий: 
запрошуються всі фахівці, 
зацікавлені в підвищенні 
своєї майстерності — ав-
томеханіки, техніки, ме-
неджери з продажу. Учас-
ники семінару отримують 
фірмовий Сертифікат, який 
у подальшому дозволяє 
станції авторизуватися у 
програмі «KYB Сервіс».

Для участі необхідно на-
діслати на kievoff ice@
kyb-europe.com заявку із 
зазначенням контактної ін-
формації, назви організації, 
ПІБ і посади учасника.

Місце і час проведення 
семінару в вашому місті 
уточнюйте у регіональ-
ного дистриб’ютора або в 
представника KYB (Сергій 
Немятий, тел. 067 693 52 11).

www.kyb.ua

Сервісна програма KYB, найбільшого у світі виробника гідравлічного облад-
нання, впроваджується вже понад 10 років і заробила міцну репутацію на ринку. 
Основні умови співпраці — професіоналізм персоналу станції, грамотна робота 
з підвіскою і готовність підтримувати гарантію виробника.

Семінари організовуються повністю за рахунок 
компанії KYB, і участь у них абсолютно безкоштовна.

Попередній графік проведення семінарів такий:

3 травня — Житомир

14 травня — Івано-Франківськ

16 травня — Ужгород

21 травня — Чернігів

23 травня — Суми

11 червня — Миколаїв

13 червня — Одеса

19 червня — Кременчук

20 червня — Черкаси
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Компанія KYB продовжує 
проводити навчальні семінари 
у великих містах України.

Нові можливості мобільного 
застосування KYB
У популярному мобільному додатку KYB Suspension Solutions 
з’явилися кілька нових функцій. Попередньо вони були 
анонсовані на виставці Automechanika 2018 у Франкфурті, 
тепер же стали доступні для користувачів. Додаток призна-
чений для майстрів автосервісу, і може бути легко налашто-
ваний для кожної станції, надаючи можливість відправляти 
індивідуальне повідомлення з результатом діагностики. 
Цей мобільний додаток покликаний звернути увагу авто-
власника на необхідність заміни деталей підвіски і допо-
могти майстру ефективніше спілкуватися зі своїм клієнтом.

Тепер у звіт, що відправляється, можна помістити більше 
ніж одну фотографію. Знімки можна вибрати з бібліотеки 
фотографій на своєму мобільному пристрої або зробити 
фото прямо в додатку.

Повідомлення стають більш персоніфікованими, якщо 
майстер ставить під ним підпис і прикріплює своє фото, 
за бажанням.

Також було додано тікер новин, який надає можливість 
бути в курсі будь-яких подій, в яких задіяна компанія KYB. 
Наприклад, коли виробник бере участь у виставці, корис-
тувачі в прилеглих регіонах побачать повідомлення про 
це в нижній частині екрана програми.

Тепер у бічному меню програми є кнопка «Дзвінок спе-
ціаліста», для прямого зв’язку з технічним фахівцем KYB.

Безкоштовний додаток KYB Suspension Solutions вже вико-
ристовує понад 5000 майстерень в Європі, причому у 23% 
випадках після відправки звіту автовласник передзвонює 
на станцію.

Додаткова інформація та посилання для завантаження — 
на app.kyb-europe.com.

Мільйони переглядів 
відео-інструкцій KYB
Кількість переглядів відео з монтажу KYB Europe 
Aftermarket на виділеному каналі YouTube пере-
вищила 4 мільйони.

Як технічну підтримку для персоналу сервісних 
станцій компанія KYB випускає відео-інструкції 
з установки амортизаторів. Цю опцію запустили 
у 2013 році, і зараз це затребуване джерело ві-
деоматеріалів для широкого спектра складних 
або незвичайних випадків заміни амортизаторів 
на автомобілі. На цей час на фірмовому каналі 
розміщено вже більше 100 відеороликів, що охо-
плюють понад 380 автомобілів. У середньому 
їх переглядають понад 90 000 разів на місяць, 
сумарно — 195 000 хвилин.

Найпопулярніший відеоролик — установка пере-
днього амортизатора на Peugeot 307, 308, Citröen 
C4. Процес утруднений тим, що для того, щоб 
отримати належний доступ до верхньої гайки, 
потрібно зняти склоочисники вітрового скла, на-
кладку рами лобового скла, ємність гальмівної 
рідини і кожух склоочисника.

У всіх відеороликах KYB демонструється правиль-
ний процес заміни амортизаторів, включаючи 
необхідні інструменти для використання і кон-
кретні налаштування геометрії.

Якщо заміна амортизаторів викликає певні склад-
нощі, а цього автомобіля ще немає в добірці, за-
явку із зазначенням даних автомобіля можна на-
діслати на адресу QR@kyb-europe.com.

Додаток можна безкоштовно 
скачати в App Store і в Google Play.
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СТАРТ СПІВПРАЦІ 
INTER CARS UKRAINE 
ТА MOTUL
Ми раді повідомити, що асортимент 
мастильних матеріалів Inter Cars Ukraine 
розширився лінійкою товарів бренду Motul.

Motul — французька компанія світового 
рівня, яка вже понад 160 років спеціалі-
зується на розробленні, виробництві та 
реалізації високотехнологічних мастиль-
них матеріалів для мотоциклів, автомо-
білів, вантажної, сільськогосподарської 
техніки та інших транспортних засо-
бів, а також промислових мастильних 
матеріалів — через напрямок MotulTech.

У 1971 році компанія Motul започаткувала 
виробництво 100% синтетичних мастиль-
них матеріалів на основі складних ефірів, 
які використовувалися у авіаційній про-
мисловості, та створила серію моторних 
олив 300V.

За роки свого функціонування Motul 
виступала офіційним партнером бага-
тьох спортивних команд і виробників, у 
співпраці з якими компанія зробила свій 
вагомий внесок у технологічний розви-
ток моторних видів спорту.

Motul надає технічну підтримку коман-
дам у ході таких міжнародних змагань, 
як   «24 години Ле-Ману» (24 Hours of Le 
Mans, перегони для автомобілів і мото-
циклів), чемпіонат світу FIA з перегонів 
на витривалість (FIA World Endurance 
Championship), міжнародний чемпіо-
нат серед автомобілів класу GT (Super 
GT), чемпіонат світу з дрифту, міжна-
родні змагання з підйому на пагорб 
Пайкс Пік (Pikes Peak), чемпіонат Японії 
Super Formula, чемпіонат із перегонів на 
витривалість Blancpain Endurance Series, 
ралі-марафон «Дакар» (Dakar), перегони 
Tour Auto, перегони на класичних авто-
мобілях Ле-Ман Класік (Le Mans Classic), 
чемпіонат світу із шосейно-кільцевих 
мотоперегонів (MotoGP™), чемпіонат 
світу із супербайку (World Superbike), чем-
піонат світу з мотокросу (World MX), чем-
піонат світу FIM з перегонів на витрива-
лість (FIM Endurance World Championship), 
мотоциклетні перегони IOM TT (Isle of 
Man Tourist Trophy), чемпіонат світу FIM 
з льодового спідвею (FIM Ice Speedway 
Gladiators World Championship), хард 
ендуро Roof of Africa та багато інших.
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Для легкових і вантажних авто-
мобілів, мотоциклів, ретро- і го-
ночних автомобілів, для водного 
спорту: скрізь, де необхідно за-
безпечити надійне ущільнення 
деталей, Elring пропонує ши-
рокий асортимент герметиків, 
багаторазово перевірених на 
практиці. «Наші високоефек-
тивні герметики вже протягом 
багатьох років чудово зареко-
мендували себе серед про-
фесіоналів та любителів (для 
хобі «Зроби сам»). Багато авто-
мобільних фахівців викорис-
товують лише Dirko™, Curil™ 
або AFD, тільки якість Elring і 
ніколи не працюють з іншими 
продуктами», — говорить Ми-
хайло Бауер, директор з прода-
жів підрозділу Elring Міжнарод-
ний афтермаркет у Південній і 
Східній Європі.

При цьому вибрати можна із ши-
рокого асортименту продукції:

 ▶ Dirko™ сірий — високотем-
пературний герметик на 
основі силікону, твердне в 
результаті реакції з вологою 
повітря. Володіє тривалою 
еластичністю і характери-
зується різноманітністю 
можливостей застосування. 
Він має високу температу-
ростійкість (до +300 °C) і 
стійкість до впливу різних 
середовищ.

 ▶ Dirko™ бежевий і Dirko™ 
чорний також стійкі до 
впливу високих температур.

«Dirko™ НТ витримує навіть 
температури до +315 °C», — 
зазначає Бауер.

Усі 
герме-
тики марки 
Dirko™ мають 
в’язку, пасто-
подібну консис-
тенцію і характеризуються 
високою заповнювальною 
здатністю — таким чином, 
можна легко ущільнювати по-
верхні, які не піддавалися тонкій 
обробці. Це особливо важливо 
в разі ремонту.

Герметики Curil™ пропонуються 
як термостійкі, що не тверднуть; 
жаростійкі, що не тверднуть; а 
також рідкі герметики, що тверд-
нуть. Вони створені на основі 
синтетичних смол і мають зна-
чно нижчу в’язкість, ніж силі-
кони. «Ці продукти особливо 
придатні для тонких зазорів 
після механічної обробки із за-
стосуванням додатково прокла-
док або без них (у разі прокла-
док ГБЦ герметики додатково 
застосовувати заборонено)», — 
пояснює Бауер. Крім того, для 
вулканізації необхідний доступ 
повітря.

Якщо повітря немає, що осо-
бливо часто трапляється при 
ущільненні чисто оброблених 

на верстаті, широких поверхонь, 
які ущільнюються, необхідно ви-
користовувати анаеробний гер-
метик. «У такому випадку най-
краще застосовувати герметик 
AFD. Цей герметик використо-
вують тільки між двома метале-
вими деталями, він твердне», — 
підкреслює Бауер. Прикладом 
можуть служити складові голо-
вки циліндрів, а також опори 
розподільного вала.

Вибір герметика — 
шлях до потрібного 
продукту

У майстерні часто трапляється, 
що навіть досвідчені автомеха-
ніки-професіонали не знають, 
який герметик є ідеальним для 
певного випадку. «Ми подумали, 
як ми можемо швидко надати 
допомогу. На нашому сайті на 
сторінці «Вибір герметиків» 
потрібно вказати деякі відо-
мості про ділянку застосування, 
і всього за три простих кроки 
користувач буде спрямований 
до потрібного герметика. Прос- 
тіше не буває», — говорить 
Бауер.

Герметики 
Elring

ПРАВИЛЬНИЙ ПРОДУКТ 
ДЛЯ КОЖНОГО ВИПАДКУ

Все про герметики, а також про вибір герметика ви знайдете за посиланням 
http://www.elring.ru/ru/produkcija/germetiki/vybor-germetikov/

Перевірена якість — новий дизайн

Герметики Elring користуються високим попитом у автомобільних професіоналів
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НЕБАЖАНІ ВІБРАЦІЇ
Зниження рівня шуму, вібрацій і жорсткості саме 
собою перетворилося в окрему технологію. Вироб-
ники транспортних засобів прагнуть вдосконалити 
свої вироби за допомогою поглиначів, ізоляторів та 
інших засобів протидії вібрації, призначенням яких 
є зменшення вказаних характеристик. Але що явля-
ють собою шум, вібрація і жорсткість?

Шум визначається як неприємний або руйнівний 
звук, який викликає певні занепокоєння, такі як 
гуркіт зношеного підшипника.

Вібрація визначається як неприємний і повторюва-
ний рух об'єкта у вигляді поштовхів, як, наприклад, 
розбалансоване колесо, яке призводить до коливань 
керма при певних швидкостях.

Жорсткість набагато важче визначити, адже це по-
няття є дуже суб’єктивним. Однак вона може бути ви-
значена як раптове, агресивне відчуття, наприклад, 
як реакція підвіски автомобіля під час потрапляння 
у вибоїну на дорозі.

Найбільшим джерелом шуму, вібрації і жорсткості 
ходу транспортного засобу є двигун внутрішнього 
згоряння з його обертальними деталями, фактами 
горіння і варіаціями швидкості під час роботи. Ці 
особливості навіть посилюються, якщо двигун тран-
спортного засобу обладнаний системою запуск/
зупинка, деактивації циліндрів і характеризується 
підвищеними коефіцієнтами стиснення. 

Шлях передачі крізь корпус автомобіля пролягає 
через опори двигуна, а також через будь-які пали-
вопровідні, вихлопні та вентиляційні трубопроводи 
або внутрішнє оздоблення кузова. Ми чуємо це у 
вигляді звуків, або відчуваємо у вигляді вібрацій.

Виробники транспортних засобів використовують 
кріплення різних форм, розмірів і типів щоб ізолю-
вати двигун від корпусу автомобіля та протидіяти 
цим особливостям. Тим не менш, інтенсивність таких 
вібрацій і звуків дуже сильно залежить від характе-
ристик двигунів транспортних засобів, витрат і якості 
встановленого бренду запасних частин.

Три основні типи кріплень (опор), які використову-
ються в індустрії: гумові опори, гідравлічні опори та 
електронно-активні опори.

Традиційним і найбільш вживаним типом є гумові 
опори.

Вони доступні у великій кількості форм та розмірів, 
від насправді простої форми до дуже складних гу-
мометалевих конструкцій.

Жорсткість залежить від властивостей використа-
ного еластомеру, а напрям руху визначається фік-
сованими ланками залежно від конструкції опори.

Більш динамічні гідравлічні опори поєднують в собі 
функції акустичної ізоляції звичайної гумової опори 
двигуна, але зі збалансованим гасінням коливань.

Гідравлічні опори двигуна можуть мати різні харак-
теристики залежно від діючого навантаження. В’язка 
рідина у гідравлічній опорі діє як амортизатор для 
забезпечення оптимальної ізоляції.

Всередині гідравлічної опори двигуна є головна 
гумова пружина, яка має верхню та нижню камери. 
Ці камери сполучені за допомогою серії каналів 
і розділені гумовим клапаном. Головна пружина 
заповнена в’язкою рідиною, яка діє як вторинний 
амортизатор. Під час ударів, які викликають вібра-
цію, гумовий клапан відкриває і закриває обвідний 
канал, перенаправляючи потік в’язкої рідини, яка ру-
хається між двома камерами. Це змінює жорсткість 
кріплення, створюючи оптимальні характеристики 
демпфірування за будь-яких дорожніх умов (мал. 1).

Задля більшого контролю у випадку гідравлічної 
опори двигуна можливе використання вакууму, 
який створює двигун. Створюваний від’ємний тиск 
забезпечує м’якість опори на холостому ходу і ма-
лих швидкостях обертання, та, навпаки, жорсткість 
у вищих діапазонах швидкості обертання.

Еволюцією гідравлічних опор двигуна стали опори 
з електронним управлінням, які можуть бути синх-
ронізовані з системою управління двигуном тран-
спортного засобу (мал. 2).

Опори двигуна з електронним управлінням відпо-
відають вимогам до зниження вібрацій, забезпечу-
ючи ще більший рівень контролю.

Мал. 1. Гідравлічні опори

Камера для рідини

Контроль гасіння

Камера рівноваги

Система форсунки з діафрагмою

Діафрагма

Захисна кришка
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Система форсунки з діафрагмою

Діафрагма

Функція перемикання приводить до того, що пнев-
матична підвіска в опорі зберігається в нейтраль-
ному положенні, забезпечуючи м’якість на холостому 
ходу або низьких обертах. Потім, коли транспортний 
засіб прискорюється, опора перемикається в режим 
гідравлічної підвіски і забезпечує жорсткіше 
з’єднання між двигуном і корпусом автомобіля.

Останнім досягненням у сфері опор двигуна стала 
активна розумна опора, яка була розроблена для 
задоволення більш прискіпливих вимог до функціо- 
нальності. Опора такого типу була розроблена для 
забезпечення максимальної економії палива та 
покращення динаміки руху задля досягнення макси-
мального комфорту в салоні автомобіля — зниження 
рівня шуму, вібрацій та жорсткості.

Активна гідравлічна опора з електронним управ-
лінням оснащена приводом і датчиками для зво-
ротного зв’язку з блоком управління, вона може 
активно контролюватися відповідно до необхідного 
рівня гасіння вібрацій. Це контролюється заданою 
частотою приводу; активна опора здійснює гасіння 
гідравлічним способом, пасивно або активно. Харак-
теристики ізоляції обчислюються блоком керування 
транспортного засобу і трансформуються приво-
дом у такий спосіб, що вібрація не передається на 
корпус автомобіля.

З часом усі опори двигуна виходять з ладу або зно-
шуються, їхня здатність до гасіння коливань знижу-
ється, в результаті чого виникають небажані вібра-
ції, шум і жорсткість. Це є результатом зношування 
опори, а у випадку гідравлічних опор — можливого 
витоку рідини.

Опори, які контролюються вакуумом, можуть мати 
проблеми з витоками повітря і вакуумною системою, 
за допомогою якої ці опори контролюються, можуть 
вийти з ладу, або перестати нормально функціону-
вати. Окрім проблеми гасіння вібрацій, це може 
також викликати проблеми управління двигуном, 
що виникають у результаті витоку повітря в системі.

Опори з електронним управлінням можуть також 
страждати від зношування інших опор. До того ж 
треба зважати на досить складну вбудовану елек-
троніку. Будь-які проблеми з електрикою можуть 
бути виявлені блоком управління, і коди несправ-
ностей реєструються відповідним чином. Це допо-
магає здійснювати будь-яку діагностику цих опор.

При заміні будь-якої опори двигуна або трансмісії 
переконайтеся, що виконуються всі необхідні проце-
дури, які дозволяють уникнути скорочення терміну 
служби запчастини, яка підлягає заміні.

Покладайтеся на запасні частини від febi bilstein 
перевіреної якості, яка відповідає рівню якості 
оригінальних запчастин. Повний асортимент опор 
двигуна та трансмісії можна знайти за адресою: 
www.partsfinder.bilsteingroup.com

febi є частиною bilstein group, яка об’єднує такі 
торгові марки як febi, SWAG та Blue Print.

Більш детальну інформацію можна отримати на: 
www.febi.com

Мал. 2. Гідравлічна опора з електронним управлінням

Верхня масляна камера

Діафрагма 

Привод

Мембрана

Компанія Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG Вільгельмштрассе 47 
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Гальмівні колодки Delphi Technologies 
демонструють відмінні результати в ході 
випробувань високошвидкісних автомобілів
Гальмівні колодки Delphi 
Technologies перевершили ви-
роби конкурентів за результа-
тами випробувань на автомобілі 
VW Touareg. Вони продемон-
стрували виняткову силу галь-
мування, керованість і стійкість 
фрикційних властивостей при 
нагріванні, забезпечуючи тихе 
гальмування і низькі показники 
зносу.

Компанії Delphi Technologies 
вдалося знайти оптимальний 
баланс характеристик шуму, 
зносу й ефективності гальму-
вання. Тому механіки можуть 
бути впевнені у високій якості 
гальмівних колодок Delphi 
Technologies.

Ці відмінні результати були під-
тверджені випробуваннями на 
автомобілі VW Passat, у ході яких 
колодки Delphi Technologies по-
казали швидше і тихіше галь-
мування та триваліший експ-
луатаційний ресурс порівняно 
з продукцією конкурентів.

Уорік, Велика Британія 2019 г. 
Нещодавно компанія Delphi 
Technologies провела порів-
няльні випробування своїх 
гальмівних колодок і колодок 
оригінального автовиробника, 
а також чотирьох провідних 
конкурентів на автомобілі люк-
сового сегмента VW Touareg II 
V6 TDI, побудованому на тій же 
платформі, що і Porsche Cayenne 
і Audi Q7. Гальмівні колодки 
Delphi Technologies перевер-
шили вироби чотирьох інших 
виробників післяпродажних ав-
токомплектуючих, продемон-
струвавши швидше, більш керо-

ване і тихіше гальмування навіть 
в умовах високих температур, 
при меншому зносі, що дово-
дить їх універсальність і високі 
експлуатаційні характеристики. 
Настільки ж вражаючі резуль-
тати були продемонстровані 
раніше на автомобілі VW Passat 
2.0 TSI.

У міру збільшення потужності 
двигуна і разом з нею можливої 
швидкості руху ростуть вимоги 
до гальмівної системи, а також 
ризик зниження фрикційних 
властивостей при нагріванні, 
що є головною проблемою, 
пов’язаною з високоефектив-
ним гальмуванням. Для відтво-
рення таких умов було виконано 
екстрене гальмування при п’яти 
різних робочих температурах у 
діапазоні від 50 до 400 °C. При 
швидкості 170 км/год автомо-
біль, оснащений гальмівними 
колодками Delphi Technologies, 
у кожному випробуванні зупи-
нявся швидше, ніж автомобілі з 
колодками всіх інших чотирьох 
виробників післяпродажних ав-
токомплектуючих. Що особливо 
важливо, гальмування було по-
вністю контрольованим, і було 
зареєстровано лише невелике 
відхилення характеристик зі 
збільшенням температури: на 
зупинку при температурі 50 °C 
знадобилося 114 м, а при понад 
400 °C — лише на 2 м більше. 

Це свідчить про чудову темпе-
ратурну стійкість колодок Delphi 
Technologies.

Різко контрастували результати 
двох інших конкурентів: галь-
мування виконувалося значно 
повільніше, при цьому спосте-
рігалося помітне погіршення 
відгуку зі збільшенням темпе-
ратури. Наприклад, при тем-
пературі 400 °C автомобіль, 
оснащений колодками Delphi 
Technologies, зупинявся на три 
метри раніше за автомобіль, 
оснащений колодками наступ-
ної кращої марки виробника піс-
ляпродажних автокомплектую-
чих, на 17 м раніше за другий і, 
відповідно, на 52 і 56 м раніше 
за третій і четвертий. Колодкам 
останньої марки знадобилося 
37 додаткових метрів для галь-
мування при 400 °C порівняно 
з гальмуванням при 50 °C. Крім 
того, важливо відзначити, що в 
тому місці, де автомобіль з ко-
лодками Delphi Technologies уже 
зупинився, автомобілі з колод-
ками двох гірших марок продо-
вжували б рух зі швидкістю по-
над 87 км/год з усіма наслідками, 
що випливають звідси.

«Для нас безпека стоїть на пер-
шому місці, — говорить Ніл 
Фраєр, віце-президент під-
розділу післяпродажних авто-
компонентів компанії Delphi 
Technologies з питань глобаль-
ного маркетингу, продукції і 
стратегій розвитку. — Ми сис-
тематично відбираємо найкращі 
фрикційні матеріали для тих га-
лузей застосування, для яких 
вони розроблені. А для висо-
кошвидкісних автомобілів це 
означає, що матеріал колодки 
повинен забезпечити високий 
і водночас стабільний коефіці-
єнт гальмування для досягнення 
оптимальної гальмівної сили і 
керованості, одночасно погли-
наючи більшу кількість енергії, 
що виділяється при гальмуванні 
на високих швидкостях. Випро-
бування показали, що на відміну 

58

ПОСТАЧАЛЬНИКИ



від деяких інших виробників 
наші гальмівні колодки постійно 
демонструють силу гальмування 
і керованість на рівні оригіналь-
них комплектуючих з мінімаль-
ним зниженням фрикційних 
властивостей при нагріванні».

Низький рівень шуму гальмів-
ної колодки — це теж важли-
вий фактор. Компанія Delphi 
Technologies ще раз довела, що 
її гальмівні колодки є одними з 
найтихіших на ринку і, що ще 
більш важливо, вони тихіші, 
ніж колодки оригінального ви-
робника, які демонструють рі-
вень шуму 70 дБ. Подібним же 
чином, за шкалою коефіцієнта 
шуму, де 7 і нижче — це чутний 
звук, а 10 — тиша, колодки Delphi 
Technologies продемонстрували 
практично безшумний показ-
ник — 9,0.

«Повторні звернення клієнтів, 
пов’язані з шумом, є серйозною 
проблемою для багатьох авто-
майстерень, тому всі наші ко-
лодки оснащені протишумними 
рішеннями, які добре зареко-
мендували себе, такими як ори-
гінальні протишумні пластини, 
камери і підшарові технології. І 
це однозначно дає результат, ро-
блячи наші колодки тихішими, 
ніж оригінальні», — продовжує 
Ніл Фраєр.

Щодо зносостійкості колодки 
Delphi Technologies показали 
такі ж високі результати. На пе-
редньому мосту, де виконується 
основне гальмування, після 2140 
гальмувань із різними значен-
нями швидкості й тиску знос був 
на 0,1 мм менший, ніж у марки 
найближчого конкурента, і на 
1 мм — ніж у марки, яка пока-
зала найгірші результати. На 

задньому мосту результати 
були схожими, також переви-
щуючи показники оригіналь-
них компонентів. Крім того, на 
передньому і задньому мостах 
колодки Delphi Technologies ви-
кликали значно менший знос 
дисків.

 «Вибір колодки можна порів-
няти зі знаходженням правиль-
ного балансу, — говорить на 
завершення Ніл Фраєр. — На-
приклад, колодка, що забезпе-
чує відмінну силу гальмування, 
може зношуватися швидше. 
Водночас більш довговічна ко-

лодка може виявитися гучні-
шою. Все це не стосується ви-
робів Delphi Technologies. На 
автомобілі VW Touareg наші ко-
лодки показали оптимальний 
баланс характеристик шуму, 
зносу й ефективності гальму-
вання, задовольнивши всі до-
даткові вимоги, що висуваються 
на високошвидкісному автомо-
білі. Це високоякісні колодки, що 
гарантують як механікам, так і 
водіям відмінні експлуатаційні 
якості на будь-якому рівні».

У 2018 році компанія Delphi 
Technologies провела схожі ви-
пробування на автомобілі VW 
Passat — типовому сімейному 
седані середнього розміру. Були 
отримані настільки ж позитивні 
результати, які ще раз підтвер-
дили важливість вибору ко-
лодки, спеціально сконструйо-
ваної для певної марки і моделі 
автомобіля.
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Досвід, знання, професійність та ініціатива допомагають 
з кожним роком зміцнювати позиції і з фірми локальної 
сфери діяльності компанія перетворюється на підпри-
ємство, що охоплює найвіддаленіші куточки країни. За-
вдяки ініціативності, розвитку мережі авторизованих 
продавців, безпосередньому продажу — бренди Jasol 
та Revline стають усе більше затребуваними і високо 
цінуються серед постійних і нових клієнтів.

Якість — головне, оскільки тільки хороший бренд має 
шанс конкурувати з найсильнішими на ринку.

Найвища якість продукції гарантована всім клієнтам. 
Додатковою перевагою є той факт, що кожна партія 
товару проходить перевірку в незалежній лабораторії. 
Це означає, що все, що виходить із території НПЗ Ясло, 
має гарантовану високу якість.

При створенні олив JASOL докладено максимальних 
зусиль для того, щоб продукція оптимально задоволь-
няла всі потреби клієнтів. Оливи JASOL створюються з 
використанням найсучасніших технологій із найбільш 
високоякісними облагороджувальними присадками. 
Рецептура і характеристики олив JASOL дозволяють ви-
конувати всі вимоги виробників машин та інструментів.

На додаток до олив бренд JASOL пропонує широкий 
вибір експлуатаційних рідин.

Бренд REVLINE пропонує оливи для автомобілів най-
вищої якості, які вирізняються з-поміж інших аналогіч-
них продуктів, присутніх на ринку. Облагороджувальні 
присадки найвищої якості, багатоступінчастий процес 
контролю якості сировини і готової продукції гаранту-
ють безвідмовність у роботі олив REVLINE.

Оливи REVLINE виготовляються на основі сучасної фор-
мули M-ACTIVE, яка завдяки застосуванню спеціальних 
молекул забезпечує оптимальний захист двигунів у най-
важчих умовах експлуатації. Виробництво олив марки 
M-ACTIVE здійснюється за суворо певною технологією 
при виконанні багатоступінчастого контролю якості.

Висока якість олив REVLINE підтверджена визна-
ними світовими виробниками автомобілів. Продук-
ція REVLINE має схвалення і сертифікати таких марок, 
як MAN, MERCEDES, VOLVO, RENAULT і MACK.

Новий бренд мастильних матеріалів у асортименті INTER CARS UKRAINE

Rafineria w Jaśle Sp. z o.o. — це компанія з багатими традиціями. Завод розташований 
на території колишнього НПЗ Ясло. Беручи до уваги історію місця і потенціал, вона 
прагне динамічно розвиватися і будувати бренди Jasol та Revline.

Бренди REVLINE та JASOL сьогодні при-
сутні на більшості європейських ринків і 
в деяких країнах за межами Європи.

Вони пропонують широкий асортимент 
продукції найвищої якості як для автомо-
білістів, так і для промисловості. Асорти-
мент REVLINE та JASOL пропонує:

 ■ оливи для легкових та 
вантажних автомобілів

 ■ трансмісійні рідини

 ■ оливи та рідини для с.-г. 
та будівельної техніки

 ■ мастила та рідини для 
промисловості

 ■ експлуатаційні рідини

О л и в и  R E V L I N E  –  ц е  га ра н т і я  н а й в и щ о ї  я ко с т і  й  б е з в і д м о в н о с т і

JASOL ТА REVLINE від польського виробника 
Rafineria w Jaśle Sp. z o.o.
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Ефективна робота всіх систем багато в чому залежить від якості комплектуючих. Поломка дат-
чика температури відпрацьованих газів може викликати зміни в роботі компонентів і негативно 
позначитися на стані вашого автомобіля.

Для початку 
розберемося, що 
це за датчик і яку 
функцію він виконує
Датчики температури відпра-
цьованих газів (EGTS) контро-
люють температуру вихлопних 
газів, щоб компоненти для їх 
очищення досягали оптималь-
них умов роботи. Тому ці дат-
чики є важливим компонентом 
систем зниження рівня шкід-
ливих викидів транспортних 
засобів.

Крім того, за температурою 
вихлопних газів можна су-
дити, наприклад, про якість па-
ливно-повітряної суміші. Якщо 
температура вихлопних газів 
зростає, це означає, що є про-
блема в процесі згоряння па-
ливно-повітряної суміші, напри-
клад детонація. Занадто бідна 
або багата суміш призведе до 
зниження показників темпе-
ратури вихлопних газів. Також 
висока температура вихлоп-
них газів може свідчити про 
несправності системи запалю-
вання або системи управління 
двигуном. Наявність в автомо-
білі цього датчика знижує ри-
зик механічного пошкодження 
деталей двигуна.

Температурні датчики вихлоп-
них газів захищають компо-
ненти, що піддаються впливу 
потоку гарячих вихлопних га-
зів, від небезпечного перегріву. 
В автомобільних двигунах спо-
стерігається тенденція до під-
вищення екологічного класу і 
зниження витрати палива при 
одночасному підвищенні їх по-
тужності. У результаті такого роз-
витку технологія температурних 

датчиків вихлопних газів значно 
ускладнилася за останні кілька 
десятиліть. Крім захисту ката-
літичних нейтралізаторів і під-
тримування їх у необхідному 
діапазоні температури для до-
сягнення оптимальної швидко-
сті перетворення відпрацьова-
них газів, датчики виконують 
найважливішу функцію і у спра-
вах захисту інших компонентів 
(турбокомпресора, двигуна в 
цілому).

Різновиди датчиків 
температури 
відпрацьованих газів
У датчиках температури ви-
користовуються резистори, 
опір яких змінюється залежно 
від температури. Широко по-
ширені два типи датчиків: PTC 
і NTC. Опір датчика типу PTC 

(позитивний температурний ко-
ефіцієнт) збільшується, а датчика 
типу NTC (негативний темпера-
турний коефіцієнт) — зменшу-
ється з ростом температури.

Раніше для вимірювання темпе-
ратури вихлопних газів в осно-
вному використовувалися дат-
чики типу PTC. Однак датчики 
NTC точніші. Саме тому всі дат-
чики виробництва NGK SPARK 
PLUGS належать до типу NTC. 
Датчики температури відпра-
цьованих газів NTK оснащуються 
теплостійкими чутливими еле-
ментами, що працюють у діапа-
зоні від –40 ° C до +900 ° C. Наша 
компанія поставляє датчики 
температури відпрацьованих га-
зів для різних моделей автомо-
білів, призначені для установки 
в різних точках вимірювання:

 ▶ вимірювання температури 
вихлопних газів на вході й 
виході турбокомпресора (Т3);

 ▶ вимірювання температури 
вихлопних газів на вході й 
виході дизельного окисного 
каталітичного нейтралізатора 
(Т4);

 ▶ установка на вході або ви-
ході фільтра сажі дизельного 
двигуна (Т5) та/або трикомпо-
нентного каталітичного ней-
тралізатора (Т6).

 ▶ Датчики температури відпра-
цьованих газів NTK відповіда-
ють усім стандартам якості, а 
також мають такі переваги:

 ▶ Виняткова термостійкість

 ▶ Максимальна вібростійкість

 ▶ Надзвичайно швидкий по-
чаток вимірювань

 ▶ Значне зниження рівня шкід-
ливих викидів

ТЕХНОЛОГІЇ ДАТЧИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ 
ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ

Компанія NGK SPARK PLUGS уже багато років розробляє датчики EGTS для 
ринку оригінального устаткування і ринку запасних частин. В асортименті 
компанії 38 моделей для ринку оригінального устаткування й ринку 
запасних частин із охопленням близько 33 мільйонів автомобілів.

Підібрати датчик для вашого автомобіля можна на сайті: www.ngkntk.com/ua
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Маючи справу з такими автомобілями, слід 
пам’ятати про деякі особливості, серед яких — 
специфіка роботи системи кондиціонування. У 
гібридних і електричних автомобілях вона охо-
лоджує не тільки салон автомобіля, а й тягову 
акумуляторну батарею.

«СТО слід застосовувати інший підхід при ро-
боті з системою кондиціонування гібридних і 
електричних автомобілів. При відмові системи 
кондиціонування в автомобілі з ДВЗ ви зможете 
продовжити рух, просто відкривши вікно. Зовсім 
по-іншому йде справа з електромобілем: при ви-
ході кондиціонера з ладу продовжувати поїздку 
небезпечно через ризик перегріву батареї», — 
розповідає Ріхард Гроот (Richard Groot), фахівець 

з продукту «Системи кондиціонування» в DENSO. 
Очевидно, що в майбутньому експлуатаційні ха-
рактеристики системи кондиціонування набува-
тимуть усе більшого значення.

Мета цієї статті — розповісти про найважливі-
ший компонент, електричний компресор, і дати 
кілька корисних рекомендацій з обслуговування 
системи.

ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП ДІЇ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО КОМПРЕСОРА
Звичайні компресори приводяться в дію ремін-
ним приводом двигуна. Однак в електромобілях 
такого приводу немає, а отже, необхідно викорис-
товувати компресор іншого типу.

ЕЛЕКТРИЧНІ КОМПРЕСОРИ: 
РОЗПОВІДАЄМО ПРО КОМПРЕСОРИ МАЙБУТНЬОГО

Частка гібридних і електричних автомобілів постійно зростає. 
Вони навряд чи з’являться у вашій СТО в найближчі пару років, 
однак краще бути готовим до їх ремонту.

 КОМПРЕСОР З
РЕМІННИМ  ПРИВОДОМ 

ЕЛЕКТРИЧНИЙ КОМПРЕСОР

ЕЛЕКТРИЧНИЙ
КОМПРЕСОР

ВИСОКОВОЛЬТНА
БАТАРЕЯ

ЕЛЕКТРОННИЙ
БЛОК УПРАВЛІННЯ

КОНДЕНСЕР КОНДЕНСЕР

РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ КЛАПАН РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ КЛАПАН

КОМПРЕСОР

ДВИГУН ДВИГУН

РЕМІНЬВИПАРНИК ВИПАРНИК
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Електричний компресор DENSO складається з 
таких компонентів:

 ■ Вузол компресора: компресор спірального типу 
всмоктує, стискає і нагнітає холодоагент у сис-
тему кондиціонування.

 ■ Електродвигун: пускає в хід компресор. Без-
щітковий електродвигун постійного струму з 
ротором у вигляді постійного магніту й обмот-
кою статора.

 ■ Інвертор: живить електродвигун. Інвертор пе-
ретворює постійний струм від високовольтної 
акумуляторної батареї у змінний струм для жив-
лення електродвигуна. Крім того, електронний 
блок управління (ЕБУ) системи кондиціонування 
подає сигнали на інвертор через ЕБУ високо-
вольтної батареї для управління частотою обер-
тання електричного компресора.

 ■ Масловіддільник: компресорне масло може зни-
зити ефективність системи кондиціонування, 
тому для відділення масла з холодоагенту, що 
циркулює, використовується масловіддільник.

Робоча напруга електродвигуна становить 200 В 
і вище. Оскільки під час роботи електродвигун 
виділяє тепло, він охолоджується холодоагентом. 
Для електричної ізоляції електродвигуна і корпусу 
компресора компресорне масло, яке використо-
вується, повинно мати високі електроізоляційні 
властивості.

Компанія DENSO займається серійним виробни-
цтвом електричних компресорів з 2003 року. Саме 
вона першою у світі інтегрувала інвертор у кон-
струкцію компресора. В останньому поколінні елек-
тричних компресорів DENSO інвертор вбудований 
в електродвигун, що зменшує вагу і розміри ком-
понента, а отже, економить підкапотний простір.

ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА 
ТА ІНШІ ПЕРЕВАГИ
Електричні компресори DENSO мають низку 
переваг:

 ■ Контрольована частота обертання для збіль-
шення енергоефективності. Ріхард зазначає: 
«Якщо ви контролюєте частоту обертання елек-
тричного компресора, ви також контролюєте 
споживання енергії. Чим менше енергії йде 
на привід компресора, тим більше енергії ви 
зможете використовувати для тягового дви-
гуна. Запас ходу автомобіля збільшується при 
використанні електричного компресора, що 
забезпечує високу продуктивність на низькій 
частоті обертання».

 ■ Менше споживання енергії та збільшений за-
пас ходу автомобіля з літій-іонною батареєю 
завдяки компактним розмірам.

 ■ Функціонування системи кондиціонування 
навіть при відключеному двигуні завдяки 
вбудованому в електричний компресор елек-
тродвигуну. Електричний компресор працює 
незалежно від двигуна. Компресор приво-
диться в дію електродвигуном. Коли тяго-
вий двигун відключений, компресор може 
продовжувати роботу. Це суттєва перевага 
порівняно з автомобілями з традиційними 
двигунами, оскільки в салоні підтримується 
комфортний клімат.

 ■ Менший рівень шуму: новітня конструкція, 
розроблена DENSO, знижено рівень шуму 
порівняно з попередніми моделями при не-
змінній холодопродуктивності. Це сприяє 
створенню комфортної атмосфери без дра-
тівливого шуму.

ХОЛОДОАГЕНТ (НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА, НИЗЬКИЙ ТИСК)

ХОЛОДОАГЕНТ (ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА, ВИСОКИЙ ТИСК)

ВУЗОЛ КОМПРЕСОРА
ЕЛЕКТРОДВИГУН

ІНВЕРТОР

ВСМОКТУВАННЯМАСТИЛОВІДДІЛЬНИК
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РОБОТА З ЕЛЕКТРИЧНИМИ 
КОМПРЕСОРАМИ
Безпека понад усе!

Дотримання заходів безпеки є першочерго-
вим завданням при роботі з високовольтними 
компонентами. Важливо захистити як себе, так 
і транспортний засіб. Ріхард підкреслює важли-
вість дотримання техніки безпеки: «Необхідно 
вжити запобіжних заходів перед початком ро-
боти з високовольтною системою. Пам’ятайте, 
що компресор живиться від високовольтної 
акумуляторної батареї. При робочій напрузі 
200–400 В і вище заміна компресора стає не-
тривіальною процедурою. Перш за все, перед 
початком роботи ви повинні від’єднати акуму-
ляторну батарею, знову ж дотримуючись необ-
хідних заходів безпеки».

НАЛЕЖНЕ МАСЛО
Важливо враховувати тип масла, яке використо-
вується в електричному компресорі: оскільки (в 
більшості випадків) воно відрізняється від того, 
що застосовується в компресорах із механічним 
приводом. Рекомендується використовувати 
масло ND-Oil 11: завдяки своїм високим електро-
ізоляційним властивостям воно надійно захищає 
електродвигун.

«Тут існує ризик помилки. Відомі випадки, коли 
механіки СТО, не знаючи про різні типи масла, 
допускали їх змішування, що призводило до 
поломки компресора. Використання невідпо-
відного масла може стати причиною короткого 
замикання і пошкодження електродвигуна 
компресора», — уточнює Ріхард. При викорис-
танні ультрафіолетового барвника переконай-
теся в його відповідності технічним умовам SAE. 
Будь-який інший (дешевий) ультрафіолетовий 
барвник може погіршити електроізоляційні 
властивості компресорного масла.

ЗАПРАВКА СИСТЕМИ
Не варто забувати про обладнання для заправки 
системи кондиціонування. Як правило, в більшості 
СТО використовується установка для заправки 
системи кондиціонування, яка може працювати 
з маслом тільки одного типу. Це потрібно врахо-
вувати при обслуговуванні гібридних і електрич-
них автомобілів. На ринку існує кілька способів 
вирішення цієї проблеми, наприклад, установки 
з вбудованою програмою промивання, яка до-
зволяє легко «перемикати» тип масла. Проте для 
додаткової безпеки Ріхард рекомендує викорис-
товувати різне устаткування для обслуговування 
гібридних і електричних автомобілів.

ВИНЯТКОВА ВАЖЛИВІСТЬ 
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Корпус електричного компресора герметичний, 
тому його конструкцією не передбачено ущіль-
нення вала, а отже, відсутній ризик витікання 
холодоагенту в атмосферу через це ущільнення. 

Таким чином, порівняно з компресором з меха-
нічним приводом значно знижена ймовірність 
витікання холодоагенту. Однак це зовсім не озна-
чає, що система кондиціонування гібридного й 
електричного автомобіля в принципі не потребує 
технічного обслуговування. Детальна інформація 
про це міститься в інструкції з експлуатації вашого 
автомобіля. «Переконайтеся в належній кількості 
холодоагенту. Проблеми виникають, коли в сис-
темі не вистачає холодоагенту або його занадто 
багато. Це часто стає причиною поломки комп-
ресора», — радить Ріхард.

ЩО ЧЕКАЄ НАС У МАЙБУТНЬОМУ?
Як і будь-яка технологія, електричні компресори 
та система кондиціонування в гібридних і елек-
тричних автомобілях постійно еволюціонують. 
Тому для проведення правильного технічного 
обслуговування таких автомобілів співробітни-
кам СТО слід постійно оновлювати свої знання. 
Значна кількість змін обумовлена спробами ви-
рішити найскладнішу задачу — збільшити запас 
ходу електромобілів. Споживаючи велику кіль-
кість електроенергії, система кондиціонування 
істотно знижує запас ходу, тому тут точно існує 
певний потенціал для оптимізації. Можливо, 
при розробленні майбутніх систем буде ви-
користовуватися інтегрована конструкція для 
зменшення кількості компонентів, оптимізації 
компоновки, зниження ваги й економії про-
стору. Функції комплексного і прогностичного 
управління сприятимуть підвищенню енерго-
ефективності та також зроблять свій внесок у 
збільшення запасу ходу.

«У майбутньому все буде по-іншому, оскільки 
система кондиціонування стане більш схожою на 
систему терморегулювання. Її функціонал поля-
гатиме не просто в охолодженні салону автомо-
біля та його акумуляторної батареї — вона також 
працюватиме як енергоефективна система опа-
лення. Через 10–15 років проводити діагностику 
системи терморегулювання буде проблематично 
через її складність», — вважає Ріхард. Перекон-
ливий аргумент на користь необхідності пильно 
стежити за розвитком технологій!
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www.denso.ua

Get inside
* погляд зсередини

Запчастини до автомобіля повинні відповідати специфікації виробника, а їх установка повинна бути 
зрозумілою і простою. Оскільки компоненти DENSO ідеально відповідають цим вимогам, не дивно, що 
кожні 9 із 10 вироблених автомобілів уже оснащені оригінальними компонентами DENSO на конвеєрі. 
Саме такими деталями, як наші компресори кондиціонера, які показують оптимальну продуктивність 
навіть при екстремально високих температурах. І якщо провідні виробники автомобілів довіряють DENSO, 
то чому б і Вам не довіритися?

• Точна
відповідність
специфікації
автомобіля

• Висока якість

• 100% оригінальний 
продукт

• Лідер на ринку 
виробництва 



Вчасна заміна повітряного фільтра салону набуває 
особливого значення навесні, коли починається 
піковий сезон поширення пилку. Міжнародний 
експерт із фільтрації, компанія MANN + HUMMEL, 
що базується в Людвігсбурзі (Німеччина), забез-
печує ефективний захист від алергенів, шкідливих 
газів і твердих частинок за допомогою повітряних 
фільтрів MANN-FILTER FreciusPlus.

Система вентиляції автомобіля втягує величезні 
обсяги повітря з довкілля в салон. Кожної години 
кілька сотень тисяч літрів забрудненого зовніш-
нього повітря проходить через систему вентиляції 
в салон автомобіля, приносячи з собою не тільки 
алергени, а й тверді частинки, оксиди азоту та інші 
шкідливі гази, які становлять загрозу здоров’ю 
пасажирів транспортного засобу. Це означає, 
що повітря в салоні в більшості випадків зна-
чно більше забруднене, ніж ззовні машини. Саме 
тому ретельне очищення повітря за допомогою  
фільтра салону має важливе значення, особливо 
для водіїв, що часто користуються транспорт-
ними засобами, людей, які страждають від алергії, 
і дітей. Водночас повітряний фільтр салону може 
забезпечити ретельне очищення лише в разі його 
своєчасної заміни відповідно до графіка прове-
дення обслуговування.

Належним чином встановлені оригінальні фільтри 
MANN-FILTER очищують повітря, що надходить у 
салон транспортного засобу, від майже 100 відсо-
тків частинок небезпечних речовин і шкідливих 
газів. Фільтр салону MANN-FILTER FreciousPlus 
практично повністю відфільтровує тверді час-
тинки з аеродинамічним діаметром 2,5 мікрометра 
(PM 2,5). Для порівняння: розмір цих частинок у 
30–40 разів менший за товщину волосся людини. 
Вони виникають, наприклад, через стирання шин і 
гальмівних дисків. Ці дрібні частинки можуть про-
никати глибоко в легені. Найменші з них можуть 
навіть потрапити в кров через легеневі альвеоли 
та викликати ураження дихальних шляхів і онко-
логічні захворювання.

Крім того, повітряний фільтр салону FreciousPlus 
вбирає неприємні запахи та отруйні гази, як-от 
оксиди азоту та озон. Це дає змогу суттєво змен-
шити концентрацію оксиду азоту в салоні машини.

Біофункціональне та антимікробне покриття фільт-
рів FreciousPlus утримує алергени, які можуть 
вивільнятися з пилку, а також стримують розви-
ток бактерій та грибків.

Оригінальні повітряні фільтри салону MANN-
FILTER FreciousPlus мають понад 100 різних 
варіантів виконання й можуть встановлюватися 
у майже 70 % європейських легкових автомобілів 
і транспортних засобів.

Чисте повітря в автомобілі — 
захист від твердих частинок, 
оксидів азоту та алергенів 
завдяки повітряним фільтрам 
салону від MANN-FILTER
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Історія машинобудування не-
одноразово показала, що вве-
дення конструкційних змін у 
двигунах впливає на вимоги до 
олив. У цьому ми можемо поба-
чити кілька трендів, до найваж-
ливіших належать три: захист 
двигуна від зносу, захист дви-
гуна від відкладення осадів та 
всі види змін, що випливають із 
загальноприйнятих екологічних 
вимог. Ці тренди існують при-
наймні 40 років, і останніми ро-
ками вони мають особливо зна-
чний вплив як на фізико-хімічні 
характеристики оливи, так і на 
конструкційні рішення, що ви-
користовуються в автомобільній 
промисловості.

ТУРБОВИКЛИКИ
Загально застосований даун-
сайзинг (downsizing) двигунів, 
як правило, використовує над-
дування (найчастіше турбонад-
дування вихлопними газами). 
Крім того, такі агрегати можуть 
використовуватися в гібридних 
двигунах, що означає дуже часті 
цикли вимкнення двигуна вну-
трішнього згоряння. Цикли час-
того вимкнення та запуску дви-
гуна також використовуються в 
класичному приводі з двигуном 
внутрішнього згоряння, осна-
щеним функцією «Стоп-Старт».

У відповідь на ці виклики роз-
роблено багато способів роз-
витку мастильних матеріалів. 
Розроблено також оливи, при-
значені для двигунів, які часто 
вимикаються та вмикаються — 
це оливи від компанії Castrol 
Magnatec Stop-Start, призначені 
для двигунів з турбонаддуван-
ням. Хоча лише деякі продукти у 
своїй назві містять посилання на 
турбонаддування, наприклад як 
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40, 
більшість сучасних олив можуть 
працювати з такими двигунами, 
що гарантує захист турбіни.

ВИСОКІ ОБОРОТИ
Що особливого в таких оливах? 
Ті, що призначені для двигунів 
із турбонаддуванням, розробля-
ються протягом багатьох років.

Найважливішими вимогами 
щодо продуктивності оливи 
є висока робоча температура 
(навіть до 300 °C), високі ро-
бочі швидкості (турбонагнітач 
може обертатися зі швидкістю, 
яка перевищує 200 000 об/хв) 
і дуже висока чистота оливи, 
що гарантує невеликий знос, 
викликаний твердими тілами 
(наприклад, частинки сажі мо-
жуть зумовлювати полірування 
взаємопов’язаних елементів, що 
призводить до їх зносу). Оливи 
відповідають цим вимогам за-
вдяки використанню додатків 
для поліпшення якості. Антиок-
сидантні компоненти знижують 
негативний вплив високої тем-
ператури та уповільнюють про-
цес окиснення оливи. Завдяки 
цьому олива може працювати 
набагато довше або при вищих 
температурах. Своєю чергою ви-
сокоякісна оливна база, збага-
чена модифікаторами в’язкості, 

не допускає фрагментації оливи 
навіть при високих швидкостях 
і навантаженнях. Диспергатори 
сажі гарантують роздроблення 
великих частинок, завдяки чому 
фізичне зменшення частинок 
сажі знижує ризик зносу компо-
нентів двигуна та обладнання, 
які взаємодіють.

«СТОП-СТАРТ»
Вимкнення двигуна, що по-
стійно повторюється, та зу-
пинення процесу нагнітання 
оливи через систему подачі пе-
редбачають додаткові вимоги 
до оливи. Найбільша проблема 
полягає в тому, щоб затримати 
частину масла в турбіні про-
тягом кількох десятків секунд 
або довше і підтримувати ви-
соку температуру оливи. В таких 
умовах при використанні оливи 
низької якості олива може бути 
незворотно розщеплена, а зма-
щувальні властивості зникнуть. 
Для забезпечення постійного 
захисту деталей приводу з турбі-
ною або системи, що періодично 
вимикає двигун, необхідно ви-
користовувати мастильні мате-
ріали з використанням оливних 
баз найвищої якості, додатково 
збагачених додатками, в тому 
числі антиоксидантами, диспер-
гаторами та модифікаторами 
в’язкості. До групи таких мас-
тильних матеріалів можна, без-
перечно, віднести оливи Castrol 
Magnatec Stop-Start і Castrol 
EDGE з особливою рекоменда-
цією на Supercar 10W-60.

Моторній оливі в сучасних, по-
тужних приводах, в автомобі-
лях із системою «Стоп-старт» 
або гібридних автомобілях до-
водиться нелегко. На щастя, 
з прогресом у сфері двигунів 
оливи стають усе більш сучас-
ними, тому нам не потрібно тур-
буватися про довговічність при-
воду наших автомобілів.

ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ
ОСТАННІМИ РОКАМИ ДВИГУНИ АВТОМОБІЛІВ 
ЗМІНЮЮТЬСЯ БІЛЬШЕ, НІЖ РАНІШЕ. АЛЕ КОЖНА 
ЗМІНА В СИСТЕМІ ПРИВОДУ МОЖЕ МАТИ ЗНАЧНИЙ 
ВПЛИВ НА ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ЗМАЩЕННЯ.

ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ 
ПОСТІЙНУ ОХОРОНУ, 
НЕОБХІДНО 
ЗАСТОСОВУВАТИ 
ЗМАЩУВАЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ НА 
ОЛИВНИХ БАЗАХ 
НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ, 
ЗБАГАЧЕНИХ 
ДОДАТКАМИ: 
АНТИОКСИДАНТАМИ, 
ДИСПЕРГАТОРАМИ ТА 
МОДИФІКАТОРАМИ 
В’ЯЗКОСТІ.
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UrSaab і відсутність 
водійських прав
Цей автомобіль був розроблений у XX столітті. 
Розробкою машини займалася шведська ком-
панія SAAB. Усі 16 інженерів, які брали участь 
у конструюванні та створенні автомобіля, до 
цього не мали досвіду у збиранні машин. Що 
вже говорити про те, що тільки двоє з них уміли 
керувати автомобілем.

Що означає зображення на 
автомобілі Mercedes-Benz?
Напевно, багатьом відомо, що назва автомобіля 
прямо пов’язана з ім’ям доньки засновника кон-
церну. Але не всім відомо, що означає логотип 
цієї марки автомобіля, хоча з’явився він ще на 
початку XX століття. Знак є символом успішності 
концерну в трьох стихіях (суша, вода, повітря). 
Чому ці стихії? Раніше під цією маркою випус-
кали двигуни літаків.

Яку небезпеку мали коні для 
машин на початку розвитку 
автомобільного транспорту?
Коли автомобілі тільки починали їздити доро-
гами, найбільшою проблемою та загрозою для 
водіїв були цвяхи й інше металеве сміття, що 
легко проколює шини. Його основним джере-
лом були підкови, що відвалювалися від коней. 
Для збору металу довгий час використовували 
спеціальні машини, оснащені великими елек-
тромагнітами, поки проблема з кіньми не ви-
черпалася сама собою.

Стан алкогольного сп’яніння — 
пом’якшувальна обставина 
при покаранні?
Майже у всіх країнах світу йде боротьба з не-
тверезими водіями за кермом. А ось в Уругваї, 
якщо трапилася  ДТП і хтось із водіїв виявився 
п’яним, через це ще й пом’якшать покарання.

У дорогу «заднім ходом»
Ще в 1930 році два ентузіасти зі США встано-
вили один з найбільш незвичайних рекордів. 
Ці американці здійснили поїздку на автомобілі 
довжиною більше 11 000 км, використовуючи 
тільки «задній хід».

Компанія Porsche створює 
автомобілі під ліву руку?
Ключ запалювання майже у всіх машинах цієї 
марки розташований зліва від рульового ко-
леса. Але як виявилося, зроблено це зовсім не 
для шульг. Таке розташування залишилося ще 
з виробництва найперших авто, які розробля-
лися для автогонщиків. За правилами змагань, 
водієві потрібно було спочатку дістатися до 
свого авто, завести транспортний засіб і тільки 
потім рушати. Тому таке розташування допома-
гало швидше завести свій транспортний засіб.

А ВИ ЗНАЛИ?!
ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО АВТОМОБІЛІ

68

ЦІКАВІ ФАКТИ



WWW.SERVICE.INTERCARS.EU
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ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ
ВІД ПРОВІДНИХ ВИРОБНИКІВ
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більше 
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INTER CARS WEB SHOP

www.webshop-ua.intercars.eu

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
АВТОМОБІЛЬНИХ
АКСЕСУАРІВ
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