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Міжнародна зустріч учасників 
мережі Q-Service Truck: 
партнерство заради якості

1 лютого у польському місті Лохув відбулаcя традиційна, вже третя, зустріч партнерів 
мережі Q-Service Truck. На захід було запрошено і представників з України — від 10 
сервісів, які приєдналися до концепції  Q-Service Truck. Учасники зустрічі обговорювали 
цілі та стратегії співпраці СТО, які входять до Q-Service Truck  у Польщі, Україні та Литві.

Q-Service Truck — це загальнонаціональна мережа майстерень, які займаються технічним об-
слуговуванням і ремонтом комерційних автомобілів: вантажівок, причепів, напівпричепів та 
автобусів. Концепція об’єднання майстерень під одним знаком якості була створена у 1999 
році в Польщі компанією Inter Cars S. A. — найбільшим імпортером та дистриб’ютором запас-
них частин для більшості марок легкових і вантажних автомобілів. Компанія Inter Cars S. A. є 
власником товарного знака Q-Service Truck. 

Inter Cars Ukraine почала впроваджувати концепцію Q-Service Truck на станціях технічного об-
слуговування по всій території України з 2017 року. Сьогодні мережа Q-Service Truck налічує 
11 українських СТО.

Значну частину часу зустрічі було відведено на 
підбиття підсумків діяльності мережі Q-Service 
Truck  у 2019 році та окресленню планів на 
майбутнє. 

Нашим партнерам було продемонстровано за-
гальні засади кооперації в мережі незалежних 
сервісів Q-Service Truck і переваги приєднання 
до мережі.  Зокрема було представлено пакет 
мобільності та ознайомлено з можливостями, 
які він відкриває для автосервісу. 

Пакет мобільності — це угода, яка встановлює 
низку нових вимог до перевізників та водіїв 
країн ЄС, що перевозять вантажі за межами 
своєї країни. Пакет складається з трьох право-
вих актів про відпочинок водіїв, відрядження 
водіїв та каботажні перевезення в іншій країні 
Євросоюзу. Це нововведення уніфікує вимоги 
у всіх країнах ЄС, а також посилює контроль до 
стану авто, що зумовлює частіше звернення 
перевізників на СТО.
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Також учасники отримали важливу інформацію щодо 
комунікаційної та маркетингової діяльності в контексті 
системи АІ (штучного інтелекту). На тематичному семінарі 
було представлено дані про впровадження в маркетин-
гову та комунікаційну діяльність різних підприємств сис-
теми AI, зокрема про її прогресивні можливості й пере-
ваги в зменшенні затрат людського і фінансового ресурсу.

А ще учасникам цьогорічної зустрічі Q-Service Truck 
випала унікальна можливість — прослухати натхненну 
мотиваційну лекцію Бартоша Осталовські — першого у 
світі професійного дрифтера, який кермує ногами. Уна-
слідок аварії він втратив обидві руки, проте не здався, 
багато працював над собою і таки повернувся до своєї 
пристрасті — автоспорту, отримавши міжнародну ліцен-
зію FIA. Крім участі в професійних перегонах, Осталовські 
пише (ногами!) картини, які виставляються на різних 
виставках. Своїм прикладом він надихає безліч людей 
та вкотре доводить, що немає нічого неможливого, а всі 
перепони — лише в нашій свідомості. Бартош вважає, що 
щастя — це коли людина має цілі й обов’язково досягає 
їх, з руками чи без.

Окрема зустріч з українськими партнерами пройшла у 
форматі невеликого зібрання, на якому модератори про-
вели знайомство нових учасників з тими, що вже пра-
цюють у мережі. На цьому зібранні також було окреслено 
плани спільного розвитку в мережі Q-Service Truck та 
обговорено окремі проблеми і побажання українських 
партнерів.

Автомайстерні під знаком 
Q-Service Truck — це гарантія якості:
 ■ обслуговування транспортних засобів 

у майстернях мережі Q-Service Truck 
по всій території України;

 ■ висока якість запасних частин;
 ■ технологія ремонту, яка відповідає стандартам 

виробників транспортних засобів;
 ■ ведення історії ремонту.

Сьогодні до мережі Q-Service 
Truck в Україні входить 11 СТО

Подробиці авторизації станції технічного 
обслуговування як партнера Q-Service Truck 

дізнавайтеся у свого торгового представника.
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Лабораторія була створена у 2005 
році. Саме тут проводяться дослі-
дження запасних частин від ви-
робників, які хочуть стати поста-
чальниками INTER CARS. Перед 
тим як вони потраплять на ринок, 
їх досліджують з точки зору відпо-
відності всім технічним вимогам, 
розробленим у Європейському 
Союзі. Зразки піддаються деталь-
ним дослідженням відповідно до 
найвищих стандартів. Усі деталі 
проходять багаторазове тесту-
вання та дослідження з усіх мож-
ливих точок зору задля того, щоб 
кінцевий продукт був насампе-
ред безпечним для користувача, а 
також відповідав суворим техніч-
ним нормам. Intermeko не тільки 
досліджує вироби потенційних 
майбутніх постачальників INTER 
CARS, а й проводить вибіркові пе-
ревірки якості продукції тих ком-
паній, які вже є постачальниками 
дистриб’ютора. Така практика 
покликана забезпечити безпе-
рервність постачання продуктів 
найвищої якості та перевірку їх 
відповідності основним вимогам 
і очікуванням користувачів. Лабо-
раторія також перевіряє реклама-
ції, які надходять від індивідуаль-
них клієнтів, — у цьому випадку 
проводиться детальний аналіз, 
який має на меті з’ясування при-
чин, чому та чи інша запчастина 
повела себе інакше, ніж це очі-
кувалося на початку її експлуата-
ції. Intermeko — це насамперед 
місце, де проводяться дослід
ження запасних частин для лег-
кових і вантажних автомобілів, 
а також інших деталей. До най-
більш важливих завдань лабо-
раторії належить випробування 
матеріалів, що проводиться для 
визначення набору елементів, з 
яких виготовлений цей предмет. 

Для цього компанія використо-
вує комплекс високотехнологіч-
них пристроїв, в тому числі спек-
трометрів, завдяки яким можна 
визначити, чи виготовлений той 
чи інший елемент із матеріалів 
відповідного сорту, чи відповідає 
фактичний склад тому, що декла-
рується постачальником. У цьому 
напрямку Intermeko також здій-
снює перевірку якості — компа-
нія є своєрідним шлюзом, який 
перевіряє якість деталей, доступ-
них в INTER CARS. Компанія має 
завжди бути на високому рівні, та 
всі без винятку запасні частини 
повинні сприяти підвищенню 
безпеки учасників дорожнього 
руху. Intermeko в основному пе-
ревіряє власні бренди, оскільки 
саме в цій частині ринку існує 
найширше поле для перевірки 
якості запасних частин. Кожен 
новий продукт у цьому сегменті 
проходить ретельну перевірку 
та випробування. Перед тим як 
з’явитися в продажу, продукт по-
винен пройти перевірку в лабо-
раторії з позитивним результатом. 
Постачальники, з якими INTER 
CARS працює вже багато років, 
є набагато більш надійними та 
часто самі мають у своїх лабора-
торіях професійні системи пере-
вірки якості. Проте це не означає, 
що їх продукти також вибірково 
не перевіряються в Intermeko.

СТАНДАРТИ
НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ
INTER CARS Є ОДНИМ ІЗ НЕБАГАТЬОХ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН 
В ЄВРОПІ, КОТРІ МАЮТЬ ВЛАСНУ СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НА ОСНОВІ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ODA. ПОПЕРЕДНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗАПАСНИХ 
ЧАСТИН, ПЕРШ НІЖ ВОНИ БУДУТЬ ВВЕДЕНІ ДО ПРОПОЗИЦІЇ ДИСТРИБ’ЮТОРА, 
ПРОВОДЯТЬСЯ В ЛАБОРАТОРІЇ INTERMEKO EUROPE. ЦЯ КОМПАНІЯ НЕЩОДАВНО 
ЗМІНИЛА СВОЄ МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, ТА НА НОВОМУ МІСЦІ — ЗАВДЯКИ 
НАЯВНОСТІ БІЛЬШОЇ КОРИСНОЇ ПЛОЩІ — ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЩЕ БІЛЬШ 
ТЕХНОЛОГІЧНО ПЕРЕДОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

ОСНОВНІ ВИДИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯКІ 
ПРОВОДЯТЬСЯ В INTERMEKО
—	геометричні	вимірювання;
—	випробування	на	витривалість;
—	випробування	твердості 
	 матеріалів;
—	дослідження	мікроструктури;
—	функціональні	дослідження.

Лабораторія	INTERMEKO	
EUROPE	працює	відповідно	до	
запровадженої	системи	управління	
якістю	ISO9001.	Сертифікат,	виданий	
DEKRA	Certification,	підтверджує,	що	
система	управління	якістю	була	
запроваджена	і	підтримується	
компанією	INTERMEKO	EUROPE,	
відповідно	до	вимог	норми	
ISO9001:2008.	

ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ 
ПРОЦЕС ДОСЛІДЖЕННЯ 
НОВИХ ЗАПАСНИХ 
ЧАСТИН?
1. Встановлення контакту з 

потенційним постачальни-
ком, перевірка якості його 
виробів (аудит, перевірка 
його виробничого парку, а 
також самих виробничих 
процесів).

2. Відправлення постачаль-
ником зразків для до-
слідження, проведення 
компанією Intermeko по-
передніх досліджень.

3. Перевірка відповідності 
якості елементів усім нор-
мам, які стосуються запас-
них частин INTER CARS.

4. Після позитивної попере-
дньої перевірки відбува-
ється налагодження по-
чаткової співпраці, однак 
перша партія поставленого 
товару знову ретельно пе-
ревіряється під час конт
ролю якості.

Лише позитивний результат 
цього тесту звільняє від необ-
хідності проведення повного 
контролю виробів — після 
цього проводиться вибіркова 
перевірка окремих партій, а не 
всієї продукції. 
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Павел Рупінськи, 
менеджер продукту

РІЗНІ ВИДИ КОНСТРУКЦІЇ 
СТАЛЕВИХ ПОРШНІВ 
ПРИ СЕРІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЗА ПОСТАЧАННЯ 
КЛЮЧОВИХ ДЕТАЛЕЙ ДВИГУНА, НАПРИКЛАД ПОРШНІВ, 
ЯК ПРАВИЛО, ВІДПОВІДАЮТЬ ЩОНАЙМЕНШЕ 
ДВА ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН.

Приклади індексації в Онлайн-каталозі:
40 910 610 МAN LIONS CITY, TGL D0834LFL40-D0836LOH60 04.05-
40 473 600 SOLARIS; VDL; DAF CF75 PR183S/PR228S 01.01-05.13
41 003 600 MERCEDES ATEGO 2, AXOR 2 OM924.920-OM926.990 10.04-
40 627 600 SCANIA P,G,R,T DC13.10-DC16.101 03.08-
41 088 600 Поршень (діаметр 131 мм, STD) VOLVO, VOLVO FH, FM, FMX D13A360-D13H440 09.25-
41 541 600 Поршень (діаметр 107 мм, STD) DAF CF, LF; FORD CARGP ISB286-PX-7239 01.12-
40 479 600 Поршень (діаметр 118,01 мм; PR 265 EURO 4/5 POJ. 9200 kW 265) 
  DAF DAF CF 75 PR265S 01.01-05.13-
41 478 600 Поршень (діаметр 125 мм, STD) IVECO NEW HOLLAND CR; 
 IVECO STRALIS F3AE3681A-F3AE3681Y 01.06-

Поршні, які пропонує 
компанія Kolbenschmidt

Поршні, які пропонують 
інші компанії

Тим не менше, необхідно мати 
на увазі, що кожен постачаль-
ник використовує власні патен-
товані технології, а також власні 
виробничі рішення, створюючи 
продукти оригінальної конструк-
ції. Це може привести до значних 
візуальних розбіжностей між 
окремими поршнями, як пока-
зано на графічному зображенні 
поруч. Цей рисунок демонструє 
приклад поршня, виготовленого 
компанією Kolbenschmidt до ав-
томобіля Scania DC 13. При його 
виготовленні була застосована 
технологія зварювання тертям. 
Згідно з інформацією, отриманою 
від виробника, ці поршні харак-
теризуються насамперед нижчим 
рівнем вібрації, яка є причиною 
виникнення явища кавітації. Ви-
сока жорсткість і велика площа 
поверхонь кочення при цьому 
забезпечують плавну спокійну 
роботу та надзвичайно тривалий 
термін служби. Звичайно, до екс-
плуатації допускаються обидва 
варіанти виробів. Проте необ-
хідно мати на увазі, що при за-
міні одного варіанта на другий 
потрібно замінювати повний 
комплект деталей. 
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МЕХАНІЧНІ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ 
У механічних коробках про-
цес перемикання передач 
здійснюється за допомогою 
важеля, з’єднаного з короб-
кою за допомогою тросів або 
повзунів. У деяких автомобі-
лях можна зустріти систему під 
назвою HGS MAN або HPS МВ, 
що в перекладі з німецької озна-
чає гідравлічно-пневматичне 
перемикання передач. Попри 
те, що згадані вище види пере-
микання не створюють серйоз-
них проблем при ремонті, ця 
система може ускладнити ро-
боту багатьом механікам. Проб-
лема полягає в тому, що досить 
важко діагностувати пошкод-
ження (система сама собою не 
заповітрюється). Після заміни 
пошкоджених деталей розповіт-
рювання системи без спеціаль-
них інструментів є неможливим. 
Другою проблемою є напов-
нення системи відповідною рі-
диною, колір пробки каністри 
інформує нас про тип рідини. 
Чорна пробка — це рідина 
DOT 4, зелена пробка — рідина 
Pentosin. Слід додатково зазна-
чити, що деякі з насосів системи 
HPS додатково оснащені датчи-
ком тиску рідини, і у випадку по-
милкових показів замість того, 
щоб сприяти перемиканню за 
допомогою стисненого повітря, 

вони його блокують, створюючи 
протилежний тиск. 

АВТОМАТИЗОВАНІ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
Основоположником системи 
управління механічною короб-
кою передач за допомогою 
комп’ютера є компанія Mercedes 
Benz, яка у 1986 році спільно з 
компанією Wabco створила і 
впровадила в серійне вироб-
ництво систему під назвою EPS 
(електропневматичне управ-
ління). Модель Actros EPS була 
вдосконалена та отримала 
назву Teligent. Від наявної сис-
теми вона відрізнялася тим, що 
водій за потреби міг вільно пе-
ремикатися в ручний, напівав-
томатичний (без використання 
зчеплення) або автоматичний 
режими. До найпопулярніших 
автоматичних коробок передач 
можна додати коробку передач 
AS TRONIC, що належить німець-
кій компанії ZF Friedrichshafen 
AG, яку протягом кількох років 
можна було зустріти на транс-
портних засобах MAN, DAF, 
Iveco, і Renault, а також у турис-
тичних автобусах. На сьогодні 
коробка передач AS Tronic була 
замінена коробкою TRAXON, 
якою поміж інших була облад-
нана остання вантажівка Ford 
Trucks під назвою F-MAX, котра 
вже доступна в Польщі. Окрім 

того, слід зазначити, що Volvo 
Truck розробив свою власну 
коробку передач під назвою 
I-shift, яка зараз встановлюється 
в автомобілях, що випускаються 
цією компанією. На відміну від 
автоматичних коробок передач, 
всі механічні автоматизовані ко-
робки передач заповнюються 
трансмісійним маслом класу 
GL-4. Універсальним маслом, 
яке відповідає вимогам усіх ви-
робників вищезазначених коро-
бок передач, є масло Ecofluid M 
компанії ZF, особливо його зас-
тосування рекомендоване в тих 
випадках, коли ми не впевнені, 
якого типу синхронізатори ви-
користані у цій коробці: вугле-
цеві чи молібденові. 

АВТОМАТИЧНІ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
Лідером серед автоматичних 
коробок передач на європейсь-
кому ринку є німецька компанія 
ZF, а найбільш популярною ав-
томатичною коробкою передач 
є Ecomat із крутним моментом 
від 800 до 1750 Нм. Це шестисту-
пінчаста коробка передач, яка 
випускалася з 90-х років мину-
лого століття і була встановлена 
на багатьох комерційних авто-
мобілях, міських автобусах, бу-
дівельних машинах та на війсь-
кових транспортних засобах 
(Rosomak).

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
У КОМЕРЦІЙНИХ 
АВТОМОБІЛЯХ 
У КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛЯХ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД МАРКИ, 
МОЖНА ЗУСТРІТИ ТРИ ТИПИ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ: МЕХАНІЧНІ, 
АВТОМАТИЗОВАНІ МЕХАНІЧНІ ТА АВТОМАТИЧНІ.

Казімєж Орловські, 
керівник сервісної 
служби Q-Service Truck
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З першого і до 
останнього кілометра
MANN-FILTER — у нових автомобілях 
або в жовто-зелених упаковках

MANN-FILTER — преміальна марка фільтрів вільного ринку запчастин — пропонує інноваційні відповіді на нові 
виклики у фільтрації. Як і в оригінальному обладнанні, так і в жовто-зеленій упаковці для застосування в легкових 
і вантажних автомобілях або в транспортних засобах підвищеної прохідності: довіряйте оригінальній продукції 
MANN-FILTER зі 100 % якістю оригінального обладнання.

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

Оригінал MANN-FILTER100 % якості оригінального обладнання
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ЗАРАДИ ПРЕСТИЖУ, 
ЧИ З НЕОБХІДНОСТІ?
МИНУЛОГО РОКУ SCANIA ВІДЗНАЧИЛА 50-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ 
ВІД ПОЧАТКУ ВИПУСКУ ДВИГУНА ТИПУ V8. НА ДУМКУ 
ФАНАТІВ ЦІЄЇ МАРКИ, ЦЕЙ ДВИГУН СТАВ КВІНТЕСЕНЦІЄЮ 
ІНЖЕНЕРНОЇ ДУМКИ, ЛЕГЕНДАРНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ТА 
ПРЕСТИЖУ, ЯКІ ДАЄ ВИКОРИСТАННЯ 8-ЦИЛІНДРОВОГО 
ДВИГУНА V-ПОДІБНОГО ТИПУ.

На початку 60-х років минулого століття Scania 
розпочала роботу над новим поколінням авто-
мобілів з кабіною, розташованою над двигуном. 
Інженерам було поставлено завдання розробки 
автомобіля, який в одній із версій матиме дуже 
високу максимальну потужність. У ті часи типова 
потужність двигуна вантажівок становила приб-
лизно 250 к. с., але керівництво компанії Scaniа, 
передбачаючи потреби клієнтів, хотіло збільшити 
цю потужність на 100 к. с. 

Був розроблений проєкт кабіни, під якою розмі-
щувався 6-циліндровий рядний двигун об’ємом 
11 л. У ті часи значне підвищення максимальної 
потужності цього двигуна було неможливим без 
зниження його витривалості, тому що не могло 
бути й мови про додавання навіть одного до-
даткового циліндра (зросте довжина двигуна) 
або про збільшення робочого об’єму цилінд ра. 
Рядний двигун більшого розміру просто не 
поміщався. 

Розумним рішенням стало використання дви-
гуна із циліндрами, розташованими у формі 
букви V, оскільки при довжині, співвіднос-
ній з довжиною рядного 6-циліндрового дви-
гуна, він містив 8 циліндрів і можна було вико-
ристовувати ті ж кріплення, що і для рядного 
двигуна. V-подібний двигун має низку пере-
ваг — добре співвідношення власної маси 
до потужності, компактну конст рукцію та 
ще одну корисну характеристику: так звану 
«нерівномірність ходу» (дуже спрощено — 
 генерує меншу вібрацію). Є у нього й мінуси — 
наприклад, більше споживання палива, вищі 
витрати на виробництво порівняно з рядним 
двигуном (наприклад, у V-подібному двигуні дві 
головки циліндрів, а не одна).

Стало зрозуміло, що двигун V8 необхідно про-
давати у великих кількостях, і для досягнення 
цієї мети була сконструйована серія двигунів V8, 

приз начених для вантажних 
автомобілів, автобусів, кораб-
лів у стаціонарній версії. 

У 1969 р. був представле-
ний двигун типу V8 із тур-
бонаддувом та з кутом роз-
ташування циліндрів 900, 
із робочим об’ємом 14,2 л, 
який у версії для вантажних 
автомобілів досягав макси-
мальної потужності 350 к. с. 
Цей двигун був використа-
ний у моделі LB140. Жоден 
транс портний засіб вироб-
ництва фірм-конкурентів не 
мав такої потужності. Попу-
ляризацією зайнявся відділ 
маркетингу, який перекону-
вав клієнтів у ексклюзивності 
версії V8. Двигуни типу V8 вия-
вилися надзвичайно витрива-
лими та надійними. Кожен, хто 
міг собі це дозволити, обирав 
власну версію V8. Високої оцінки 
зас лужила гнучкість привод-
ного агрегату, висока культура 
роботи та характерний звук, 
але насамперед високий крут-
ний момент.

УСПІХ
Натхненний успіхом, виробник у 1977 р. предста-
вив першу модернізацію, збільшивши потужність 
до 375 к. с., яка досягалася при нижчих обертах. 
Проте найголовнішим був максимальний крут-
ний момент, який після модернізації збільшився 
з 1245 Нм при 1500 об./хв до 1480 Нм при 1300 об./
хв. Завдяки зниженню кількості обертів змен-
шилися витрати палива (з 216 до 211 г/кВт · год). 
Scania оголосила концепцію «низькооборотного» 
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РІК 1969 1995 2000 2005 2017
Робочий об’єм двигуна, л 14,2 14,2 15,6 15,6 16,4

Рівень викидів 
вихлопних газів - Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 6

Максимальна 
потужність, к. с. 350 460/530 480/580 500/560/620 520/580/650/730

Макс. крутний момент, 
Нм 1245 2030/2300 2300/2700 2400/2700/3000 2700/3000/3300/3500

ВИБРАНІ ВАРІАНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДВИГУНА V8

двигуна, яку, до слова, інші виробники вантажі-
вок відкрили лише у ХХІ ст. У 1982 р. до двигуна 
типу V8 був доданий охолоджувач повітря тур-
бонаддуву, а ще через 5 років найпотужніший 
варіант з потужністю 470 к. с. був оснащений 
системою впорскування палива з електронним 
управлінням (EDC). У 1991 р. була введена у ви-
робництво нова серія двигунів типу V8, яка від-
повідала нормі Euro 1, потужністю 450 і 500 к. с. 
Через 4 роки потужність зросла до 460—530 к. с. 
За період 1969—2001 рр. було вироблено близько 
170 тис. 14-літрових двигунів типу V8 для різного 

застосування. У новому столітті з’явився двигун 
V8 із збільшеним робочим об’ємом до 16 літ-

рів та потужністю 480—580 к. с.

Збільшення робочого об’єму є одним 
із способів збільшення потужності 

двигуна без шкоди для витрива-
лості. Це був абсолютно новий 

приводний агрегат, розробле-
ний з використанням так зва-
ної «модульної головки блока 
циліндрів», з метою зниження 
витрат на проєктування та ви-
робництво. У 2005 р. двигун 
типу V8 виготовлявся з потуж-

ністю 500, 560 і 620 к. с., що від-
повідало нормі Euro 4, а потім і 
Euro 5. 

У 2017 р. до асортименту було до-
дано двигун Euro 6 із версіями 
потужності 520, 580, 650 і 730 к. с. 
Цікаво, що версія 520 к.с. працює 
за термодинамічним циклом 
Міллера, а всі інші — за циклом 

Отто. У версіях 520, 580 і 650 к. с. було застосовано 
систему очищення вихлопних газів за допомо-
гою системи SCR без ненадійного клапана EGR, а 
максимальний крутний момент досягається вже 
при 950—1000 об./хв. Успіх двигуна V8 полягає не 
тільки в престижності володіння агрегатом такого 
типу, а й є наслідком його витривалості. Тому що 
престиж не важливий, якщо автомобіль вихо-
дить із ладу. Інженери Scania розумно підібрали 
конструктивні параметри двигуна для того, щоб 
незважаючи на збільшення крутного моменту не 
погіршувалася надійність, наприклад, завдяки 
вмілому вибору ступеня стиснення при різних 
варіантах потужності. Завдяки високому крутному 
моментові, автомобіль легко справляється з гір-
ською місцевістю, перевантаженнями та всіма 
іншими зловживаннями перевізників. Виробник 
також подбав про те, щоб двигун типу V8 не спо-
живав надто багато палива. Чи в цьому рецепт 
його успіху?

Незважаючи 
на наявність 8 
циліндрів, двигун 
із розташованими 
V-подібно 
циліндрами є 
відносно коротким 
і має корисне 
співвідношення 
потужності до 
власної маси.

Ці транспортні засоби розділяє 40 років — 
модель LBS 140 і R 620, кожна обладнана 
двигуном V8.

Потужний двигун V8 був особливо 
необхідним тим транспортним засобам, 
які працюють у важких умовах.

Використовувати двигун типу 
V8 — це лише престижно, 
чи також вигідно?

Сучасна версія двигуна V8 
пропонується із чотирма 
варіантами потужності — 
від 520 до 730 к. с. 
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Зчеплення є сполучною ланкою між двигуном і 
коробкою передач — однією з найбільш витри-
валих деталей, які зношуються в процесі експлу-
атації. Є багато факторів, які можуть призвести до 
пошкодження зчеплення. Наприклад, зчеплення 
часто використовується під великим навантажен-
ням унаслідок руху автомобіля з причепом або 
піддається дії несправної системи управління 
двигуном. Перед повторною дорогою заміною 
всієї системи фахівці ZF Aftermarket радять у ви-
падку виходу з ладу зчеплення завжди переві-
ряти сусідні вузли, а саме: кріплення зчеплення, 
герметичність двигуна та справність маховика 
коробки передач. Компанія рекомендує комп-
лект заміни зчеплення Sachs, оскільки він містить 
усі необхідні деталі для швидкого та безпечного 
ремонту. 

ПЕРЕВІРКА ДИСКА ЗЧЕПЛЕННЯ 
ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ 
Диск зчеплення, який також називають «привід-
ним диском», піддається найбільшому наванта-
женню, оскільки режим роботи зчеплення ви-
кликає механічне стирання. Тому диск зчеплення 

повинен мати високу зносостійкість та здатність 
працювати в умовах високих температур. Диски 
зчеплення Sachs виготовляються відповідно до 
найвищих стандартів виробництва OE і переві-
ряються на предмет зносостійкості. Однак перед 
установкою потрібно ретельно перевірити стан 
упаковки та деталі, які там містяться, оскільки їх 
могли пошкодити під час транспортування або 
внаслідок неправильного зберігання. Щоб бути 
абсолютно впевненими в належному стані за-
пасної частини, переконайтеся, що бічне биття 
диска не перевищує граничного значення 0,5 мм. 
Його можна відрегулювати за допомогою вирів-
нювальної вилки. Необхідний ручний інструмент 
додається до приладу для вимірювання бічного 
биття компанії Sachs, що робить перевірку швид-
кою та легкою. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ПОЛОЖЕННЯ 
ПІД ЧАС УСТАНОВКИ І ТОЧНО 
ВІДЦЕНТРУЙТЕ ДИСК ЗЧЕПЛЕННЯ 
Переконайтеся, що під час установки диска зче-
плення він перебуває в правильному положенні. 
Неправильна установка, установка неправиль-

ПРО ЩО НЕОБХІДНО 
ПАМ’ЯТАТИ ПІД ЧАС 
УСТАНОВКИ ЗЧЕПЛЕННЯ
УСТАНОВКА ЗЧЕПЛЕННЯ Є СКЛАДНИМ І ДОВГОТРИВАЛИМ ПРОЦЕСОМ, 
ОСКІЛЬКИ ВОНА ВИМАГАЄ ВІД’ЄДНАННЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ВІД ДВИГУНА. 
ЧАСТО, ЩОБ УНИКНУТИ НЕПОТРІБНОЇ ДОРОГОЇ ЗАМІНИ ВСЬОГО АГРЕГАТУ, 
НЕОБХІДНО СПОЧАТКУ ПРОВЕСТИ ДОКЛАДНУ ПОПЕРЕДНЮ ОЦІНКУ. У ЦІЙ 
СПРАВІ ZF AFTERMARKET МОЖЕ НАДАТИ РЕМОНТНИМ МАЙСТЕРНЯМ СВОЇ 
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ, ДОПОМОГТИ УНИКНУТИ ПОМИЛОК, ОСОБЛИВО КОЛИ 
ЙДЕТЬСЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ДИСКІВ ЗЧЕПЛЕННЯ.
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ною стороною може викликати по-
шкодження як самого диска, так 
і його шліців або відтискного ва-
желя, чи навіть коробки передач. 
Позначення правильної сторони 
установки зазвичай можна знайти 
на корпусі диска зчеплення. Якщо 
ви не можете знайти жодних позна-
чень, варто перед установкою порів-
няти нову деталь зі старою. Новий 
диск зчеплення повинен бути точно 
відцентрованим, щоб запобігти по-
шкодженню шліців маточини. До-
пустиме відхилення становить лише 
кілька сотих часток міліметра між 
валом зчеплення і шліцами мато-
чини. Навіть незначні неточності під 
час монтажу на вхідному валу зче-
плення можуть пізніше унеможли-
вити пересування деталі при вими-
канні зчеплення. Шліци маточини 
повинні ковзати по валу трансмісії 
без опору. ZF Aftermarket рекомен-
дує змащувати шліцові з’єднання 
маточини за допомогою високо-
ефективного мастила Sachs. Його 
липка консистенція та термостій-
кість сприяють тому, що під час ро-
боти він прилипає до поверхні без 
розтікання. Для запобігання ков-
занню зчеплення, коли зчеплення 
вимикається, надлишок мастила за-
вжди потрібно прибирати, крім того, 
необхідно слідкувати, щоб накладки 
зчеплення були абсолютно чистими. 

ПРОДУКТИ ЯКОСТІ OEM 
Для забезпечення максималь-
ної безпеки та продуктивності ZF 
Aftermarket рекомендує викорис-
товувати продукти OEM (вироб-
ників оригінального обладнання) 
найвищої якості в тих випадках, 
коли необхідно виконати ремонт 
систем, які є критично важливими 
для забезпечення безпеки. Випро-
бувані в екстремальних умовах, як 
у лабораторії, так і на дорозі, диски 
зчеплення Sachs виготовляються з 
використанням високоякісних мате-
ріалів, а комплектне постачання до-
зволяє зробити процес заміни лег-
ким і швидким. Вони підходять для 
всіх видів ремонтних робіт, оскільки 
містять усі елементи, необхідні для 
установки, в тому числі демпфер-
ний подвійний маховик (DMF) або 
натискні пластини. Крім того, ZF 
Aftermarket надає своїм партне-
рам комплексну технічну інформа-
цію та практичну програму технічної 
підготовки.

Експерти ZF Aftermarket 
знають, як правильно 
виконувати установку 
зчеплення. 

• СКЛАДНІСТЬ ВУЗЛА ЗЧЕПЛЕННЯ ЧАСТО 
НЕДООЦІНЮЄТЬСЯ.

• ПЕРШ НІЖ ПРОВОДИТИ НЕПОТРІБНИЙ 
ДОРОГИЙ РЕМОНТ ЦІЛОГО АГРЕГАТУ, 
ПОТРІБНО ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ 
КОНСУЛЬТАЦІЄЮ.

• ПОШКОДЖЕННЯ ЗЧЕПЛЕННЯ МОЖЕ МАТИ 
СЕРЙОЗНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ТРАНСМІСІЇ.

• ЗВЕРНІТЬ ОСОБЛИВУ УВАГУ 
НА ПРАВИЛЬНІСТЬ УСТАНОВКИ: БІЧНЕ БИТТЯ, 
ЦЕНТРУВАННЯ ТА ЧИСТОТУ. 

Диск зчеплення 
потрібно перевірити 
перед установкою.
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ПРОФЕСІЙНІ ВОДІЇ — ЦЕ СПЕЦИФІЧНА ГРУПА КЛІЄНТІВ. ВОНИ ДУЖЕ 
ВИМОГЛИВІ, ОСКІЛЬКИ ОБЛАДНАННЯ ЇХНЬОГО ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАСОБУ ЧАСТО Є ДЛЯ НИХ І МІСЦЕМ РОБОТИ, І МІСЦЕМ 
ПРОЖИВАННЯ. РОЗУМІЮЧИ ЇХНІ ВИСОКІ ОЧІКУВАННЯ ПІД ЧАС 
ЗАКУПІВЕЛЬ, МИ ПРОПОНУЄМО АКСЕСУАРИ, ПРИДБАВШИ ЯКІ, 
ВОНИ НЕ ПОШКОДУЮТЬ ПРО ВИТРАЧЕНІ ГРОШІ.

НЕОБХІДНІ АКСЕСУАРИ
ДЛЯ ВОДІЇВ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

Пшемислав Новак, 
спеціаліст із 
питань продукції

Одним із таких пристроїв є CB (англ. Citizen’s Band) радіо й ан-
тена. Цей набір уже став базовим обладнанням для комерційних 
транспортних засобів. Для тих, хто цінує якість зв’язку, можемо 
порекомендувати радіотелефон ALBRECHT AE-6491 (індекс: 
CBA12648GW), який у поєднанні з монтажною антеною SNAKE-27 
(індекс: CBA 2204306.01), довжиною 112 см, створює комплект, 
що гарантує безперешкодні розмови в будь-яких умовах. До-
датковою перевагою AE-6491 є динамік, вбудований у передню 
панель, що забезпечує чистоту звуку під час розмови, навіть 
після установки радіо в кишені або на верх-
ній полиці. Згаданий вище радіопристрій 
підходить для підключення як до мережі 
12 В, так і до 24 В, тому можна обійтися 
без трансформаторів для пере-
творення електроенергії в тран-
спортних засобах.

Наступною групою продуктів, необхідних при експлуатації ван-
тажного автомобіля, є автомобільні холодильники. Ми про-
понуємо на вибір термоелектричний холодильник TropiCool 
TCX місткістю 14 л (індекс: WAE 9600003805). Він живиться від 
мережі з напругою 12/24 або 230 В, що підвищує його мобіль-
ність, даючи можливість, у випадку необхідності, переносити 
його до іншого автомобіля або, у випадку сімейних поїздок, до 
готелю. Для тих, хто багато часу проводить у далеких поїздках, 
мешкаючи у своїх автомобілях, ми рекомендуємо компресор-
ний холодильник CoolFreeze СFХ, місткістю 38 л (індекс: WAE 
9600000472), із живленням від мережі 12/24 і 230 В, обладнаний 
функцією охолодження і заморожування від +10 °С до –22 °С. 
Обидві ці пропозиції є виробами, що поставляються компанією 
DOMETIC — лідером на ринку мобільних холодильників для 
трейлерів, човнів, автомобілів. 

Продовжуючи тему по-
бутової електроніки, все 
більше і більше водіїв 
не можуть уявити собі 
водіння без відеореє-
стратора. Такі камери 
є неспростовним дока-
зом у спірних ситуаціях. 
Ми рекомендуємо один 
із продуктів компанії X-BLITZ. 
Перший варіант — це відео-
реєстратор P100 (індекс: XBL-
CAR-DR021), який має роз-
дільну здатність 1920×1080, 
кут огляду 170° і сенсор ви-
робництва SONY. Другий варі-
ант — це камера P500 (індекс: 
XBL-CAR-DR024), обладнана 
датчиком SONY, із функцією 
запису у форматі Full HD зі 
швидкістю 30 кадрів за 1 с. Ка-
мера кріпиться до кронштейна 
за допомогою магніту, в комп-
лекті йде аж три кронштейни. 
Два з них кріпляться до лобо-
вого скла, а один — на штатив. 
Це дозволяє забирати камеру 
із собою та переносити її до ін-
шого транспортного засобу, 
якщо це необхідно.

Приклади індексації в Онлайн-каталозі:
ALBRECHT AE-6491 (індекс: CBA12648GW)
SNAKE-27 (індекс: CBA 2204306.01)

Приклади індексації в Онлайн-каталозі: :
TropiCool TCX, місткість 14 л (індекс: WAE9600003805)
CoolFreeze CFX, місткість 38 л (індекс WAE9600000472) 

Приклади індексації в Онлайн-каталозі: 
P100 (індекс: XBL-CAR-DR021) 
P500 (індекс: XBL-CAR-DR024)
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БАЖАЄМО ЩАСЛИВИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ ДОРІГ І ЗАПРОШУЄМО 
ЗДІЙСНЮВАТИ ЗАКУПІВЛІ В НАШИХ ФІЛІЯХ.  
WWW.INTERCARS.COM.UA

Кожен водій розуміє, що своєчасне прибуття до місця при-
значення має вирішальне значення. Досить часто ми чу-
ємо про випадки перегризання електричних проводів під 
час відпочинку, що часто відбувається за межами міст. 
Щоб уникнути цього ризику, ми радимо купити ультра-
звуковий відлякувач гризунів TRUCK SINGLE (індекс: 
AM 1C1NMBIC). Цей пристрій призначений для викорис-
тання у вантажних автомобілях, проте в нашому асорти-
менті ви можете знайти цілу гаму виробів різного застосу-
вання, в тому числі й для захисту будинків і складів.

Останньою групою продуктів, які ми хочемо вам запропо-
нувати, є ґаджети. Вони можуть стати в пригоді всім, хто лю-
бить полегшувати собі життя. Першим із них є комплект 
гучного зв’язку ХBLITZ X600 PROFESSIONAL (індекс: XBL–
CAR–ZG005). Він дозволяє безпечно розмовляти по теле-
фону під час руху, не боячись отримати штраф. Аналогічним 
застосуванням може похвалитися пристрій X300 Pro (індекс: 
XBL–CAR–ZG008). Це трансмітер, який з’єднує телефон із ра-
діопристроєм автомобіля та дозволяє слухати музику через 
динаміки автомобіля. Коли йдеться про використання теле-
фону в автомобілі, необхідно подбати, щоб він постійно був 
зарядженим. Кронштейн (індекс: MMT A158 UCH000116) із 
вбудованим індуктивним зарядним пристроєм буде чудовим 
варіантом у такому випадку. Гравітаційний тип кріплення 
полегшує безпроблемне вставлення/виймання пристрою 
з кронштейна. 

Приклади індексації в Онлайн-каталозі: 
TRUCK SINGLE (індекс: AM 1C1NMBIC)

Приклади індексації в Онлайн-каталозі:
ХBLITZ X600 PROFESSIONAL (індекс: XBL–CAR–ZG005) 
X300 Pro (індекс: XBL–CAR–ZG008) 
Кронштейн (індекс: MMT A158 UCH000116)
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Одним із найкращих спосо-
бів зниження вартості енер-
гії є заміна основної системи 
освітлення, яка щодня вико-
ристовується в майстерні. По-
пулярні люмінесцентні лампи 
вже стали технологічно заста-
рілими, а їх заміна на світлоді-
одні лампи не дає очікуваних 
результатів. Найбільш вигідною 
з усіх точок зору є повна заміна 
всіх люмінесцентних світиль-
ників на сучасні плафони, скон-
струйовані на базі внутрішніх 
діодних модулів, тобто лампи 
LED COLOS. 

Прості математичні розрахунки 
показують, що кошти на заку-
півлю сучасних світлодіодних 
ламп COLOS LED для їх вико-
ристання в автомобільних май-
стернях повертаються, завдяки 
економії електроенергії, при-
близно через 11 місяців засто-
сування. Кожен наступний мі-
сяць генерує чисту економію, 
і в кишені власника майстерні 
залишаються реальні кошти.

Розрахунки, проведені для 
зразкової автомобільної май-
стерні із 4 робочими місцями, 
показують, що за рік на осно-
вному освітленні можна зао-
щадити понад 15 тис. грн. Крім 
того, зникає проблема перего-
ряння лампочок, що теж еконо-
мить додаткові кошти. На нові 
світлодіодні лампи COLOS LED 

надається 5-річна гарантія ви-
робника, а термін їх служби оці-
нюється приблизно в 25 років. 

Популярним зараз є викорис-
тання доступних на ринку світ-
лодіодних ламп, які вважаються 
енергоощадними та економ-
ними. На жаль, вони мають на-
багато коротший термін служби 
(близько 1 року), набагато гірші 
світлові характеристики (після 
їхнього застосування в май-
стерні може стати темніше, ніж 
до заміни), а також можуть ви-
магати додаткового технологіч-
ного втручання у старі світиль-
ники, що використовувалися 
протягом багатьох років. Крім 
того, вони генерують додаткові 
витрати у вигляді реактивної 
енергії, яка знижує економію, 
отриману від нижчого спожи-
вання енергії. 

Ще однією перевагою COLOS 
LED є використання світлодіо-
дів із кольором світла на рівні 
4000 К, який дуже близький до 
кольору сонячного світла, що 
дає ефект дуже якісного освіт-
лення та насамперед не втом-
лює очей, поліпшуючи комфорт 
роботи.

ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГІЇ 
ТА ЗНИЖЕННЯ ЇЇ ВАРТОСТІ 
В МАЙСТЕРНІ
ОСТАННІМИ РОКАМИ МАЙСТЕРНІ ПРИДІЛЯЮТЬ УСЕ БІЛЬШЕ 
Й БІЛЬШЕ УВАГИ ПРОБЛЕМІ ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ 
ТА ЗНИЖЕННЮ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЮ ВИТРАТ.

ОСНОВНИМИ ПЕРЕВАГАМИ 
ЛАМП ТИПУ COLOS Є:

 - низька ціна за рахунок сучасної 
конструкції і невеликих розмірів;

 - хороші світлові характеристики;
 - висока економія електроенергії, 

яка вимірюється в люменах на 
ват (130 лм/Вт при 60 лм/Вт для 
люмінесцентних ламп);

 - 5-річна гарантія від виробника;
 - заявлений термін служби діодів 

близько 25 років;
 - конструкція, яка створює низку 

переваг під час монтажу, роблячи 
установку легкою та швидкою.

Павел Качмарек,
старший спеціаліст 
із обладнання 
майстерень
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СЕРІЯ МОТОРНИХ ОЛИВ HGV ДЛЯ ВАНТАЖІВОК RENAULT

www.CommaOil.com

Уже понад 50 років бренд Comma асоціюється з ви-
робами світового класу, що виконують усі вимоги, 
пов’язані з сервісним обслуговуванням автомобіля. 
У наш час оператори вантажних автомобілів і логіс-
тики стикаються з необхідністю відповідати найжор-
сткішим вимогам екологічних нормативів, а також з 
необхідністю збільшення економії палива та макси-
мального збільшення інтервалів між замінами оливи. 
Компанія Comma з гордістю представляє комплек-
сний асортимент моторних олив HGV TransFlow®, 
які відповідають вимогам виробників і придатні для 
використання в комерційних автомобілях Renault. Усі 
продукти серії TransFlow®, до якої входять синтетичні, 
напівсинтетичні та спеціальні мінеральні оливи, були 
створені відповідно до найсуворіших стандартів і 
галузевих рекомендацій. Крім того, ми забезпечу-
ємо підтримку цих продуктів у вигляді рекомендацій 
щодо використання, а також послуг у сфері надання 
технічної допомоги та консультацій, які вважаються 
одними з найкращих у галузі.

Основою діяльності компанії Comma є неперевер-
шена якість, відмінний сервіс та надійність. Саме 
завдяки цьому компанія завоювала репутацію по-
стачальника, який забезпечує дистриб’юторів і опе-
раторів відповідними продуктами, завжди вчасно та 
за вигідними цінами. Інноваційний маркетинг, орга-
нізація рекламних та інформаційних кампаній, тех-
нічна підготовка, а також програми, спрямовані на 
підвищення поінформованості кінцевих користува-
чів, збільшують цінність пропозицій компанії Commа 
на ринку, а також дозволяють отримати конкурентну 
перевагу та забезпечити всім клієнтам у дистрибу-
тивній мережі, яка охоплює дистриб’юторів і кінцевих 
користувачів, фінансово-господарську ефективність.

ВПЕВНЕНІСТЬ ЗАРОДЖУЄТЬСЯ В СЕРЦІ

TRANSFLOW®
ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ

 COMMAOIL.COM

Моторна олива X = Офіційне затвердження

Специфікації Renault RLD Renault RLD-2 Renault RLD-3

TransFlow® UD 10W-40 X

TransFlow® AD 10W-40 X

TransFlow® GX 15W-40 X

TransFlow® SD 15W-40 X X
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«Невичерпна енергія»: 
як продовжити життя вантажних АКБ 

і зменшити витрати на автопарк?

Найпоширеніші проблеми 
вантажних АКБ
Потужність є ключовою вимогою, яка висувається 
до акумуляторних батарей вантажного тран-
спорту.  І не лише тому, що вантажівки оснащені 
потужними двигунами з великим об’ємом цилін-
дрів, а й для забезпечення енергією додаткового 
електрообладнання, необхідного для комфорт-
ного перебування водія в автомобілі. У серед-
ньому такі авто долають 145 000 км на рік. Більшу 
частину часу водій проводить у салоні, активно 
користуючись кондиціонером, обігрівом, світлом, 
радіо та іншими приладами, які постійно спожи-
вають енергію.

Щоб забезпечити постійне енергопостачання 
вантажного транспорту, BOSCH розробив серію 
акумуляторних батарей, здатних успішно впо-
ратися з високими навантаженнями. АКБ серії Т 
розраховані на те, щоб звести до мінімуму ризик 
окиснення клем акумулятора, оплавлення по-

люсних виводів, внутрішні обриви електричного 
ланцюга та інші основні проблеми вантажних аку-
муляторів. Ще однією особливістю акумуляторів 
серії Т є висока вібростійкість — вона в 10 разів 
вища, ніж у звичайних стартерних АКБ. Врахову-
ючи специфіку українських доріг, стан яких дале-
кий від ідеального, ця перевага є досить вагомою. 

Доречно також згадати про такий недолік вітчиз-
няних акумуляторів, як низька довговічність.

Чи є життя після гарантії?
Акумулятор, який раптово й дуже недоречно вий-
шов з ладу, може призвести до неприємних на-
слідків для бізнесу: зривів термінів завантаження 
та відвантаження товару, штрафів за запізнення, 
зниження обсягів перевезень тощо. Середній 
термін служби звичайного вітчизняного акуму-
лятора для вантажівки практично такий самий 
або трохи вищий, ніж термін гарантії, — 1—2 роки. 
Цим і пояснюється відносно низька вартість по-
дібних моделей.

Успішний бізнес завжди дбає 
про свої активи. Якщо йдеться 
про людський ресурс, до послуг 
співробітників — комфортні офіси в 
стилі Google або Facebook і соцпакет 
з абонементами в тренажерний 
зал. Якщо ж компанія займається 
вантажоперевезеннями, логічно виявити 
турботу про власний автопарк. І, як 
свідчить досвід, починати потрібно 
з підбору якісних комплектуючих, 
зокрема, акумуляторних батарей.

Про проблеми вантажних акумуляторів, 
батареї BOSCH серії Т, їх особливості 
та доцільність регулярного 
обслуговування необслуговуваних 
АКБ — поговоримо нижче.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

18 InterTruck



BMTPATM nEPEBl3HMKA B PA31 Bv1XO,LJ,Y 
3 nAQY AK5 HA MAPWPYTI B KPArHAX E:C* 

10-20°/otO
Wrpacp 3a H8B4aCHO ,QOCTaBJ18Hvli:i TOBap 
si,q saprncri BaHTa}Ky 

€500 □
TepMiHosa 3aMiHa Ha HOBY AK5 Bosch 
Mai:i}Ke 100% nepennara 

� € 300 Bv1KJ1v1K eBaKyarnpa 
3a KO}KHY ro,qvi HY 

,[\o,qaTKOBi Bv!Tparvi 4epe3 3aTpvlMKY 
3a KO}KHY ,qo6y 

Для порівняння акумулятор T5 HDE служить до 
30 % довше, ніж найякісніші аналоги. Високі екс-
плуатаційні характеристики дозволяють серії ТЕ 
працювати впродовж 5—6 років. Для бізнесу це 
означає економію коштів на заміну АКБ та попе-
редження проблемних ситуацій, описаних вище.

Навіщо обслуговувати 
необслуговувані АКБ?
Часто люди вважають, що слово «необслугову-
вані» означає, що можна повністю ігнорувати стан 
акумуляторної батареї. Насправді, це не так. Необ-
слуговуваними називають АКБ, які не потребують 
доливу води та регулярного контролю рівня елек-
троліту. Але ж навіть протирання АКБ від пилу 
для підтримки корпусу в чистоті вже вважається 
обслуговуванням.

Майстри в сервісних центрах радять проводити 
обслуговування таких батарей хоча б раз на рік. 
Навіщо? Перевірити зарядку, щоб встановити 
чи немає недозаряду, перевірити стан електро- 

обладнання, переконатися, що немає оплав-
лення. Така діагностика допоможе продовжити 
термін експлуатації АКБ.

Також фахівці рекомендують власникам авто 
не довіряти ринковим «присадкам», а купувати 
тільки оригінальні деталі, самостійно стежити 
за рівнем заряду акумулятора і його чистотою, 
а також за тим, щоб клеми були змащеними та 
неокисненими.

До обслуговування необслуговуваних вантаж-
них акумуляторів варто ставитися як до інвести-
ції у свій бізнес і гарантії того, що ви не понесете 
збитки в найнесподіваніший момент, а не як до 
марної витрати грошей. 

Ми прорахували середню суму витрат вантаж-
ного авто, яке затрималося в дорозі за кордоном 
через вихід з ладу АКБ. Пропонуємо порівняти з 
вартістю найдорожчого акумулятора Bosch. Різ-
ниця очевидна.

Акумулятори BOSCH для вантажних авто всіх ви-
дів давно стали знаком якості не тільки для екс-
пертів галузі, а й для звичайних далекобійників. 
Вироблені в Європі за запатентованими техно-
логіями, вони мають великий запас потужності 

й здатні служити вдвічі довше, ніж звичайні АКБ. 
Однак багато що залежить і від автовласника — 
від того, наскільки він дотримується рекоменда-
цій з експлуатації акумулятора та наскільки ра-
ціонально ставиться до своєї машини.

* експертна оцінка

€240своєчасна установка 

АКБ BOSCH серії T
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Завод із виробництва гальмівних колодок Jurid, 
розташований у румунському місті Плоєшті, під-
тверджує правило: нові заводи світових корпора-
цій у Східній Європі будуються насамперед для 
поставок продукції на конвеєри виробників авто-
мобілів, і брендова продукція, яка випускається 
на них, абсолютно ідентична до ОЕМ-запчастин.

Завод був закладений у 2010 році, а вироб- 
ництво стартувало в листопаді 2012-го. Будува-
лося підприємство з розмахом: загальна площа —  
67 тис. м2, площа будівель —14,7 тис. м2, з них 
виробничі приміщення — 8,236 м2 і 3,5 тис. м2 
складів.

Взагалі слід зазначити, що заводи, які будуються 
в Східній Європі, — часто найбільш сучасні в ак-
тиві транснаціональних корпорацій. У Румунії, 
Угорщині, Польщі чи Словаччині оплата праці 
відносно невисока, і при цьому на ринку є досить 
кваліфіковані й дисципліновані робочі кадри. Та 
й вибудовувати логістику з європейськими авто-
виробниками зручніше, ніж з іншими частинами 
світу.

Сьогодні на цьому заводі виробляються гальмівні 
колодки преміум-класу на первинну комплекта-
цію, в мережі фірмових автосервісів, а також на 
вільний ринок під брендом Jurid.

Від суміші до фарбування
Починається процес виробництва колодки з 
контролю якості компонентів, які приходять на 
завод. Далі готується фрикційна суміш. Примі-
щення, де виконується цей процес, оснащене 
клімат-контролем — щоб перепади температури 
й вологості не вплинули на вміст вологи в ком-
понентах суміші. Упаковка компонента містить 
інформацію про його масу, дату його виробни-
цтва, кінцеву дату використання, а також номер 
компонента.

На заводі в Плоєшті застосовується 17 типів сумі-
шей для виготовлення фрикційного шару галь-
мівних колодок. Загальна ж кількість фрикційних 
сумішей, які DRiV використовує на всіх своїх за-
водах, — близько 60.

Ділянка обладнана автоматичною системою під-
бору компонентів, промисловими дозувальними 
станціями і міксерами. Оператор набирає код 
фрикціону, і комп’ютер вказує йому типи і кіль-
кість необхідних компонентів для виготовлення 
заданої кількості суміші. Компоненти на ліфті під-
німають на дозувальну станцію, перевіряють їх 
коди і, якщо все збігається, завантажують у змі-
шувач у потрібній кількості. Далі все відбувається 

 ЗА РЕЦЕПТОМ 
DRiV
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автоматично. За одне змішування машина ви-
готовляє до 600 кг суміші, яка вивантажується в 
ємності місткістю до 324 кг і скеровується в цех 
виробництва колодок.

На ділянці виробництва колодок розміщені 4 ви-
робничі лінії: три із них виготовляють колодки для 
легкових автомобілів і одна — для комерційного 
транспорту. Відповідно, цех виробництва коло-
док поділений на 4 «квартали», в кожному з яких 
розміщена автоматизована виробнича лінія.

Перший етап — це підготовка металевих несучих 
пластин. Пластини очищаються і подаються на 
ділянку, де на них формується фрикційний ма-
теріал. Цю роботу виконують 12 пресів із масив-
ними прес-формами.

Далі продукція рухається конвеєром на наступ-
ний етап обробки — у довгу піч для остаточного 
«приготування». Там колодки порціями, близько 
півтори сотні колодок у кожній, запікаються при 
температурі 300 °С. Процес «запікання» триває 
кілька годин, і в кінці охолоджені колодки вихо-
дять з печі теплими з температурою поверхні 
близько 35 °С. Робот забирає колодки з конве-
єрної стрічки і розкладає на столи за типами. Од-
ночасно лінія може виробляти до 5 різних типів 
колодок.

Наступний етап — надання фрикційному матері-
алу правильної форми, оскільки вже запечений 
напівфабрикат був сформований із запасом за 
розмірами. На лінії його обробляють, надаючи 
форму і товщину, які відповідають специфікації. 
При цьому обробляється тільки фрикційний шар, 
а не пластина основи, оскільки вона надходить на 
завод від спеціалізованого постачальника (мета-
лообробної компанії) як така, що вже відповідає 
всім специфікаціям.

Далі колодки проходять процедуру первинного 
пропалювання верхнього шару фрикційного ма-
теріалу. Ця процедура імітує стан колодки, що 
вже припрацювалася, і дозволяє отримати 100 % 
ефективність гальмування вже з перших метрів 
експлуатації колодки.

Після пропалювання верхнього шару фрикцій-
ного матеріалу колодки забарвлюють методом 
електростатичного осадження. Металева час-
тина колодки (основа) заряджається статичною 
електрикою, і колодка подається у фарбувальну 
камеру. Там у вигляді суспензії міститься порош-
кова фарба, яка має протилежний заряд і тому 
притягується до поверхні, що фарбується. Далі 
фарба запікається, і колодка надходить на фі-
нальну обробку.

На фінальній стадії до основи колодки кріплять 
шумопоглинальну пластину, а також різні аксе-
суари. Після цього на неї промисловим струме-
невим принтером наноситься маркування. Якщо 
колодка призначена для первинної комплекта-
ції (OEМ), на неї наноситься інформація згідно зі 
специфікацією заводу-виробника автомобілів. 

Якщо це колодки для вторинного ринку, тоді буде 
нанесено артикул бренду, логотип, присвоєний 
код стандарту R90, а також додаткова внутрішня 
інформація заводу. Оскільки колодки для двох 
ринків виробляються на одній лінії, єдиною від-
мінністю буде якраз тільки нанесення інформації. 
Але як підтвердження, що колодки були зроблені 
на заводах DRiV, вони мають одну загальну сис-
тему кодування, нанесену на несучу пластину, — 
це внутрішній код компанії, що складається з 
напису, наприклад Jurid, Fer або Ferodo, і цифро-
вого значення.

Для підвищення збереження готової продукції під 
час транспортування і зберігання всі комплекти 
колодок додатково упаковуються всередині кар-
тонної коробки в термоусадочну плівку.

На заводі використовується стандартна для ОЕМ-
виробників практика 100 % автоматичного конт-
ролю якості — геометричних розмірів, якості за-
клепок і правильність нанесення написів. При 
виявленні відхилень колодка також автоматично 
відбраковується.

Зараз завод працює в режимі 24/5, тобто 5 днів на 
тиждень цілодобово, в три зміни. Торік завод пра-
цював у режимі 24/7. Зараз у вихідні завод не пра-
цює, все обладнання, зокрема і печі, зупиняють 
для обов’язкової профілактики — це сприяє ста-
більності параметрів і, відповідно, ще вищій якості 
продукції. Загалом на виробництві три печі, дві 
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з яких працюють на природному газі й одна піч 
електрична. Перезапустити їх неважко. Газові печі 
розігріваються близько 2 годин, електрична — 
близько 30 хвилин.

У зоні конвеєрів встановлені живі рослини в діж-
ках з абсолютно здоровим зовнішнім виглядом. У 
такий спосіб компанія засвідчує, що виробництво 
є екологічно чистим.

На виробництві є зона інформації, де відображені 
всі дані про роботу підприємства: продуктивність 
ліній, змін і багато інших даних. Роботу виробни-
цтва відстежує система, яка дозволяє виводити 
точний час, протягом якого працювала або про-
стоювала кожна лінія. Роздруківки з цією інфор-
мацією також є на стендах.

Для управління замовленнями є своя система — 
стенд, на якому позначені позиції, що вимагають 
певної черговості виконання: першочергові за-
мовлення, які необхідно виконати до кінця зміни, 
і замовлення, які необхідно виконати, коли буде 
можливість.

Лабораторно-випробувальний 
комплекс
У випробувальному цеху заводу встановлено 
стенди для перевірки якості роботи виготовле-
них гальмівних колодок, які відбираються з ви-
роблених партій за певним алгоритмом. Кілька 
динамометричних стендів імітують роботу галь-
мівної системи на автомобілі в різних режимах. 
Перевіряється коефіцієнт гальмування при зу-
пинці розкрученого до 3000 об/хв гальмівного 
диска, робота колодок при перегріванні, зокрема 
на мокрому диску, і ряд інших «екстремальних» 

тестів. Залежно від заданої програми, тести мо-
жуть тривати від кількох годин до кількох днів і 
навіть тижнів.

Основне завдання хімічної лабораторії — пере-
вірка якості сировини, яка надходить на завод, 
тобто компонентів, що використовуються для ви-
готовлення фрикційних сумішей, а також підтвер-
дження якості виготовленої продукції. Ще тут до-
сліджують underlair — підкладку, яку кладуть на 
несучу пластину колодки перед завантаженням 
її у форму з фрикційною сумішшю. У момент за-
пікання вона підвищує адгезію фрикційного шару 
з несучою пластиною колодки, а також виступає 
в ролі шумопоглинального шару.

У лабораторії виконують широкий спектр тестів, як 
механічних, так і хімічних, починаючи від контролю 
товщини забарвлення і продовжуючи ультразвуко-
вою перевіркою на пористість, перевіркою на від-
рив фрикційного матеріалу, максимального тиску 
на руйнування колодки, а також випробовують на 
стійкість до корозії в сольовому тумані.
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В окремому приміщенні розташовані дві CNM-
машини для перевірки геометрії виробів склад-
ної форми. Одна машина працює за механічним 
принципом, друга — ультрасучасний лазерний 
сканер, який сканує готовий виріб і виводить усі 
його параметри на екран.

Jurid у родині DRiV
Продукція заводу в Плоєшті йде в основному на 
OEM (78 %). Тут виробляються, зокрема, колодки 
для BMW, VW і Audi, Skoda, які відправляються 
виробникам гальмівних систем для комплектації 
їх супортів і далі на конвеєри автовиробників. На 
OES, тобто в мережі фірмових сервісів автовироб-
ників відправляється ще близько 17 %, і на вільний 
ринок запчастин (близько 5 %) ці ж колодки по-
трапляють під брендом Jurid. Природно, цифри 
приблизні, й можуть варіюватися.

Раніше бренд Jurid мав у своєму асортиментному 
портфелі кілька специфічних лінійок, і частина 
асортименту вироблялася на заводах підрядни-
ків. На сьогодні такого вже немає — в політиці 
корпорації DRiV по відношенню до деталей галь-
мівної системи відсутня робота з аутсорсингом, 
уся продукція від DRiV виробляється тільки на 
власних потужностях корпорації.

У цілому приблизно 85  % позицій гальмівних 
колодок від DRiV для покриття європейського 
парку на вторинному ринку виробляється на за-
воді в Чехії. А інші заводи, зокрема і цей, левову 
частку продукції відправляють автовиробникам.

У ОЕМ DRiV поставляє близько 42 % усіх галь-
мівних колодок для європейських виробників 
автомобілів.

Взагалі на сьогодні в Європі залишилося 4 вироб-
ники фрикційних матеріалів, що мають омолога-
цію для поставок на конвеєр у первинну комп-
лектацію автомобілів. Один із них — це DRiV. Інші 
виробники можуть виробляти фрикційний мате-
ріал, гальмівні колодки й продавати це на ринку, 
якщо, звичайно, колодки пройдуть сертифікацію 
R90. Але це буде їх власний матеріал, розробле-
ний суто під афтермаркет. До слова, стандарт R90 
набагато більш щадний, ніж вимоги автовироб-
ників, тому його підтвердження для ОЕМ-поста-
чальників — не більше ніж просто бюрократична 
формальність.

У тих випадках, коли корпорація DRiV розробляє 
колодку, що не поставляється в ОЕМ, насамперед 
вивчається оригінал. Колодку розпилюють, про-
водять лабораторні тести, вивчають інгредієнти. 
Потім інженери компанії пропонують власні ін-
гредієнти і тестують виготовлені з них дослідні 
колодки. Відповідно, в тих випадках, коли «оригі-
нального» еквівалента колодки у DRiV немає, ре-
цепт її фрикційного матеріалу може відрізнятися 
від оригіналу. Але якщо колодка поставляється 
на конвеєр автовиробника одним із заводів DRiV, 
то фрикціон однаковий і на OE, і на афтермаркет.

Центральна лабораторія корпорації з розробки 
фрикційних сумішей розташована в Німеччині, в 
місті Бедкамберг. Але в кожного заводу є власні 
повноцінні лабораторії, хай то буде завод в Іспа-
нії, Німеччині, Румунії, Італії, Чехії, Великій Бри-
танії або США.

Олександр Кельм, Київ — Плоєшті — Київ
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– внутрішні розміри маточини;
– довжина маточини;
– зовнішній діаметр диска;
– розміри заклепок;
– ширина накладок;
– висота накладок;
– хід пружин;
– довжина пружин;
– розміри пружин.

Усі натискні диски зчеплення 
виготовляються виключно на 
основі специфікацій матері-
алів febi. Пружинні пластини 
надходять безпосередньо від 
постачальників ОЕМ (виробни-
ків оригінального обладнання), 
а деталі натискних дисків від-
значаються найвищою якістю: 

 ▶ загартовані кінці пружинної 
плаcтини з метою запобігання 
розтріскуванню матеріалу;

 ▶ литво найвищої якості забез-
печує оптимальне відведення 
тепла та зменшення зносу.

Кожен натискний диск febi ви-
пробовується відповідно до 
інструкції та суворих стандар-
тів, тому гарантується досяг-
нення необхідного натискного 
зусилля і запасу міцності, які 
забезпечують оптимальну пе-

редачу крутного моменту в 
будь-яких умовах. Своєю 

чергою, низька сила на-
тиску на педаль зче-

плення забезпечує 
високий комфорт 

водіння, а балансування муфти 
зчеплення — передачу крутного 
моменту із низьким рівнем ві-
брації. У процесі виробництва 
використовуються накладки 
зчеплення, отримані безпосе-
редньо від постачальників, що 
гарантує не тільки високу якість, 
а й, насамперед, довговічність 
конструкції. Крім того, пружини 
надходять безпосередньо від 
постачальників преміум-класу, 
завдяки чому отримуємо про-
дукт, який характеризується мі-
німальною вібрацією та макси-
мальним комфортом водіння. 

Кожен диск зчеплення перед 
допуском до продажу прохо-
дить перевірку параметрів на 
фірмових випробувальних стен-
дах. Власна програма вимірю-
вання дозволяє перевірити 
дозволені допуски, а плавне 
перемикання передач гаран-
тує відповідний хід, який за-
безпечує достатнє роз’єднання 
зчеплення. Перевірка витрива-
лості продукту своєю чергою 
гарантує:

 ▶ відповідний рівень еластич-
ності, який обумовлює плав-
ність перемикання;

 ▶ оптимальний підбір пара-
метрів з точки зору передачі 
крутного моменту;

 ▶ вимірювальну про-
граму власної розробки 

для перевірки допус-
ків, яка забезпечує 

стабільну якість.

FEBІ Є МАРКОЮ ПРЕМІУМ-
КЛАСУ ЗАВДЯКИ:

ПРИКЛАДИ ПАРАМЕТРІВ 
ПЕРЕВІРКИ ДИСКІВ 
ЗЧЕПЛЕННЯ:

– компетентності у виробництві;
– широкому асортименту;
– відмінній якості продукції.

ПРОЄКТ FEBI TRUCK — ЦЕ ПЕРЕВІРЕНА АЛЬТЕРНАТИВА 
ПРЕМІУМ-КЛАСУ, ЯКА ЗАВОЮВАЛА ДОВІРУ НА НЕЗАЛЕЖНОМУ 
РИНКУ НЕОРИГІНАЛЬНИХ ЗАПЧАСТИН (AFTERMARKET). 

ПОТУЖНІСТЬ, 
ЩО ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ 
В РУХ 

Ґжеґож Дабровськи, 
старший спеціаліст 
із питань продукції
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febiTruck

SOLUTIONS MADE IN GERMANY

www.febi.com

ПЕРЕТВОРЮЮЧИ 
ПОТУЖНІСТЬ У РУХ. 
ТЕХНОЛОГІЇ 
ЗЧЕПЛЕНЬ febi.
•  Зчеплення для комерційних вантажівок 

переконливого рівня якості оригіналу

•  Більше 400 компонентів зчеплень в асортименті для 

вантажівок Великої Сімки провідних європейських 

виробників вантажних автомобілів

• Усі важливі та потрібні компоненти від одного 

постачальника



Новий ультраточний паливний інжектор Delphi 
Technologies із клапаном діаметром лише 1,0 мм 
наразі перебуває на стадії пілотного виробництва 
після отримання великих замовлень з Європи та 
США. Інноваційний інжектор DFI 21 для середніх і 
великих дизельних двигунів виготовляється з ви-
користанням нових виробничих технологій, які 
забезпечують менші допустимі відхилення, ніж в 
аерокосмічній промисловості, при цьому — в об-
сягах, що задовольняють потреби автомобільної 
галузі, і за кращими цінами.

Як відзначає Джеймс Кьюлі, директор з розроб
лення продуктів Delphi Technologies, забезпе-
чення високого рівня якості таких високоточних 
деталей із зазорами менше ніж 1 мікрон потре-
бувало значних нововведень у виробничі техно-
логії. «Нашим розробникам потрібно було вийти 
на нові рівні точності та забезпечення стабіль-
ності, яких неможливо було досягти, використо-
вуючи наявні технології, — пояснює він. — Нашим 
завданням було співпрацювати з нашими спеціа
лістами із виробництва, щоб створити не про-
сто мікромініатюрну технологію з найкращими 
у світі характеристиками, а й надійний, цілком 
послідовний процес, який дозволяє виробляти 
продукцію за цінами, прийнятними для автомо-
більної промисловості».

Інжектор DFI 21 компанії Delphi лежить в основі 
нової системи впорскування пального F3 типу 
common rail, у якій використовується перевірена 
технологія системи F2 Euro VI, призначена для 
суттєвого скорочення рівня викидів, а також для 
економії палива та ефективного очищення одно-

часно із забезпеченням виняткової надійності. 
Про його розроблення як концепцію розвитку 
було оголошено у 2016 році, а після отримання 
замовлень із Європи та США серійне виробни-
цтво заплановане на 2021й.

Неймовірно мала маса нового клапана діаметром 
1,0 мм дає змогу використовувати в інжекторі 
DFI 21 до дев’яти впорскувань за один цикл, порів-
няно з лише двома або трьома в типовій системі 
Euro VI, — це забезпечить оптимальний процес 
згоряння впродовж усього робочого циклу. Вдо-
сконалене керування передбачає: можливість 
зниження пікових температур і, відповідно, рівня 
викидів оксидів азоту; можливість використання 
кількох пілотних впорскувань, що поліпшує харак-
теристики згоряння завдяки зниженню швидко-
сті зростання тиску; можливість використання 
кількох тактів після впорскування, що зменшує 
кількість утвореної сажі. 

«Зменшення шкідливих викидів на виході з дви-
гуна надає розробникам набагато більше мож-
ливостей під час вибору конструкції каталітичної 
системи для подальшого зниження загального 
рівня викидів із суттєвим скороченням потен-
ційних витрат виробників та експлуатаційних 
витрат власників транспортних засобів, — додає 
Кьюлі. — Наприклад, використання інжектора 
DFI 21 може забезпечити спрощення конструк-
ції каталітичної системи для зменшення обсягу 
викидів, а також зниження витрат каталітичної 
рідини, що має велике значення для автопарків 
вантажних автомобілів, які здійснюють міжміські 
перевезення».

Пілотне виробництво інноваційного 
мікроклапанного паливного 
інжектора для середніх 
і великих дизельних двигунів 

 ▶ Мініатюрні компоненти забезпечують 
виробництво деталей із надзвичайно 
високою точністю

 ▶ Розширення виробництва до серійного 
рівня заплановане на 2020 рік

 ▶ Новий підхід до управління замкнутим 
циклом з елегантною простотою забезпечує 
точність роботи впродовж усього терміну 
служби 
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Регулювання зі зворотним зв’язком 
без додаткової електропроводки 
Регулювання процесу згоряння зі зворотним 
зв’язком використовується вже досить давно, але 
в системі F3 компанії Delphi додатково впрова-
джено зворотний зв’язок для компенсації всіх 
незначних відхилень у характеристиках окре-
мих інжекторів. Це дає змогу використовувати 
більшу кількість циклів впорскування з меншою 
кількістю пального, оскільки система регулю-
вання зі зворотним зв’язком забезпечує їхню 
точність упродовж усього типового розрахун-
кового терміну служби двигуна, що становить 
1,6 млн кілометрів.

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

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

Можливість використання 
з двигунами середньої потужності
F3 є першою системою компанії Delphi типу 
common rail, яку можна використовувати на дви-
гунах як великої, так і середньої потужності. У ній 
застосовується низка перевірених часом модуль-
них підсистем, що дає змогу встановлювати її для 
двигунів з об’ємом одного циліндра в діапазоні 
0,7—3,0 л і більше. Вона є сумісною з наявними 
варіантами компонування, що забезпечує еко-
номічно ефективну інтеграцію із сучасними кон-
струкціями двигунів. 

Так само, як для систем Delphi F2 стандарту Euro VI, 
використовуються три типи будови системи 
common rail — традиційна схема із віддаленим 
насосом, схема з електронним керуванням ін-
жекторами з приводом насоса від розподільного 
вала та схема з електронним керуванням окре-
мими насосами з приводом від розподільного 
вала в блоку двигуна. Загальні розміри також не 
змінилися, що дає змогу використовувати нову 

систему на двигунах, які спочатку розраховува-
лися на роботу з попередніми системами з елек-
тронним керуванням інжекторами або насосами, 
без суттєвих витрат на модифікацію основних 
вузлів двигуна.

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

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

Компанія Delphi Technologies може забезпечити 
постачання повноцінних систем управління дви-
гуном, зокрема електронних блоків управління, 
програмного забезпечення, датчиків, інтелекту-
ального дистанційного механізму приводу пере-
пускної заслінки, блоків для керування проце-
сами дозування каталітичної рідини, регулювання 
фази кулачків, керування електроприводом на-
соса, а також компактну та високоефективну си-
лову електроніку для двигунів електромобілів. 
Завдяки власним планам розроблення та впро-
вадження новітніх технологій, компанія зали-
шається провідним постачальником сучасної 
продукції для силових агрегатів автомобілів, до-
помагаючи своїм клієнтам вирішувати все більш 
складні завдання за допомогою інноваційних і 
водночас надійних та практичних технологій.
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На початку цього тисячоліття 
стандартними були системи 
впорскування Common Rail, ре-
циркуляція відпрацьованих га-
зів за допомогою клапанів EGR 
або допалювання вихлопних га-
зів за допомогою AdBlue. Зміна 
норм викидів вихлопних газів 
з Євро-5 на набагато жорсткіші 
норми Євро-6 привела до вдо-
сконалення відомих технологій, 
таких як каталізатори та фільтри 
твердих частинок. У результаті 
цього двигуни комерційних ав-
томобілів стали набагато чисті-
шими екологічно та почали спо-
живати менше палива.

Саму будову 
двигуна та-
кож дове -
лося змінити, 
щоб поліпшити 
його екологічні по-
казники. Ще недавно 
стандартними вважалися 
двигуни типу «V» з розподіль-
ним валом, розташованим у 
блоці двигуна, штовхачами та 
окремими головками на кожен 
циліндр. Зараз стандартом знову 
стає рядний двигун з однією ве-
ликою головкою, в якій працює 
один або два розподільних вали. 
Ще одним елементом, з’єднаним 
із двигуном, є один або кілька 
турбокомпресорів, призначених 
для підвищення потужності дви-
гуна, а також для забезпечення 
«чистого згоряння».

Поєднання всіх цих рішень в од-
ному двигуні викликає значне 
зниження викидів CO2. А як все 
це впливає на технологію ущіль-
нювання? Порівняно зі старими 
двигунами, в нових конструкціях 
велика головка, яка виготовлена 
з алюмінієвого сплаву, є «плас-
тичним» елементом, котрий ак-
тивно працює у всіх площинах 
під час роботи двигуна. Крім того, 

максимальне значення тиску 
впорскування палива та кінце-
вий тиск згоряння, внаслідок 
вдосконалення систем упорску-
вання палива, значно зросли. У 
сучасних двигунах такі деталі, як 
поршні або вкладиші, виготовля-
ються з матеріалів, які здатні ви-
тримувати високі навантаження, 
тож, виходячи з цього, і про-
кладка головки повинна також 
бути здатною працювати 
в екстремальних 
умовах.

Можна сказати, що прокладка го-
ловки блока циліндрів у сучас-
них двигунах, які відповідають 
стандарту згоряння Євро-6, – це 
справжнє диво техніки. Суцільні 
прокладки головки блока цилін-
дрів, які виготовляються за тех-
нологією метал-еластомер ME® 
для 4- або 6-циліндрових двигу-
нів, поєднують у собі всі наявні 
на сьогодні технології у сфері 
ущільнення. Наприклад, елас-
тичні ребра навколо камери 
згоряння, які призначені для 
постійної роботи разом з двигу-
ном і для забезпечення герме-
тичності двигуна в кожну мить 
його роботи. Для ущільнення 
маслопроводів і каналів цирку-
ляції охолоджувальної рідини 

використовуються елементи, 
виготовлені з еластомеру, які на-
пилюють на корпус прокладки 
або за допомогою лазера впаю-
ють у конструкцію прокладки на 
свого роду металевих вставках. 
Завдяки цьому, навіть при дуже 
великих змінах розміру ущіль-
нювального зазору, викликаних 

вібрацією, яка виникає під 
час згоряння, прокладка 

гарантує 100 % гер-
метичність. Сама 

прокладка за-
лежно від 

викорис-
товуваної 

сталі та її тов-
щини може бути 

одно- або багатоша-
рова. Задля дотримання 

однакової сили притискання 
головки до блока, по всьому пе-
риметру камери згоряння засто-
совується технологія таймера, зі 
змінним рельєфом.

Якщо звернути увагу на ущіль-
нення інших елементів, таких як 
кришка клапанів, масляний під-
дон або впускний і випускний 
колектори, то матеріали, з яких 
виготовлені прокладки, також 
змінилися. Коркові або паперові 
прокладки відійшли в минуле, а 
їхнє місце у двигунах Євро-6 за-
йняли ущільнювальні прокладки, 
виготовлені з еластомеру на ме-
талевому каркасі або з викорис-
танням еластомерних ущільню-
вальних губок. Як альтернативу 
ми використовуємо одношарові 
металеві прокладки, виготовлені 
з еластичної сталі за технологією, 
аналогічною до прокладок голо-
вки, при якій функцію гермети-
зації забезпечує ребристість. Ця 
технологія має назву Metaloseal®. 

УЩІЛЬНЮВАЛЬНА ПРОКЛАДКА 
ГОЛОВКИ ЦИЛІНДРІВ У СУЧАСНИХ ДВИГУНАХ
ОСТАННІМ ЧАСОМ У БАГАТЬОХ ПУБЛІКАЦІЯХ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ ТЕМА ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ, 
НА ЖАЛЬ, ДОСИТЬ ЧАСТО В НЕГАТИВНОМУ СВІТЛІ. ПРИ ЦЬОМУ ВСЕ ЖОРСТКІШІ НОРМИ 
ВИКИДІВ СО2 ЗУМОВЛЮЮТЬ ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЦІЄЇ ТЕХНОЛОГІЇ. 
ЯКИЙ ЖЕ ВПЛИВ ЦЕ МАЄ НА ПРОЄКТУВАННЯ І РОЗВИТОК УЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ 
ПРОКЛАДОК, ЗОКРЕМА ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ ЦИЛІНДРІВ?

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

28 InterTruck



www.elring.ru

10 причин, чому варто вибрати Elring:
1. Уже протягом понад 140 років Elring є синоні-

мом позитивного досвіду у сфері ущільнюваль-
ної технології.

2. Компанія Elring Klinger AG як виробник оригіналь-
ного обладнання є ключовим постачальником і 
технологічним лідером в автомобільній промис-
ловості в усьому світі.

3. Запасні частини Elring мають якість оригінального 
обладнання.

4. Широкий асортимент виробів по всьому світу.

5. Адаптовані до потреб користувача ущільнювальні 
комплекти для ремонту двигунів.

6. Дані статей і додаткова інформація в онлайн-ка-
талозі та на TecDoc.

7. Універсальні герметизувальні маси високої міц-
ності: DirkoTM, CurilTM i AFD.

8. Узгоджений із потребами асортимент запасних 
частин для легкових автомобілів та комерційних 
транспортних засобів.

9. Монтажні фільми, доступні в онлайн-режимі.

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



LuK RepSet SmarTAC — збільшений ресурс 
та зменшення витрат на обслуговування
Не секрет, що для власників вантажних автомо-
білів дуже важлива надійність вузла, його ресурс 
і вартість обслуговування.

Як правило, заміна зчеплення пов’язана з ве-
ликими втратами часу та коштів на ремонт. 
Найбільш вдалим рішенням може бути вста-
новлення комплекту зчеплення, який забез-
печить максимально можливий міжсервісний 

інтервал і, як наслідок, зменшення витрат на 
обслуговування.

Для ОЕ та післягарантійного ринку компанія 
Schaeffler пропонує рішення для вантажних 
автомобілів LuK RepSet SmarTAC — систему, 
яка дозволяє збільшити міжсервісний інтер-
вал удвічі та зменшити витрати, пов’язані із 
затримками вантажівки на час ремонту.

LuK RepSet SmarTAC — як це працює?
У процесі експлуатації накладки диска зчеп-
лення піддаються зносу. У результаті збіль-
шується дистанція, яку повинен пройти 
натискний диск, щоб замкнути диск зчеплення. 
Унаслідок значної зміни відстані зусилля діа-
фрагмової пружини значно зменшується, 
падає до критичного рівня, і зчеплення почи-
нає проковзувати.

Саморегулювальне зчеплення LuK RepSet 
SmarTAC автоматично компенсує знос фрикцій-
них накладок. Діафрагмова пружина постійно 
перебуває в одному положенні — співвідно-
шення робочого діапазону та зусилля стиснення 
залишається постійним.

Процес регулювання в системі LuK RepSet 
SmarTAC здійснюється за рахунок контролю 
зазору при замиканні та розмиканні зчеплення. 
Якщо відстань між натискним диском та махови-
ком збільшується, діафрагма натискного диска 
тисне на важіль храпового механізму. Важіль 
прокручує шестерню з безпосередньо приєд-
наним гвинтовим валом, на якому встановлений 
шпиндель, котрий провертає фігурну пластину. 
Компенсація здійснюється за рахунок провер-
тання фігурної пластини між натискним диском 
та пружиною діафрагми. Максимальний крок 
регулювання становить 2/1000 мм.

Таким чином, LuK RepSet SmarTac працює, як нове зчеплення, поки не будуть повністю вичерпані 
резерви залишкової товщини накладок диска зчеплення HD 30 PLUS.

Накладки HD 30 PLUS
Другою важливою особливістю комплекту LuK 
RepSet SmarTac є використання більш зно-
состійкого, двошарового складу накладок диска 
зчеплення HD 30 PLUS. Кожен із двох шарів 
накладок HD 30 PLUS відповідає за різні влас-
тивості: внутрішній шар — за міцність та тепло-
відведення, зовнішній шар — за зносостійкість 
та фрикційні властивості.

Завдяки цьому накладки HD 30 PLUS більш дов-
говічні, ніж інші відомі матеріали, та забезпе-

чують резерв зносу до 6 мм, що майже вдвічі 
більше, ніж звичайні накладки.

Використання LuK RepSet SmarTac дозволяє 
досягнути вдвічі більшого ресурсу та економії 
порівняно з використанням зчеплення звичай-
ної конструкції.

У деяких випадках, за умови нормальної експлу-
атації, ресурс зчеплення LuK RepSet SmarTac 
може досягати позначки 1 мільйон кілометрів.
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НАЙВИЩА
ЯКIСТЬ

RepSet SmarTac:
Комплект зчеплення з автоматичною компенсацією зносу

Ремкомплект зчеплення найвищої якості. Надзвичайно надійний. Надзвичайно міцний.
Зчеплення LuK RepSet SmarTAC має вдвічі більшу довговічність, ніж стандартні рішення,
які використовуються для першого монтажу.

забезпечує надзвичайну довговічність зчеплень LuK, які використовуються у вантажних автомобілях.

Додаткова інформація:

www.repxpert.ua



Вражаючі технології: 
пропозиції MANN-FILTER для вантажівок
Термін служби та ефективність вантажівки значною мірою залежать від правильного вибору 
фільтрів. Високоякісні фільтри незамінні для функціональної надійності автомобілів, тому 
MANN-FILTER пропонує продукцію в 100% оригінальній якості обладнання. Вони відрізняються 
найвищою якістю компонентів, виявилися найкращими завдяки стабільно високим і надійним 
показникам фільтрації та забезпечують тривалий термін служби.

Надійна фільтрація навіть від 
найдрібніших домішок
Повітряні фільтри від MANN-FILTER оснащені тех-
нологією нановолокна — щоб запобігти шкід-
ливому впливу, спричиненому навіть найдріб-
нішими домішками. Фільтрувальний матеріал 
складається із целюлози, покритої надзвичайно 
тонкими шарами полімерних волокон. Тож навіть 
найдрібніші частинки, що потрапляють у повітря, 
які в 500 разів тонші за людську волосину, будуть 
практично повністю відфільтровані.

Технологія клейкої нитки — 
простота й ефективність
Завдяки технології клейкої нитки, металеву, плас-
тикову або паперову оболонку фільтрувального 
елемента в повітряних фільтрах замінюють спе-
ціальною ниткою з поліефірного волокна. Це за-
ощаджує ресурси, економить енергію у вироб-
ництві й робить фільтри, що не містять металів, 
такими, що підлягають повному спалюванню. 
Подальші технічні характеристики мають пози-
тивний ефект, значно зменшуючи опір потоку і, 
отже, зменшуючи втрати тиску. Це своєю чергою 
оптимізує продуктивність фільтрації та сприяє 
економії палива.

Зручні для сервісу масляні фільтри: 
швидке та просте розбирання
Запатентований MANN-FILTER HU 1291/1 z для ко-
мерційних транспортних засобів, до прикладу, 
має байонетне з’єднання. Під час відкриття це ба-
йонетне з’єднання гарантує, що весь фільтруваль-
ний елемент можна легко вивільнити та вийняти 
з гнізда в корпусі. «Масляний фільтр MANN-FILTER 
працює за принципом «відкрити і зняти», — по-
яснює Йорг Шьоммель, менеджер продукту ком-
панії. — Для майстерень це означає простоту, чи-
стоту та економію часу на розбирання порівняно 
з іншими стандартними виробами». Ще однією 
перевагою є той факт, що масляний фільтруваль-
ний елемент виготовлений із суміші целюлози та 
поліефірного волокна, що робить його надзви-
чайно довговічним.

Захист водія, транспортного 
засобу та вантажу
Крім автомобіля, ми також орієнтуємося на корис-
тувача транспортного засобу. Все більше і більше 
фільтрів від MANN-FILTER мають водонепроникне, 
вогнестійке просочення. Це знижує ризик пожежі 
від повітряного фільтра в моторному відсіку на-
віть через 100 000 кілометрів.
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Які поради ми можемо 
дати механікам, що 
працюють з фільтрами?
У вантажному сегменті ми і наші партнери 
маємо великий досвід. Ми додатково пропо-
нуємо послуги телефонної «гарячої лінії», де 
можна отримати відповіді на питання щодо 
продукту та ідентифікації, а також підтримку 
за допомогою наших комплексних каталогів. 
На каналі YouTube MANN-FILTER наші клієнти 
можуть знайти кілька відео про встановлення 
та інформацію про товар.

Які тенденції очікуються 
найближчим часом?
Ми сьогодні пропонуємо безліч пристосу-
вань для автомобілів без звичайного дви-
гуна внутрішнього згоряння. Справді, повна 
електрифікація силового агрегату (особливо 
для важких режимів) займе більше часу. Але 
гібридизація вже на крок попереду. Нарешті, 
фільтри все ще будуть потрібні в електромо-
білях. На додаток до повного асортименту 
двигунів внутрішнього згоряння в нашому 
портфоліо вже є чимало продуктів для аль-
тернативних приводних технологій. Ми по-
стійно стикаємося з новими вимогами, для 
яких розробляємо рішення. MANN-FILTER як 
потужний та компетентний бренд фільтра-
ції має амбіції пропонувати в майбутньому 
інноваційну продукцію в якості 100% OE та 
широкий асортимент експлуатаційних ха-
рактеристик як для двигунів внутрішнього 
згоряння, так і для альтернативних приводів.

www.mann-filter.com 
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«Автобуси з ДВЗ, як і раніше, є центральним ком-
понентом міського громадського транспорту, 
а також перевезень пасажирів на далекі відстані. 
Тому важливо працювати над підвищенням їх 
ефективності та скороченням викидів. Ринок 
вимагає високого комфорту в поєднанні з опти-
мальними експлуатаційними характеристиками — 
ми досягли цього з новою АКПП EcoLife 2», — 
коментує д-р Андреас Госсль, що відповідає в ZF 
за розроблення мостів і коробок передач.

ZF зберіг у другому поколінні АКПП EcoLife 
основний принцип шестиступінчастої планетар-
ної передачі з гідротрансформатором і первин-
ним ретардером. Численні технічні модифіка-
ції оптимізують нову версію коробки передач, 
яка дозволяє міським і міжміським автобусам із 
вхідним крутним моментом до 2000 Нм плавно 
рушати з місця і забезпечує комфортне переми-
кання передач.

Новий рівень ефективності для міських автобусів:
Ефективна і надійна коробка 
передач для автобусів
Економія палива на 3 % порівняно 
з попереднім поколінням АКПП

ZF представляє 
АКПП EcoLife 2

ZF представляє новітнє покоління своєї перевіреної АКПП для автобусів: численні технічні 
вдосконалення роблять EcoLife 2 легшою, ефективнішою, надійнішою і простішою 
в обслуговуванні. До найважливіших переваг відносяться економія палива до 3 %, 
здатність працювати в режимах «стоп/старт» для всіх варіантів моделі й зниження 
зносу завдяки оптимізованій концепції охолодження. Також у АКПП EcoLife останнього 
покоління вищий рівень комфорту, зокрема поліпшено якість перемикання передач.

Економічність, надійність і комфорт
Гідротрансформатор з новим гасителем кру-
тильних коливань забезпечує швидке і плавне 
перемикання передач. Він також дозволяє оснас-
тити всі варіанти моделі EcoLife 2 функцією «старт/ 
стоп», що дозволяє економити паливо. ZF пере-
робив гідротрансформатор і гаситель крутиль-
них коливань з урахуванням поточної тенденції 
до зменшення обертів двигуна і вала коробки 
передач, які важливі для ефективної роботи. 
При цьому гідротрансформатор зменшує вібра-
цію, яка передається від двигуна до коробки 
передач і на елементи трансмісії в цілому. 
За рахунок цього не тільки підвищується рівень 
комфорту, а й знижується знос.

Фото: ZF
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У внутрішній будові КПП також з’явилися зміни: 
ряд планетарної передачі EcoLife 2 дозволяє 
збільшити загальне передавальне число з 5,469 
до 5,727, що необхідно для збільшення потуж-
ності механічної передачі і, отже, для підви-
щення ефективності. Інженери ZF зуміли зни-
зити втрати потужності в трансмісії — завдяки 
нанесенню спеціального покриття на фрик-
ційні поверхні багатодискового зчеплення. 
Це покриття також оптимізує охолодження і 
таким чином знижує знос.

Ще одне нововведення в EcoLife 2 — переглянута 
концепція охолодження. Тепер тут використову-
ється триходовий теплообмінник з нержавіючої 
сталі, встановлений за коробкою передач. Він ін-
тегрує коробку передач у систему охолодження 
двигуна, завдяки чому не потрібна додаткова єм-
ність. У результаті маса системи знижується при-
близно на 10 кг і спрощується техобслуговування.

Додаткові переваги за 
рахунок системи управління 
коробкою передач
Додаткові переваги EcoLife 2 створюються систе-
мою управління коробкою передач. Програмне 
забезпечення відповідає не тільки за надзви-
чайно швидке, а й водночас за плавне і більш 
комфортне перемикання передач: воно наді-
ляє КПП нового покоління функцією накату, що 
сприяє економії палива. Програмне забезпе-
чення для КПП дозволяє виконати індивідуальну 
адаптацію під різні характеристики двигуна, що 
також забезпечує додаткову вигоду для клієнтів. 
ZF може закласти в EcoLife 2 ті чи інші характерис-
тики початку руху відповідно до вимог замовника.

До переваг належать легше збирання і простіша 
діагностика, для якої ZF також пропонує пакети 
превентивного сервісного обслуговування через 
свою міжнародну партнерську мережу.

Перші клієнти ZF отримають АКПП EcoLife 2 вже 
у 2020 році, після чого вона буде послідовно про-
суватися на ринок. ZF розробляє також варіант 
EcoLife 2 для автобусів з обертовим моментом 
у діапазоні від 1700 до 2800 Нм.

ZF встановлює нові стандарти: 
численні технічні модифікації АКПП EcoLife 2 

останнього покоління для автобусів дозволяють 
отримати економію палива до 3 %

Фото: ZF
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Компанія Exide сконструювала свої акумулятори 
таким чином, щоб знизити ризик поломок і цим 
дати клієнтові перевагу над конкурентами. За-
мовник отримує продукт з найвищою ефектив-
ністю на ринку, знижуються витрати при його 
використанні та з’являється вибір продуктів для 
різних застосувань. Для власників автопарків і 
механіків особливо важливим є правильний 
вибір акумулятора по відношенню до умов його 
використання. 

Тому власне Exide, як фахівець на ринку пер-
винного обладнання, допомагає клієнтам у пра-
вильному підборі акумуляторів. Найважливішими 
критеріями відбору є стійкість до вібрацій, стій-
кість в умовах циклічної роботи, а також опти-
мальний стартовий струм. Окрім акумуляторів 
марки StrongPRO, компанія Exide пропонує інші 
види акумуляторів для вантажних автомобілів: 
EndurancePRO, PowerPRO, StartPRO.

АКУМУЛЯТОРИ ВИСОКОЇ 
ПРОДУКТИВНОСТІ — 
ЦЕ ПІДТРИМКА ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ
ЛОГІСТИКА В НАШ ЧАС, КОЛИ КЛІЄНТИ ОЧІКУЮТЬ НА ШВИДКУ І НАДІЙНУ 
ДОСТАВКУ ТОВАРІВ, МАЄ ВАЖЛИВІШЕ ЗНАЧЕННЯ, НІЖ БУДЬ-КОЛИ. ДІЮЧИ 
В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ, ВЛАСНИКИ АВТОПАРКІВ УВАЖНО СЛІДКУЮТЬ 
ЗА СВОЇМИ ПОСТІЙНИМИ ВИТРАТАМИ. НЕЗАПЛАНОВАНА ПЕРЕРВА В РОБОТІ 
ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ ОЗНАЧАЄ НЕВДОВОЛЕННЯ КЛІЄНТІВ, ПРОСТОЮВАННЯ 
РОБОЧОЇ СИЛИ ТА КАПІТАЛУ І НАВІТЬ ПОТЕНЦІЙНІ ШТРАФИ.

EndurancePRO 
витривалий в умовах циклічної роботи

PowerPRO 
вражаюча потужність при кожному старті 

StartPRO 
надійний пусковий струм в умовах 
стандартної експлуатації

ПЕРЕВАГИ: 
• 	на	50	%	довший	термін	служби	в	умовах	циклічної	роботи,	порівняно	

зі	стандартними	акумуляторами	вантажних	автомобілів	(передова	
технологія	SHD	із	використанням	скляних	сепараторів);

• ідеально	підходить	для	автомобілів,	призначених	для	далеких	рейсів,	
оскільки	кабіна	обладнана	пристроями	для	забезпечення	комфорту	водія;

• ідеально	підходить	для	комерційних	автомобілів,	обладнаних	
електричними/гідравлічними	підйомниками;

• підвищена	довговічність;
• низька	потреба	в	обслуговуванні	—	може	потребувати	поповнення	води;
• створені	на	основі	досвіду	роботи	на	ринку	OE.

ПЕРЕВАГИ: 
• найвищий	пусковий	струм	(більша	кількість	пластин	активної	маси	максимально	

збільшує	поверхню	решітки);
• ідеально	підходить	для	використання	при	низьких	температурах;
• ідеально	підходить	для	вантажних	автомобілів/автобусів	з	великими	двигунами;
• посилена	і	надійна	конструкція	кріплення	комплектів	типу	hot-melt;
• необслуговуваний	—	не	потребує	поповнення	води;
• розроблений	на	основі	досвіду	роботи	на	ринку	OE.

ПЕРЕВАГИ: 
• ідеально	підходить	для	автомобілів,	до	яких	не	ставляться	особливі	вимоги	з	точки	зору	

захисту	від	вібрації,	кількості	циклів	і	пускового	струму;
• посилена	та	надійна	конструкція	кріплення	комплектів	типу	hot-melt;
• повна	пропозиція,	що	охоплює	майже	100	%	транспортного	парку,	включаючи	спеціальні	

автомобілі;
• низька	потреба	в	обслуговуванні	—	може	потребувати	поповнення	води.

НАЙВИТРИВАЛІШИЙ 
В УМОВАХ 

ЦИКЛІЧНОЇ РОБОТИ

НАЙВИЩА 
ПОТУЖНІСТЬ

НИЗЬКІ 
ТЕМПЕРАТУРИ НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ ТЕХНОЛОГІЯ HDX

ТЕХНОЛОГІЯ HD

БАГАТЕ 
ОСНАЩЕННЯ

БЕЗПЕЧНИЙ 
СТАРТ

РУХ У 
МЕЖАХ 
МІСТА

НИЗЬКА 
ПОТРЕБА В 

ОБСЛУГОВУВАННІ
SUPER HEAVY DUTY
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Забезпечить надійність Вашого автопарку

Технологія високої стійкості до вібрацій
 ▶ Надзвичайно витривалий акумулятор — технологія HVR®

 ▶ Необхідний при установці на задню вісь (наприклад, автомобілі Євро 5/Євро 6), 
а також для руху у важких умовах

 ▶ Технологія Carbon Boost™ забезпечує швидшу підзарядку та зменшує розшарування електроліту

 ▶ Ідеально підходить для автомобілів, призначених для далеких 
рейсів з комфортним обладнанням кабіни водія

 ▶ Максимальна надійність стартового пуску після нічної стоянки

 ▶ Розроблений на основі досвіду роботи 
на ринку первинного обладнання

 ▶ Найвищий клас безпеки

 ▶ Необслуговуваний — не потребує поповнення води

 ▶ Оптимальні експлуатаційні витрати

Виготовлений в Європі компанією Exide Technologies — 
виробником оригінального обладнання. 

УСТАНОВКА
НА ЗАДНЮ ВІСЬ

НАЙКРАЩИЙ
ПІДБІР

СКЛАДНІ
УМОВИ

НАДШВИДКА
ПІДЗАРЯДКА

БАГАТЕ
ОБЛАДНАННЯ

БЕЗПЕЧНИЙ
СТАРТ

НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ



ПРОБЛЕМА
Ремонт автомобіля слід здійснювати швидко, 
надійно та, що часто важливо, естетично при-
вабливо. Інші ремонтні клеї просто недостатньо 
швидко діють або недостатньо універсальні 
для багатьох застосувань під час ремонту 
автомобілів:

 ▶ 	Склеюють	лише	певні	матеріали
 ▶ 	Занадто	довго	тверднуть	і	полімеризуються
 ▶ 	Мають	низьку	міцність
 ▶ 	Сприйнятливі	до	хімічних	речовин,	перепадів	
температур,	ударів	або	вібрацій

РІШЕННЯ ВІД LOCTITE
Завдяки HY 4070 ви зможете усунути всі ці 
проблеми та легко й швидко ремонтувати 
автомобілі, з неперевершеним за міцністю 
та візуальною привабливістю результатом:

 ▶ Склеює	більшість	матеріалів

 ▶Може	затверднути	швидше	ніж	за	60 секунд

 ▶Придатний	для	обробки	та	довговічний

 ▶Має	незначну	сприйнятливість	до	хімічних	
речовин,	перепадів	температур,	ударів	або	
вібрацій

HY 4070
Універсальний клей.

Відремонтує майже все.
Найбільш універсальний ремонтний клей.
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ПЕРЕВАГИ

приклеювання

HY 4070 робить ремонт швидким, 
простим та довговічним. Має 
хорошу стійкість до вологості, 
хімічних речовин, ударів і вібрацій 
для довговічного надійного 
ремонту. Часто пов‘язані з іншими 
видами ремонтних матеріалів, а 
проблеми безпеки не виникають.

LOCTITE HY 4070

IDH Пакування
Колір/

в‘язкість
Суміш

співвідношення
Час

затвердіння
Час

роботи

Міцність з‘єднання внахлест у разі зсуву* (Н/мм2)

Заповнення 
зазорів

Температурна
стійкість

Сталь 
(піскоструменної 

обробки)

Алюміній 
(травлений) Полікарбонат Нітрил

2237457 10 мл

Непрозорий 
гель кольором 
від білястого до 
світло-жовтого

10:1
зазор 0 мм < 
60 с, зазор 
2 мм 4-6 хв.

3-4 хв. 24-26 22-24 ** **

До 5 мм 
залежно від 

геометрії 
склеюваного 

виробу

120°C

Універсальні клеї 
LOCTITE. Немає 
практично нічого, 
що їм не під силу

Лінійка універсальних клеїв LOCTITE була розроблена для досягнення 
універсальності склеюваного матеріалу, швидкої полімеризації та ефективності. 
Вони можуть швидко склеювати майже все і триматися за таких умов, які не 
витримують інші клеї.

І якщо клеї можуть все це зробити, то немає майже нічого, що їм не під силу.

Дізнайтеся більше про універсальні клеї LOCTITE та HY 4070 на 
www.henkel-adhesives.com.ua

ТОВ «Хенкель Україна»   
01032, м. Київ 
вул. Саксаганського, 120 
Телефон гарячої лінії: 0 800 21 00 22

www.henkel-adhesives.com.ua
www.henkel.ua

Дані, що містяться в цьому документі, наведені лише з довідковою метою. Для отримання допомоги та рекомендацій щодо технічних 
характеристик цього виробу звертайтеся до відділу технічної підтримки Henkel.

Якщо не зазначено інше, усі використані вище в цьому друкованому матеріалі знаки є торговими марками та/або зареєстрованими торговими 
марками компанії Henkel та/або її дочірніх компаній у США, Німеччині та інших країнах.  
© «Хенкель АГ Енд Ко. КГаА» (Henkel AG & Co. KGaA), 2019

*ISO 4587, через 22 години, 22 °C; ** Клейовий шов перевищує міцність склеюваного матеріалу;
Для отримання паспорта безпеки матеріалу зверніться до свого представника компанії Henkel

Лінійка	універсальних	клеїв	LOCTITE	була	розроблена	
для	досягнення	універсальності	склеюваного	
матеріалу,	швидкої	полімеризації	та	ефективності.	
Вони	можуть	швидко	склеювати	майже	все	і	триматися	
за	таких	умов,	які	не	витримують	інші	клеї.

І	якщо	клеї	можуть	все	це	зробити,	то	немає	
майже	нічого,	що	їм	не	під	силу.

Дізнайтеся	більше	про	універсальні	клеї	LOCTITE	та	HY	4070 
на	www.henkel-adhesives.com.ua

ТОВ «Хенкель Україна» 
01032, м. Київ 
вул. Саксаганського, 120 
Телефон гарячої лінії: 0 800 21 00 22

www.henkel-adhesives.com.ua 
www.repair-autovehicle.com.ua 
www.henkel.ua 

ПЕРЕВАГИ

1. Склеювання різних 
матеріалів

Деякі	клеї	добре	працюють,	
якщо	матеріали	схожі.	Але	жо-
ден	з	них	не	може	порівнятися	
з	HY	4070	за	універсальністю	
щодо	склеюваних	матеріалів.	
Метал	до	металу.	Метал	до	плас-
тику.	Метал	до	гуми.	Пластик	до	
пластику.	Перелік	можна	продо-
вжити,	HY	4070	може	склеювати	
швидше	і	краще,	ніж	епоксидні	
смоли	5-хвилинної	дії.

LOCTITE HY 4070

IDH Пакування Колір / в‘язкість
Суміш 

співвід-
ношення

Час 
затвердіння

Час 
роботи

Міцність з‘єднання внапуск у разі зсуву* (Н/мм2)

Заповне-
ння зазорів

Темпе-
ратурна 
стійкість

Сталь 
піскостру-

минної 
обробки

Алюміній 
(травлений)

Полікар-
бонат

Нітрил

2237457 10 мл

Непрозорий 
гель кольором 

від білястого до 
світло-жовтого

10:1

Зазор 0 мм 
< 60 с, 

зазор 2 мм 
4–6 хв

3–4 хв 24–26 22–24 ** **

До 5 мм залежно 
від геометрії 
склеюваного 

виробу

120°C

*ISO 4587, через 22 години, 22 °C; 
** Клейовий шов перевищує міцність склеюваного матеріалу. 
Для отримання паспорта безпеки матеріалу зверніться до свого представника компанії Henkel.

2. Швидке затвердіння 
та полімеризація

Чим	більше	часу	займає	полі-
меризація	клею,	тим	довше 
ремонтується	кожна	деталь	у 
вашій	майстерні.

HY	 4070	 може	 тверднути	
швидше	ніж	 за	 60  секунд	 і 
досягає	50%	повної	відпускної	
міцності	протягом	30 хвилин	–—
це	набагато	швидше	порівняно	
з	епоксидними	смолами	5-хви-
линної	дії,	з	можливістю	запов- 
нення	зазорів	шириною	до	5	мм.

3. Міцне та довговічне 
приклеювання

HY	4070	робить	ремонт	швид-
ким,	 простим	 та	 довговіч-
ним.	Має	 хорошу	 стійкість	
до	вологості,	хімічних	речо-
вин,	ударів	 і	вібрацій.	При-
значений	для	довговічного 
надійного	ремонту.	Безпечний	
порівняно	з	іншими	видами 
ремонтних	матеріалів.
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Поточний рівень розвитку систем очищування 
вихлопних газів у вантажних автомобілях є при-
чиною високих вимог до використовуваних мо-
торних масел. Мастильні матеріали можуть стати 
ключовим елементом для досягнення оптималь-
ної продуктивності та захисту двигуна. Кількість 
складових елементів, що містяться в моторному 
маслі, істотно впливає на нагар і залишки, які 
накопичуються як на фільтрах, так і на деталях 
двигуна. Це призводить до їх надмірного наван-
таження та забруднення приводного агрегату, 
що викликає зниження його потужності. Мото-
рні масла з низьким вмістом золи (так звані Low 
Saps) були створені для забезпечення відповід-
ного змащування та належного управління твер-
дими частинками в кожному двигуні вантажного 
автомобіля, який піддається великим наванта-
женням. Правильно підібраний рівень лужного 
числа забезпечує обмежену кількість золи, що 
утворюється із пакета присадок до масел. Завдяки 
цьому протягом рекомендованого часу експлуа-
тації транспортного засобу підтримується опти-
мальний рівень нагару частинок, які можуть ви-
кликати надмірне навантаження на фільтри DPF 
(проти сажі) або EGR (рециркуляції вихлопних 
газів). Саме лужне число залежить від належним 
чином підібраної присадки для цієї специфікації і 
дозування, яке забезпечує достатній рівень якості.

Використовуючи свій багаторічний досвід, тех-
нологи заводу Rafineria w Jaśle спільно із провід-
ними виробниками присадок до мастильних ма-
теріалів розробили технології найвищої якості, які 

забезпечують дотримання вимог, що висуваються 
до масел типу Low Saps. У поєднанні з іннова-
ційною технологією М-Active була створена лінія 
масел Revline Hercules, яка відповідає найвищим 
стандартам якості, що висуваються виробниками 
двигунів та транспортних засобів, котрі працюють 
у винятково важких умовах експлуатації. Для ма-
сел Hercules Revline завод Rafineria w Jaśle отри-
мав офіційне схвалення найбільших автомобіль-
них компаній, таких як MAN і Mercedes-Benz. Це 
стало додатковою гарантією та підтвердженням 
найвищої якості масел і методу їх виробництва, 
який відповідає вимогам найбільших виробників 
транспортних засобів. 

Сертифікація моторних масел відбувається у 
співпраці з виробниками пакетів ущільнюваль-
них присадок, які зазвичай є власниками дослі-
джуваної технології. Кожен виробник автомобілів 
має свою власну систему сертифікації, яка щоразу 
вимагає надання відповідної технічної докумен-
тації, разом зі зразком продукту. 

Унікальна технологія Low Saps масел Revline 
Hercules LS забезпечує низький рівень вмісту 
сірки, фосфору і сульфатної золи. Масла Revline 
Hercules LS 5W-30, 10W-40, 15W-40 рекоменду-
ються для використання в останніх моделях 
дизельних двигунів, оснащених системами ре-
циркуляції вихлопних газів, за наявності або без 
наявності фільтрів твердих частинок, а також для 
двигунів із селективним каталізатором, який зни-
жує кількість оксидів азоту у вихлопних газах. 

ДЛЯ ВАНТАЖНИХ 
АВТОМОБІЛІВ

МАСЛА 
REVLINE 
HERCULES 
LOW SAPS

ЩО НАСПРАВДІ ОЗНАЧАЄ «НИЗЬКИЙ 
ВМІСТ ЗОЛИ» ДЛЯ ВАНТАЖНИХ І 
ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ? ЯКІ ФАКТОРИ 
МАЮТЬ НА ЦЕЙ ВМІСТ НАЙБІЛЬШИЙ 
ВПЛИВ І ЧИ ВАРТО ПРАГНУТИ 
ОТРИМАТИ ЙОГО ЗА БУДЬ-ЯКУ ЦІНУ?

ПОСТАЧАЛЬНИКИ
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СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ З ДОДАТКОВИМИ НАГОРОДАМИ 

ГАРАНТОВАНІ

РЕЧОВI

НАГОРОДИ!

20  ЗАПРОШЕНЬ НА

ФОРУМ 

WIX FILTERS

20% ПРЕМІЇ ЗА

ЗРОСТАННЯ

ПОКУПОК

CTAPT 01.03.2020
www.akciya.wix.ua 

РЕЄСТРУЙСЯ НА САЙТІ  

I OТРИМУЙ НАГОРОДИ!



Центральний електропривод 
CeTrax для автобусів

ZF удостоєний премії Innovation Award 
за центральний електропривод 
CeTrax для автобусів

Більш вдалий початок виставки для ZF важко 
було б уявити: концерн був удостоєний нагороди 
в галузі інновацій від журі виставки Busworld у 
Брюсселі за день до початку заходу. Центральний 
електропривод CeTrax став першим серед конку-
рентів у категорії окремих компонентів і перифе-
рійних пристроїв. «Ця нагорода ще раз доводить, 
що ZF є першопрохідцем в електрифікації всіх 
сегментів транспортних засобів. CeTrax — це най-
важливіший внесок у розвиток надійного громад-
ського транспорту майбутнього, для підтримки 
якого ZF докладає всіх зусиль. Відзнака ще раз 
підтверджує, що ми рухаємося в правильному 
напрямку», — прокоментував під час церемонії 
нагородження д-р Андреас Госсль, керівник на-
прямку «Системи мостів і коробок передач для 
міських і міжміських автобусів» концерну ZF.

Це не перша нагорода, яку ZF отримав минулого 
року за свої розробки для електроприводу. У лю-
тому електропортальний міст AxTrax AVE був від-
значений нагородою у сфері захисту довкілля на 
спеціалізованій виставці електробусів ElekBu в 
Берліні.

• Центральний електропривод CeTrax 
відзначений премією в галузі інновацій 
на міжнародній виставці Busworld

• Рішення концерну ZF у галузі 
електромобільності забезпечують надійне 
майбутнє громадського транспорту

Концерн ZF удостоєний вищої нагороди в 
галузі інновацій на міжнародній автобусній 
виставці Busworld за розроблення центрального 
електроприводу CeTrax. Завдяки електроприводу 
автобуси, що використовуються у сфері 
пасажирських перевезень, працюють з нульовими 
викидами. Технологія електроприводу 
стала першою в категорії окремих 
компонентів і периферійних пристроїв.

CeTrax: гнучкий і потужний 
електропривод
CeTrax був розроблений концерном ZF спеці-
ально для автобусів і вперше був представлений 
публіці у 2017 році. Конструкція приводу засно-
вана на принципі plug-and-drive (підключив і по-
їхав). CeTrax можна легко вбудувати в транспортні 
засоби зі звичайним компонуванням трансмісії. 
Таким чином, він придатний як для розроблення 
нових транспортних засобів, так і для модерніза-
ції наявних платформ. Завдяки цьому виробники 
транспортних засобів та оператори автопарків 
можуть гнучко реагувати на вимоги ринку і зміни 
в правових нормах.

Фото: ZF

Д-р Андреас Госсль отримує почесну 
нагороду в галузі інновацій виставки 
Busworld за центральний електропривод 
CeTrax під час церемонії нагородження 
в Брюсселі

Перша презентація центрального 
електроприводу CeTrax для автобусів у 2017 році

Фото: ZF
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EFFICIENCY & EMISSIONS '9' 
DELIVERING THE DIFFERENCE 

КОМЕРЦІЙНІ АВТОМОБІЛІ

12 МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ
Широкий асортимент комплектуючих деталей 
для всіх ключових компонентів системи 
кондиціювання та охолодження двигуна.

КОНДИЦІОНЕР:
КОНДЕНСАТОР
КОМПРЕСОР КОНДИЦІОНЕРА ПОВІТРЯ
ОСУШУВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР 
ВИПАРОВУВАЧ
ВЕНТИЛЯТОР КАБІНИ
ОБІГРІВАЧ

ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА:
РІДИННИЙ РАДІАТОР
РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ БАЧОК
ІНТЕРКУЛЕР
МАСЛЯНИЙ РАДІАТОР
МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА
ВЕНТИЛЯТОР



VARTA PROMOTIVE AGM 
АКУМУЛЯТОРИ ДЛЯ НАЙБІЛЬШ ВИМОГЛИВИХ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ! 

У промислово розвинених кра-
їнах автомобільні перевезення 
вантажів на далекі відстані є 
важливою частиною еконо-
міки. Вимоги до підприємств-
споживачів зростають. Покупці 
очікують, що їх замовлення бу-
дуть доставлені вже наступ-
ного дня. В таких умовах кабіна 
вантажівки часто стає для водія 
місцем ночівлі. Використання 
телевізора, кавоварки та сис-
теми кондиціонування під час 
стоянки робить ночівлю водія 
в автомобілі більш приємною. 
Проте будь-які електричні при-
лади викликають значне наван-
таження, а тенденція до вико-
ристання транспортних засобів 
як «складів на колесах», що спо-
стерігається протягом тривалого 
часу, ставить ще вищі вимоги до 
акумуляторних батарей.

Крім того, внаслідок викорис-
тання виробниками автомобі-
лів сучасних систем економії 

палива та систем обмеження 
викидів CO2, зменшується фак-
тичний час зарядки акумуля-
тора. Звичайний акумулятор в 
обладнаному великою кількістю 
приладів вантажному автомо-
білі швидше розряджається. 
Процес супроводжується ви-
щим ризиком виникнення ава-
рій і небажаних додаткових 
витрат. Це пов’язано з тим, що 
такий акумулятор не підходить 
для сучасних споживачів. 

У відповідь на цей вик-
лик компанія VARTA 
пропонує широкий 
асортимент акуму-
ляторів ProMotive 
для сегмента ко-
мерційних автомо-
білів. Найновішим 
та найбільш техно-
логічно передовим 
акумулятором із цієї 
серії є акумулятор 
VARTA PROMOTIVE 

AGM. Передова конструкція та 
використання скляних сепа-
раторів, які повністю поглина-
ють електроліт, гарантує в 6 ра-
зів вищу технічну витривалість 
акумулятора порівняно зі зви-
чайною технологією. Це забез-
печує надійну роботу навіть при 
низькому рівні заряду батареї, 
створюючи єдине ефективне 
рішення, здатне оптимізувати 
сукупні витрати на управління 
автопарком з точки зору спожи-
вання електроенергії.

Aкумулятор

Система кондиціонування 
під час стоянки

Вай-Фай

Підігрів сидінь
Телевізор/DVD

Обігрівання кабіни
Ноутбук

Холодильник

Смартфон

Мікрохвильова піч

Кавоварка

Розряджання 
акумулятора

ПОСТАЧАЛЬНИКИ
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Нова марка гальмівних колодок 
для вантажних автомобілів. 

Скандинавська технічна думка, 
що гарантує найвищу якість.

Багаторічний досвід — ця марка 
вперше з’явилася на ринку Данії 
після Другої світової війни.



ДВОМАСОВИЙ МАХОВИК 
МАРКИ SACHS (DKZ) ДЛЯ 
ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
СУЧАСНІ ДВИГУНИ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НА ДУЖЕ НИЗЬКИХ ШВИДКОСТЯХ, 
А ПОТІМ ПОСТУПОВО ЗБІЛЬШУВАТИ КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ. ВОДНОЧАС ВИРОБНИКИ 
ВИГОТОВЛЯЮТЬ УСЕ БІЛЬШ ЛЕГКІ КОМПОНЕНТИ — ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ СПОЖИВАННЯ 
ПАЛИВА. У ЗВ’ЯЗКУ З ЦИМ ТА ІНШИМИ ТЕХНІЧНИМИ ВДОСКОНАЛЕННЯМИ, ЯКІ 
ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ НА ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЯХ, ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІДВИЩЕННЯ 
РІВНЯ ШУМУ ТА ЗМЕНШЕННЯ ПРИРОДНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВІБРАЦІЙ У ВИПАДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКА ЗЧЕПЛЕННЯ 
З ДЕМПФЕРНИМИ ПРУЖИНАМИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІБРАЦІЙ У ВИПАДКУ 
ЗАСТОСУВАННЯ МАХОВИКА МАРКИ SACHS ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ.

Приклади індексації в Онлайн-каталозі:
6594000300:009
6594000338:009
6594000339:009

Амортизація

Амортизація

Коливання двигуна Коливання двигунаКоливання трансмісії Коливання трансмісії

Двомасовий маховик марки 
Sachs для вантажних автомо-
білів передає крутний момент 
від двигуна на натискний диск і 
диск зчеплення. Він приймає на 
себе вібрації, які передаються 
різними способами від двигуна 
до системи приводу, ефективно 
запобігаючи виникненню гур-
коту та шуму. Для водія це озна-
чає найвищий рівень комфорту 
при перемиканні передач та 
комфортне водіння. Двомасо-
вий маховик марки Sachs має 
безліч переваг, зокрема: змен-
шення шуму та зниження спо-
живання палива, відмінну ізо-
ляцію вібрацій у всіх діапазонах 
швидкостей, ефективний захист 
коробки передач і зчеплення, 
оптимальну поведінку під час 
старту та зупинки, а також три-
валий термін служби та змен-
шення необхідного місця.

ЗМЕНШЕННЯ 
ВІБРАЦІЙ У ВСІХ 
ДІАПАЗОНАХ 
ШВИДКОСТЕЙ
Двомасові маховики 
марки Sachs для ван-
тажних автомобілів 
сконструйовані так, 
щоб забезпечувати 
значне зменшення 
вібрацій двигуна у всіх 
діапазонах швидкостей. 
Інженери Sachs проєкту-
ють двомасові маховики 
для вантажних автомобілів 
відповідно до специфікацій 
виробників автомобілів.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ
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Індекс  IC Опис Виробник

EVERTLC588

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

EVERT

EVERTBP588S Шиномонтажний станок для коліс вантажівок, розмір дисків коліс 14–26" EVERT

EVERTCB460
Станок для балансування коліс вантажних автомобілів і мікроавтобусів, діаметр 
диска 15–24", максимальний діаметр колеса 47", максимальна маса колеса 135 кг

EVERT

EVERTBP590
Шиномонтажний станок для коліс вантажних автомобілів, сільськогосподарської 
техніки і спецтехніки, розмір дисків коліс 14–56", максимальний діаметр колеса 
2200 мм, максимальна ширина колеса 1100 мм

EVERT

UNITROL KOSZ K-1
Клітка для накачування вантажних шин, внутрішні розміри 540/1160/1280, 
маса 180 кг

UNITROL

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

UNITROL

Шиномонтаж

Інструменти та обладнання для вантажних автомобілів

Пневматичний інструмент
Індекс  IC Опис Виробник

CP7736P
Пневматичний ключ ударної дії 1/2", максимальний крутний момент 900 Нм, робо-
чий крутний момент 69–770 Нм, витрата повітря 126 л/хв, маса 2,58 кг

CHICAGO 
PNEUMATIC

CP7736PR
Пневматичний ключ ударної дії 1/2", максимальний крутний момент 900 Нм, робо-
чий крутний момент 69–770 Нм, витрата повітря 126 л/хв, маса 2,58 кг

CHICAGO 
PNEUMATIC

CP7748T
Пневматичний ключ ударної дії 1/2", максимальний крутний момент 1250 Нм, 
робочий крутний момент 72–779 Нм, витрата повітря 180 л/хв, маса 2,1 кг

CHICAGO 
PNEUMATIC

CP886H Тріскачка пневматична  1/2", робочий крутний момент 14–68 Нм
CHICAGO 

PNEUMATIC

CP7749P
Пневматичний ключ ударної дії 1/2", максимальний крутний момент 1300 Нм, 
робочий крутний момент 135–704 Нм, витрата повітря 135 л/хв, маса 1,8 кг

CHICAGO 
PNEUMATIC

CP7763P
Пневматичний ключ ударної дії 3/4", максимальний крутний момент 1627 Нм, 
робочий крутний момент 136–1288 Нм, витрата повітря 212 л/хв, маса 5,25 кг + 
насадки 8 шт. (3/4 ", розміри 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38)

CHICAGO 
PNEUMATIC
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Низькошвидкісні поршневі компресори серії EVERT K

Компресори серії EVERT K – першо-
класні компресори зі зворотним 
зв’язком на низькошвидкісній робо-
ті та максимальному тиску 15 барів. 
Завдяки використанню найвищого 
класу компонентів, компресори серії 
К були побудовані для сервісів, де не 
тільки якість, а й здатність працюва-
ти при підвищеному робочому тиску 
висуваються на перше місце, як у ви-
падку сервісів вантажних автомобі-
лів. Компресори серії K працюють у 
низькошвидкісному режимі, що га-
рантує їх стабільність і довговічність, 
а ефективна система охолодження 
дозволяє  працювати в цілодобовому 

циклі, у співвідношенні 80 % до 20 % 
(48 хв/1 год – співвідношення роботи 
до відпочинку). Компресорні насоси, 
що використовуються в серії К,  – це 
промислові двоступеневі компре-
сійні блоки, виготовлені в Європей-
ському Союзі з компонентів найви-
щої якості. Крім того, вони обладнані 
двома кулерами, що значно знижує 
робочу температуру. 

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

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

Індекс 
компресора

EVERTK100- 
450

EVERTK200- 
450

EVERTK200- 
600

EVERTK300- 
600

EVERTK300- 
700

EVERTK300-
700S

EVERTK500-
700S

EVERTK500-
1000S

EVERTK500-
1500S

Продуктивність 
[л/хв]

450 450 600 600 700 700 700 1000 1500

Потуж.двиг. 
[КС/кВт]

3,0/2,2 3,0/2,2 4,0/3,0 4,0/3,0 5,5/4,0 5,5/4,0 5,5/4,0 7,5/5,5 10,0/7,5

Ємність бака [л] 100 200 200 300 300 300 500 500 500
Кількість 
цил./ ступ. тисн.

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Тиск робочий 
[бар]

12 12 12 12 12 12 12 12 12

Тиск макс. [бар] 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Живлення 
[В/Гц/Ph]

400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3YΔ 400/50/3YΔ 400/50/3YΔ 400/50/3YΔ

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

Розміри [мм]
1220 × 380 

× 900
1470 × 460 

× 1000
1470 × 460 

× 1000
1700 × 520 

× 1080
1700 × 520 

× 1150
1700 × 520 

× 1150
2000 × 620 

× 1380
2000 × 620 

× 1270
2000 × 520 

× 1270
Маса [кг] 100 140 160 180 205 210 280 320 325

Компресори EVERT K

CP7769
Пневматичний ключ ударної дії 3/4", максимальний крутний момент 1950 Нм, 
робочий крутний момент 407–1464 Нм, витрата повітря 210 л/хв, маса 3,4 кг

CHICAGO 
PNEUMATIC

CP7782-6
Пневматичний ключ ударної дії 1", максимальний крутний момент 2900 Нм, 
робочий крутний момент 600–2500 Нм, витрата повітря 288 л/хв, маса 11,6 кг

CHICAGO 
PNEUMATIC

KAAA3218
Пневматичний гайковерт 1" з коротким штифтом, максимальний крутний момент 
2440 Нм, для вантажівок

TOPTUL

KAAA2460 Пневмогайкокрут 3/4",  813 Нм,  6300 об/хв,  2,9 кг TOPTUL

KAAA1640 Пневмогайкокрут 1/2", 813 Нм, 8000 об/хв, 2,6 кг TOPTUL

KAAF1605 Тріскачка пневматична 1/2", 160 об/хв, 102 Нм TOPTUL

Пневматичний інструмент
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Індекс  IC Опис Виробник
Поршневі

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

EVERT

EVERT400/150
Поршневий компресор з ресивером (баком) 150 л, продуктивність 400 л/хв, 
максимальний тиск 10 барів, потужність двигуна 2,2 кВт, непрямий привод, блок 
живлення 400 В

EVERT

EVERT310/25
Поршневий компресор з прямим приводом, бак 24 л, продуктивність 310 л/хв 
(18,6 м3/год), потужність 1,5 кВт, максимальний тиск 8 барів, живлення 230 В

EVERT

EVERT1500/500
Поршневий компресор, бак 500 л, продуктивність 1210 л/хв (72,6 м3/год), 
максимальний тиск 10 барів, потужність двигуна 7,5 кВт, непрямий привод, блок 
живлення 400 В

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

Гвинтові

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

Компресори

Клімат
Артикул Торгова марка Опис товару

S P00 000 001 BOSCH
ACS 511 – автоматична установка для обслуговування систем кондиціонування 
початкового рівня. Принтер, посудини для свіжого/використаного масла і контрастної 
речовини, шланги довжиною 2,44 м, захисні окуляри і рукавички. Бак для фреону 8 кг (R134A)

S P00 000 002 BOSCH
ACS 611 – автоматична установка для обслуговування систем кондиціонування з 
принтером, посудинами для свіжого/використаного масла і контрастної речовини, 
шланги довжиною 2,44 м, захисні окуляри і рукавички. Бак для фреону 20 кг (R134A)

S P00 000 003 BOSCH
ACS 810 – автоматична установка для обслуговування систем кондиціонування з принтером, 
двоступеневим вакуумним насосом, ємностями для свіжого/використаного масла і контрастної 
речовини, шланги довжиною 5 м, захисні окуляри і рукавички. Бак для фреону 35 кг (R134A)

007950015200
MAGNETI 
MARELLI

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

007950015210
MAGNETI 
MARELLI

ALASKA START HFO –  автоматична установка 
для обслуговування систем кондиціонування  (R1234yf)
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TEX Z10410 TEXA KONFORT 705R – автоматична установка для обслуговування 
систем кондиціонування (R134A)

TEX Z12110 TEXA KONFORT 707R – автоматична установка для обслуговування 
систем кондиціонування  (R1234yf)

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

430104018045
MAGNETI 
MARELLI

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

007936210010
MAGNETI 
MARELLI

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

007950024620
MAGNETI 
MARELLI

Пристрій для промивання систем кондиціонування Cool Weather

007950025830
MAGNETI 
MARELLI

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

007950025190
MAGNETI 
MARELLI

УФ-лампа 50 Вт із зарядним пристроєм і окулярами

Артикул Торгова марка Опис товару

0 684 400 512 BOSCH

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

Артикул Торгова марка Опис товару

0 684 400 731 BOSCH

BAT 131– тестер акумуляторних батарей для 6V/12V-свинцево-кислотних, 
гелевих, флісових/AGM батарей; вбудований термопринтер; легкові 
автомобілі/інші транспортні засоби, мотоцикли, морські транспортні засоби; 
тест 12V/24V системи запуску/заряду; струмова цанга (опція); перевірка 
батарей, які ще не експлуатувалися, пам’ять на 100 протоколів

007950006910
MAGNETI 
MARELLI

Battery Tester  Basic

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

LBT100 IDEAL Навантажувальна вилка

SEA BT91/7 SEALEY Навантажувальна вилка

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

SEA AK418 SEALEY Інструмент для очищення клем акумуляторних батарей

0XAT7051 PROFITOOL Інструмент для очищення клем акумуляторних батарей

Діагностика

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

GTL-320-000 PRECYZJA
GTL Truck Standard — 
оснащений док-станцією

PREC GTL-TRUCK-PROFI/SKP PRECYZJA
GTL Truck Profi — оснащений 
персональним комп’ютером 
і шафою

HAWEKA 05050
Комплект лазерної системи перевірки кутів встановлення 
коліс вантажних автомобілів AXIS500: нові лазерні головки 
та інклінометр з автоматичним показанням кутів

HAWEKA 04020
Комплект комп’ютерної 3D системи перевірки кутів 
встановлення коліс вантажних автомобілів AXIS4000

GTL TRUCK STANDARD, PROFI (CCD)

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

Розвал – сходження

Індекс  IC Виробник Опис

9918HQ-GTT520 HANS

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

746009 SONIC

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

746015 SONIC

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

746016 SONIC

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

Ручний інструмент
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 Спеціальні ямні підіймачі

 Підіймач універсальний

Спеціальні ямні підіймачі призначені для демонтажу та монтажу компонентів (наприклад, коробки передач) та інших важких компонентів, 
без необхідності піднімати транспортний засіб. Підіймачі оснащені універсальною головкою, що підтримує демонтовані компоненти.

Підіймачі побудовані таким чином, що дають можливість транспортувати демонтовані елементи/агрегати вздовж каналу за межі периметра автомобіля.

Підіймач DPHW являє собою універсальний канальний підіймач, що дозволяє піднімати осі транспортного 
засобу, а також розбирати та монтувати вузли/агрегати.

Можливе виконання у двох варіантах: у мобільній версії для монтажу на трасі внизу каналу/ями. Рейки на 
нижній частині ширини каналу повинні бути не менше 45 мм і висотою мін. 20 мм від нижньої частини каналу. 

Друга версія робиться як вільне пересування на підлозі.

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

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

25 _

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

Підіймачі

 Ямні гідравлічні підіймачі
Гідравлічні підіймачі ESKAPOL призначені для часткового підйому 
на контрольній ямі автотранспортних засобів із максимальним 
навантаженням на осі до 12 тонн залежно від типу підіймача.

Вони використовуються при проведенні ремонтних робіт у авто- 
сервісах, а також при виконанні діагностики та регулювання шасі.

Підіймачі оснащені насосом з подвійною дією, що дозволяє в декілька 
разів прискорювати швидкість холостого ходу поршня.

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

9,5 7,7 7,7

Робочий хід (Ruch 2) 1,5 0,9 0,90,9
Довжина важеля насоса (мм) 550 600 600
Довжина штока (мм) 540 650 650
Діаметр штока (мм) 65 70 80
Маса підіймача (кг) 113 150 150
Діаметр роликів (мм) 63 75 75
Ширина роликів (мм) 40 40 40
Ширина ями (мм) 650–1000

Ямні пневматично-гідравлічні 
підіймачі

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

Індекс ESK/DKP-H12/600 ESK/DKP-H12/800 ESK/DKP-H16 ESK/DKP-H20
Вантажопідйомність 12 т 12 т 16 т 20 т
Мін. висота (мм) 85 85 165 165
Макс. висота (мм) 685 885 965 965
Звис (мм) 900 1100 1080 1080
Швідкість підйому (м/с) 0,0052 0,0052 0,0013 0,0014
Подача стиснутого 
повітря (МПа)

0,8–1 0,8–1 0,8–1 0,8–1

Тиск у гідр.системі (МПа) 23,9 23,9 25,5 25,5
Довжина штока (мм) 600 800 800 800
Діаметр штока (мм) 65 66 70 80
Маса підіймача (кг) 135 135 200 227
Діаметр роликів (мм) 63 63 75 75
Ширина роликів (мм) 40 40 40 40
Ширина ями (мм) 650–1100
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Індекс  IC Опис Виробник

0683803119

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

BOSCH

Двигун

Пуско-зарядні пристрої

Пуско-зарядні пристрої

Зарядні пристрої

Індекс Живлення Зарядна напруга Зарядний струм Стартовий струм Ємність акумулятора
807576 230 В 12 В 12A 50 A 25/250 A·год
807577 230 В 12/24 В 15/8  A 100 A 30/400 A·год
807538 230 В 12 В 14 A 80 A 25/250 A·год
807539 230 В 12/24 В 20 A 120 A 30/400 A·год
807551 230 В 12/24 В 30 A 180 A 20/700 A·год

DYNAMIC420 230 В 12/24 В 50 A 300 A 20/1000 A·год
DYNAMIC520 230 В 12/24 В 50 A 300 A 20/1000 A·год
DYNAMIC620 230 В 12/24 В 70 A 360 A 20/1550 A·год

829385 3×400  В 12/24 В 80 A 640 A 20/1200 A·год 20/800 A·год

Індекс Живлення Зарядна напруга Зарядний струм Стартовий струм Ємність акумулятора
SPRINT 400 230 В 12/24 В 30 A 180 A 20/500 A·год

STARTER 440 230 В 12/24 В 40 A 300 A 40/700 A·год
STARTER 640 230 В 12/24 В 60 A 500 A 40/1000 A·год
STARTER 840 230 В 12/24 В 80 A 700 A 20/1200 A·год

STARTER 1500 3×400  В 12/24 В 160 A 1000 A 40/1300 A·год
STARTER 420P 230 В 12/24 В 40 A 300 A 40/700 A·год
STARTER 620P 230 В 12/24 В 60 A 500 A 40/1000 A·год

Індекс Живлення Зарядна напруга Зарядний струм
Ємність 

акумулятора
SPRINT 15 230 В 12/24 В 9A 20/100 A·год
SPRINT 20 230 В 12/24 В 18 A 20/200 A·год
SPRINT 30 230 В 12/24 В 30 A 20/250 A·год
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Технічні дані А80 А800 А1200 А4000

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

Частота роботи 17–40 кГц 16–18 кГц 16–18 кГц 18 кГц

Вихідна потужність 3,7 кВт 10 кВт 12 кВт 18 кВт

Розміри 450×220×250 мм 450×500×800 мм  650×600×900 мм 870×700×1000 мм

Індекс IC ALESCO A080 ALESCO A800 ALESCO A1200 ALESCO A4000

Індекс IC Живлення Макс. потужність Номінал. потужність

INDUCTOR1.5 230 1,5 кВт 1,5 кВт —

INDUCTOR 3I 230 3,5 кВт 3,5 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR5 230 4,5 кВт 3,7 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR8 230 8 кВт 5,2 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR10 400 10 кВт 8 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR12 400 12 кВт 10 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR18 400 18 кВт 16 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR21 400 21 кВт 21 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR18TWIN 400 2×18 кВт 2×16 кВт Рідинне охолодження

Індукційні нагрівачі

Індукційні нагрівачі
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Коли КрАЗ означало крутий 
У 1986 році Кременчуцький автозавод випустив 
рекордну за всю свою історію кількість вантажі-
вок — 30 655 од. Тоді КрАЗ став найбільшим ви-
робником вантажних автомобілів в Європі, випе-
редивши такі імениті бренди, як Mercedes, MAN, 
Scania і Volvo.

Уже в незалежній Україні, у 1991 році, завод вирі-
шив популяризувати свою продукцію в Європі, 
взявши участь у Формулі-1 для вантажівок — Truck 
Grand Prix. Усього за 7 місяців КрАЗ підготував про-
тотип гоночної вантажівки. Машину розробляли 
спільно з харківським Заводом ім. В.О. Малишева, 
який спеціалізується на випуску танків і броне-
транспортерів. Щоб додати вантажівці потужності, 
на нього поставили дизельний двигун від Т-64, 
який видає 700 к. с.

У 1992-му гоночний КрАЗ-5640 виїхав на трек у 
Нюрбурзі, але, на жаль, у заїздах у ньому злама-
лася унікальна деталь, яку виготовляли спеціально 
для прототипу. Тож «українцеві» довелося зійти з 
дистанції.

Ще один амбітний проєкт КрАЗ — модель для ралі 
«Самум» (на фото). Уперше завод представив її у 
2007 році. Авто назвали за аналогією із сухим ві-
тром у Північній Африці. Ім’я вибрали невипад-
ково: КрАЗ «Самум» мав взяти участь у ралі «Дакар». 
Але планам не судилося здійснитися — перегони 
«Дакар» 2008 року відмінили.

Давно, але правда: Ford за 325 доларів
Перший вантажний автомобіль Ford TT було скла-
дено у 1917 році на базі легендарного Ford T («Жер-
стяна Ліззі»), найдоступнішого і наймасовішого 
американського автомобіля всіх часів і народів. Як 
і легковий побратим, машина відрізнялася неви-
сокою ціною і розійшлася величезним тиражем. 
У 1924 році Ford TT коштував 600 доларів, а у 1926-му 
ціна впала до 325 доларів.

Перша вантажівка Ford отримала подовжену до 
125 дюймів (320 см) колісну базу і посилений за-
дній міст. Вантажопідйомність — 0,91 тонни. У 
рух Ford TT приводив 2,9-літровий бензиновий 
двигун потужністю 22 к. с. Машина відрізня-
лася міцною конструкцією, але була доволі ти-
хохідною. Зі стандартною коробкою передач ре-
комендована швидкість становила 24 км/год, 
а зі спеціальною — 35 км/год. Стандартним числом 
головної передачі було 7,25 : 1, а проміжної — 5,17 : 1.

Виробництво вантажівки Ford TT зростало вели-
чезними темпами. Так, якщо в 1918 році випустили 
41 тис. од., то наступного року — вже 70 тис., а у 
1920-му — 135 тис. Пік виробництва припав на 1925–
1926 роки, за які сумарно з конвеєра зійшло понад 
400 тис. авто. Припинилося виробництво Ford TT 
тоді ж, коли і Ford T, — у 1927 році.

Божевільні вантажівки
Цей неймовірний автомобіль у минулому 
житті був вантажівкою Peterbilt 359 зразка 1979 
року. Майк Харра з Каліфорнії витратив 7 ро-
ків і 7 мільйонів доларів, щоб перетворити 
його на тягач, який назвав іменем бога-гро-
мовержця Тора — THOR 24. Його потужність — 
3471 к.с. на 2500 об./хв.

THOR 24 має два спарені дизельні двигуни 12V-71 від 
Detroit Diesel та 8 потужних компресорів BDS 8-71. 
Об’єм мотора — 27,9 л, довжина приводного вала, 
що розкручує компресори, — понад 2,5 м. А на до-
даток є ще й 8 балонів із закисом азоту!

Обабіч мотора стирчать по 12 блискучих патрубків 
вихлопної системи, разом їх 24. Стільки ж циліндрів 
у твін-моторі. Колісна база автомобіля була подо-
вжена, і загальна довжина машини становить 13,4 м, 

маса її — 13,5 т. У салоні встановлено понад 20 приладів 
та 4 дисплеї, на які виводиться зображення дороги, 
ще є 40-дюймовий телевізор і потужна аудіосистема.

Майк Харра каже, що THOR 24 можна розігнати 
до 160 км/год, але зупинити його після цього — 
справж ня проблема. На допомогу звичайним галь-
мам на вантажівці встановлено чотири гальмівних 
парашути.

За матеріалами Auto 24, mmr.net.ua, autocentre.ua

ЦІКАВІ ФАКТИ
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ТЕКСТ: Ришард Політ

ЯК ФУТБОЛ ПРОСЛАВИВ
КОМПАНІЯ SOLARIS BUS & COACH СТАЛА ПЕРШИМ ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
ВИРОБНИКОМ, ЯКИЙ У 2006 РОЦІ РОЗПОЧАВ СЕРІЙНЕ ВИГОТОВЛЕННЯ 
АВТОБУСІВ З ГІБРИДНИМ ПРИВОДОМ. ПРОТЕ ПЕРШИМ АВТОБУСОМ З ТАКИМ 
ПРИВОДОМ БУВ MERCEDES-BENZ OE 302, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 1969 РОЦІ.

Автобус O302 з’явився у 1965-
му, але відомим у всьому світі 
він став під час легендарного 
чемпіонату світу з футболу, який 
проходив у Німеччині в 1974 
році. Усі команди, які брали 
участь у цьому чемпіонаті, пе-
ресувалися на автобусах марки 
O302, розфарбованих у свої на-
ціональні кольори. Зараз компа-
нія Daimler веде активний по-
шук автобусів, які брали участь 
у чемпіонаті світу. За чутками, 
такі транспортні засоби все ще 
можна знайти в Афганістані, 
країнах колишнього Радян-
ського Союзу та в Індонезії.

Німецьке 
економічне диво
Автобус O302 випускався в кіль-
кох варіантах: міський, міжмісь-
кий і у вигляді ексклюзивного 
туристичного автобуса. На ви-
бір було чотири варіанти коліс-
ної бази та кілька версій облад-
нання. Це був, мабуть, останній 
автобус з однаковою конструк-
цією, яка не залежала від його 
призначення. У 70-х роках роз-
почався випуск міських авто-
бусів з низькою підлогою та 

міжміських автобусів з висо-
кою підлогою. Туристична вер-
сія автобуса O302 вирізнялася 
панорамними вигнутими ві-
кнами, які сягали даху. Автобус 
був створений у період німець-
кого економічного дива та отри-
мав хромовану облямівку всіх 
вікон, що було характерною для 
того часу ознакою розкоші. Мо-
дель O302 була також першим 
туристичним автобусом марки 
Mercedes-Benz, обладнаним 
індивідуальною вентиляцією із 
соплами для кожного пасажир-
ського сидіння. Крім того, за до-
даткову плату, пропонувався та-
кож кондиціонер. Автобус був 
рекламований як транспорт-
ний засіб із «надзвичайно ре-
тельно спроєктованою систе-
мою вентиляції та опалення». 
Для приводу автобуса були за-
пропоновані дизельні двигуни з 
безпосереднім упорскуванням 
палива (новинка для Mercedes) 
потужністю 130—240 к. с.

Гібрид
На Франкфуртському автосалоні 
в 1969 році була представлена 
версія міського автобуса OE302. 
Буква «Е» означала додатковий 

електропривод. Тяговий 

двигун постійного струму мав 
безперервну вихідну потуж-
ність 156 к. с., а пікову — 205 к. с., 
що було достатньо для приводу 
міського автобуса. Електрична 
енергія для тягового двигуна 
постачалася від п’яти блоків 
свинцево-кислотних батарей 
по 189 акумуляторів, при цьому 
загальна робоча напруга ста-
новила 380 В, а потужність — 91 
кВт·год. Максимальна швидкість 
автобуса становила 70 км/год, а 
дальність поїздок — близько 55 
км. Під час експлуатації в реаль-
них умовах така дальність ви-
явилася недостатньою, а акуму-
лятори, котрі важили 3,5 т, були 
занадто важкими. Щоб зробити 
можливим нормальне вико-
ристання, модель OE302 була 
оснащена додатковим дизель-
ним двигуном потужністю 38 
кВт (65 к. с.), який запозичили із 
комерційних автомобілів. Дви-
гун внутрішнього згоряння був 
встановлений поперечно в за-
дній частині і служив для при-
ведення в рух транспортного 
засобу, який використовувався 
на околицях міст. Через високу 
вартість та проблемність в екс-
плуатації автобус з гібридним 
приводом не користувався 
попитом, на відміну від вер-
сії з класичним приводом, яку 
випускали до 1974 року.

Ришард Політ

Модель O302 була, мабуть, 
останнім автобусом з 
універсальним типом 
кузова — після неї настала 
ера спеціалізованих 
конструктивних рішень із 
поділом на міські, міжміські 
та туристичні автобуси.

АВТОБУС MERCEDES-BENZ
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ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
АВТОМОБІЛЬНИХ
ЗАПЧАСТИН ТА
АКСЕСУАРІВ

СКЛООЧИСНИКИ АКУМУЛЯТОРИШИНИ АВТОХІМІЯАВТОБАГАЖНИКИ КИЛИМКИ

Відскануй 
QR-Code, щоб 

отримати 
більше 

інформації 
про програму 

лояльності



ЕКЗЕМПЛЯР БЕЗКОШТОВНИЙ
6 / БЕРЕЗЕНЬ 2020

Q-SERVICE TRUCK: 
міжнародна

зустріч

УСТАНОВКА 
ЗЧЕПЛЕННЯ:
про що слід 
пам’ятати 

ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГІЇ 
та зниження
її вартості

в майстерні

ІНСТРУМЕНТИ 
ТА ОБЛАДНАННЯ 
для вантажних 

автомобілів


