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Вітаю вас, шановні партнери та колеги!

Inter Cars в Україні було засновано на початку другого 
тисячоліття, і зараз компанія відзначає свій черговий 
ювілей — 20-річчя!

Шлях, який пройшла наша компанія, був непростим і про-
лягав через занепади й відродження. Inter Cars Ukraine 
зазнавала великих потрясінь та отримувала значні ви-
знання. Тільки завдяки сумлінній праці наших співробіт-
ників і співпраці з нашими партнерами ми подолали всі 
перешкоди. Однак можу впевнено сказати: ми ніколи «не 
пливли за течією», а намагалися постійно змінюватися до 
умов ринку, передбачати потреби наших клієнтів, пропо-
нувати новітні рішення в бізнесі, активно діяти, аби бути 
завжди на крок попереду…

Нам вдалося відродити та зберегти дружню атмосферу в 
колективі. Нам вдалося побудувати і підтримувати чесні, 
відкриті, партнерські, взаємовигідні відносини з нашими 
філіями й партнерами на ринку. Нам вдалося створити 
компанію, яка є одним із лідерів у дистрибуції автозап-
частин і обладнання для автосервісу в Україні! 

З нагоди ювілею Inter Cars Ukraine щиро дякую всім на-
шим клієнтам та партнерам за плідну співпрацю і під-
тримку! Щиро дякую нашим співробітникам за сумлінну 
роботу й наснагу! 

У теперішній важкий, невизначений, непередбачуваний 
час світової пандемії бажаю вам та вашим родинам міц-
ного здоров’я! Я впевнений, що спільними зусиллями нам 
вдасться, як це ми неодноразово доводили в минулому, 
подолати всі перешкоди на нашому шляху! 

Inter Cars Ukraine, як і завжди, готова простягнути руку 
допомоги та підставити плече підтримки!

Будьмо здорові!

Василь Головач, CEO Inter Cars Ukraine



Трохи історії
Inter Cars Ukraine засновано у квітні 2000 року в 
м. Хмельницькому як філію польської компанії Inter 
Cars S.A. Для Inter Cars S.A. 2020 рік — також ювілей-
ний: вона веде свій початок з 1990-го, і на сьогодні це 
найбільший дистриб’ютор автомобільних запчастин 
у Центральній та Східній Європі. За 30 років компанія 
Inter Cars S.A. пройшла шлях від малого сімейного 
бізнесу до міжнародної структури, яка має потужну 
мережу — понад 500 філій у 19 країнах світу.

Використовуючи досвід Inter Cars S.А. у всіх напрямках 
діяльності, підтримуючи франчайзингову концепцію 
побудови мережі філій, компанія Inter Cars Ukraine 
стала одним із лідерів у дистрибуції автозапчастин в 
Україні. На сьогодні наша мережа нараховує 39 філій, 
що дає можливість бути ближчими до нашого ключо-
вого партнера — автосервісу, здійснюючи логістичний 
сервіс та технічну підтримку на найвищому рівні.

Асортимент і логістика
Логістичний центр Inter Cars Ukraine розташований у 
селі Горенка, що неподалік від Києва. Тут розмістився 
і головний офіс компанії. Загальна площа складування 
становить більш ніж 11 000 м2. Логістичний центр об-
ладнано найсучаснішою автоматизованою конвеєр-
ною системою та сканерною системою обліку товарів 
європейського рівня. Саме звідси щодня запчастини 
доставляються на наші філії по всій Україні.

Наприкінці минулого року на щорічній церемонії 
Inter Cars Board’s Awards 2019 ми отримали відзнаку 
як найкращий закордонний логістичний центр групи 
Inter Cars.

Наша компанія постійно працює над удосконален-
ням своїх послуг, тому у 2019 році було відкрито ще 
один регіональний склад — у Львові, загальна площа 
якого — 1500 м2, а товарна пропозиція становить 
близько 60 000 асортиментних позицій. Завдяки цьому 
ми отримали можливість значно скоротити час очі-
кування товару для клієнтів західних регіонів. Щоб 
забезпечити наявність та швидку доставку товару в 
східних регіонах, протягом останніх кількох років ми 
значно збільшили кількість філій у Дніпрі (до трьох), 
відкрилася філія у Кривому Розі, а в березні 2020-го 
запрацювали дві нових філії в Харкові. 

20 РОКІВ РАЗОМ З ВАМИ!
20 РОКІВ ДЛЯ ВАС!

Цьогоріч компанії Inter Cars Ukraine виповнюється 20 років. Відзначаючи таку серйозну дату, 
ми дякуємо нашим клієнтам, співробітникам і партнерам: саме завдяки вашій довірі та під-
тримці можливий наш подальший розвиток, навіть у кризові часи.

Ювілей — це вдалий привід озирнутися назад, на пройдений шлях, щоб зрозуміти, чого вже 
вдалося досягти. А ще це гарна нагода подумати про майбутнє, окреслити нові горизонти і 
прокласти подальший маршрут.
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Асортимент Inter Cars Ukraine налічує 
понад 350 брендів автозапчастин до 
легкових і вантажних автомобілів, 
інструменту та обладнання для ав-
тосервісу. Постійно в наявності на 
складах компанії в Україні більш як 
80 000 найменувань продукції про-
відних виробників. Крім цього, з 2016 
року наші клієнти мають можливість 
замовити необхідні їм запчастини з 
центрального складу в Польщі та отри-
мати їх протягом 3-5 днів.

Номенклатура товарів постійно роз-
ширюється, і ми намагаємося бути 
завжди максимально близькими до 
потреб ринку запчастин та оперативно 
реагувати на всі його зміни. Зважені 
стратегія та цінова політика, технічна й 
консультативна підтримка наших спе-
ціалістів і постачальників дають змогу 
задовольнити потреби в автозапчас-
тинах найвибагливішого клієнта.

Q-Service Truck
З 2018 року Inter Cars Ukraine почала 
впроваджувати концепцію Q-Service 
Truck на станціях технічного обслу-
говування по всій території України, 
і сьогодні до цієї мережі входить 
11 українських СТО. Q-Service Truck — 
це загальнонаціональна мережа 
майстерень, які займаються техніч-
ним обслуговуванням та ремонтом 
комерційних автомобілів: вантажних 
автомобілів, причепів, напівпричепів 
та автобусів. Концепція об’єднання 
майстерень під одним знаком якості 
започаткована у 1999 році в Польщі 
компанією Inter Cars S. A. Майстерні 
Q-Service Truck підлягають ретельному 
контролю якості, тому ми гарантуємо 
високий рівень сервісу.

Навчальний центр
У 2017 році на базі Центрального офісу 
відкрив двері для перших відвідувачів 
сучасний навчальний центр Inter Cars 
Ukraine. Центр оснащено найновішими 
зразками інструменту й обладнання 
для СТО. Ми пропонуємо широку 
програму практичних і теоретичних 
тренінгів для станцій технічного обслу-
говування та співробітників компанії. 
Наші спеціалісти консультують усіх від-
відувачів і надають повну інформацію 
щодо умов використання інструменту 
й обладнання.
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INTER CARS UKRAINE:
20 РОКІВ РАЗОМ З ВАМИ,
20 РОКІВ ДЛЯ ВАС!

Програми лояльності 
Inter Cars Ukraine поважає і цінує своїх клієнтів. 
Уже кілька років поспіль наші найлояльніші 
партнери об’єднуються в міжнародній програмі 
Inter Cars VIP-Сlub і разом підкорюють засніжені 
схили Італійських Альп. А у 2019 році ми запус-
тили програму лояльності IC Rewards і створили 
масштабну онлайн-платформу для її реалізації. 
Відтепер робити покупки з Inter Cars Ukraine 
стало ще приємніше, адже за купівлю товарів 
з нашого асортименту учасникам програми 
лояльності нараховуються бали, які можна об-
міняти на корисні подарунки для бізнесу та дому. 
Більше 500 подарункових позицій чекають на 
своїх власників!

Соціальна відповідальність бізнесу
Також у 2019 році компанія Inter Cars Ukraine 
вперше долучилася до соціальної ініціативи — 
проведення міжнародного конкурсу Young 
Car Mechanic, який уже кілька років проходить 
у Польщі, Литві, Латвії, Естонії та Болгарії. Проєкт 
Young Car Mechanic покликаний підтримати про-
фесійну освіту, зокрема професію автомеханіка. 

Інтернет-магазин
Минулого року Inter Cars Ukraine представила 
офіційний інтернет-магазин автомобільних 
зап частин та аксесуарів — Inter Cars Web Shop. 
Онлайн-магазин пропонує широкий вибір 
автомобільних товарів, які додають унікаль-
ності будь-якому авто і забезпечують новий 
рівень безпеки та комфорту. Ми доставляємо 
замовлення по всій території України завдяки 
спів праці з провідною кур’єрською службою. 
Також є можливість самостійно забрати товар із 
однієї з наших філій. Усе, що потрібно зробити, — 
це зайти на сайт webshop-ua.intercars.eu, 
запов нити в системі пошуку параметри авто й 
обрати потрібні аксесуари та запчастини.

Команда
Але найбільша гордість Inter Cars Ukraine — 
це наша команда! Адже, як казав бізнесмен та 
колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг: 
«Компанія — це люди, які в ній працюють». 
Колектив є фундаментом компанії, гарантією 
її динамічного розвитку і довгострокового 
фінансового успіху.

Ми пишаємося тим, що немало співробітни-
ків Inter Cars Ukraine працюють з перших років 
заснування компанії. Саме завдяки команді 
ICU, а також нашим партнерам та клієнтам ми 
з упевненістю дивимося в майбутнє. Ми не  
збираємося зупинятися на досягнутому і попри 
складну економічну ситуацію у світі плануємо 
підтримувати тенденцію активного зростання 
та розвитку.
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Люди, котрі розвивають Inter Cars Ukraine, 
завдяки професіоналізму й самовідданості 
яких ICU став потужною структурою, що 
впевнено рухається вперед… Хто вони? 

Відразу відзначимо, що це команда опти-
містів, залюблених у свою роботу, для яких 
Inter Cars Ukraine — це вагома частина життя. 
Хтось із них прийшов у компанію уже сфор-
мованою особистістю з великим досвідом 
роботи, хтось — зовсім юним, просто зі сту-
дентської лави, і виріс в ICU до керівника 
напрямку.

Говорячи про роботу, практично всі вони 
апелюють до слова «любов» (дехто навіть 
порівнює її з коханням), і всі без винятку 
наголошують на своїй глибокій повазі до 
клієнтів. Тож усе, що належить виконувати 
працівникам Inter Cars Ukraine, вони роблять 
з любов’ю і щиро вболівають за це.

Усі вони — і керівники компанії, і директори 
філій, продукт-менеджери, торгові пред-
ставники, начальники відділів, працівники 
складів, водії, касири…— роблять в ICU те, 
що приносить їм задоволення, що їх надихає. 
Головною перевагою, яку дає їм робота в 
Inter Cars Ukraine, вони вважають можли-
вість постійного розвитку і самовдоскона-
лення. 

Отже, ми із задоволенням починаємо зна-
йомити вас із командою Inter Cars Ukraine 
та плануємо продовжити цю традицію в 
наступних випусках журналу «Відомості». 

INTER CARS UKRAINE
В ОБЛИЧЧЯХ
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«Робота в ICU — це моє життя. 
Я навіть думки не можу 

припустити, щоб від цього відійти, 
бо це частина мене».

Василь Головач
CEO Inter Cars Ukraine

В Inter Cars Ukraine — 14 років

Василь народився в Ужгороді, за спеціальністю — 
фізик, закінчив Ужгородський державний універ-
ситет. Працював у різних компаніях, пов’язаних 
із автобізнесом, зокрема майже 10 років на «ЕЛІТ- 
Україна», пройшовши там шлях від працівника складу 
до директора з логістики. 
В ICU його запрошували неодноразово, і ось у 2006-му 
він таки вирішив змінити місце роботи і перейшов 
сюди менеджером з маркетингу, а згодом став дирек-
тором із закупівлі та продажу.

«Я пішов на номінальну посаду, щоб зрозуміти 
фірму зсередини. Inter Cars на той час був дуже 
потужною компанією в Європі, номером один 
у Польщі. Мені була цікава ця структура, яка 
своїми знаннями, без залучення зовнішніх 
радників, отримала неймовірний результат». 

Попрацювавши в ICU два місяці, Василь зрозумів, 
що його очікування не виправдалися — компанія 
була мало схожа на європейську. Це була типова 
українська компанія з продажу автозапчастин. 
Ще більший контраст він відчув, побувавши 
на Inter Cars у Польщі й побачивши, яка свобода, 
щирість та відкритість панують у цій величезній 
структурі.

«Коли повернувся звідти, у мене виникла думка: 
а для чого «придумувати велосипед» — чому б 
не побудувати в Україні компанію з цінностями 
та процесами, які вже є в Польщі? Дивлячись на 
результат польських колег, розумів, що він був 
досягнутий насамперед відкритістю і командною 
роботою людей». 

Спілкуючись із засновником Inter Cars S.A. 
Кшиштофом Олексовичем, Василь усвідомив, 
що головне — це атмосфера в компанії, і якщо 
створити правильну атмосферу, то люди, які 
в ній працюватимуть, самі виведуть фірму на 
потрібний результат.

«Я зрозумів, що в Україні можна збудувати 
таку структуру, і потенціал у неї буде зовсім 
інший, ніж був на той момент. І тоді ми почали 
впроваджувати зміни на фірмі — крок за кроком. 
Почали закладати «фундамент» оновлюваної 
компанії».

— Що для вас означає ICU?
— Велика частина мого життя пройшла з ICU. 
Моєму старшому синові стільки ж, як я працюю 
в цій компанії! Я віддав їй багато часу і сил… Але 
й фірма мені відповідає взаємністю . Я багато чому 
навчився новому і багато нового усвідомив... Робота 
в ICU — це моє життя. Я навіть думки не можу при-
пустити, щоб від цього відійти, бо це частина мене. 
Увесь свій вільний час Василь присвячує родині, 
дуже тепло відгукується про дітей та дружину. 
Каже, що основне його хобі — це сім’я. Водночас 
відповідальність за родини своїх співробітників 
не дозволяє йому розслабитися. І зрозуміло, що 
справжній керівник пізнається в складних ситуаціях, 
у кризові періоди. 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ В ICU
Почув якось у Польщі, що на Inter Cars важко 
потрапити і дуже важко піти. Ми намагаємося 
максимально розкрити потенціал кожної людини. 
Кожен працівник, незалежно від посади, 
може прийти і висловити свою думку. 
Ми завжди відкриті, завжди обговорюємо і 
розглядаємо можливість реалізації різних ідей. 
В ICU створена атмосфера, щоб багато людей 
були мотивовані впливати на результат 
роботи компанії.
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«Ми насамперед думаємо про компанію, про 
людей, які в нас працюють, бо ми відповідальні 
за них, за їхні сім’ї. Ми також відповідальні 
за філії і за їхніх працівників. І якщо вже до кінця — 
то ми відповідальні й за наших партнерів, 
за СТО! Зараз нам важко, але ми розуміємо, що 
в цій ситуації важко всім, і клієнтам теж. Тому 
сьогодні ми подаємо руку допомоги. Певен, 
що тільки спільними зусиллями, партнерством, 
взаємовигідним співробітництвом ми зможемо 
подолати всі негаразди. Це неодноразово ми 
всі доводили в минулому».

— Що, на Вашу думку, допомагає компанії в складні 
періоди?
— На ICU ми пережили багато складних моментів 
і гідно витримали їх. Це пов’язано з атмосферою в 
компанії. Якщо фірма директивна, то всі співробіт-
ники внизу чекають мудрої резолюції керівника. 
А в нас пропозиції може генерувати кожен праців-
ник. Також сильною стороною нашої компанії є фран-
чайзингова система роботи, при якій директори 
філій можуть приймати важливі для свого підрозділу 
рішення одноосібно. На мій погляд, наші рішення 

були ефективніші, бо їх приймала не одна людина 
(на підставі лише свого досвіду), а багато людей. 
Сама атмосфера всередині компанії дозволяє ICU 
переживати потрясіння.
 — У чому Ви бачите особливості ICU порівняно 
з іншими компаніями на ринку?
— Якщо розбити по пунктах, то: (а) Атмосфера все-
редині фірми — відкрита, дружня! (б) Ми єдина ком-
панія в Україні, яка має франчайзингову структуру. 
Ця структура вимагає прозорості й чесності веден-
ня бізнесу. В ICU створені партнерські відносини з 
філіями, ведеться чесний розподіл затрат і при-
бутку. (б) Також у нас існує свобода для прийняття 
рішень у керівників відділів і філій. Кожна людина 
може висловити свою думку, і вона важлива для 
компанії. Це стимулюється і мотивується. 
— Ви оптиміст?
— Так. У нашій країні не можна бути песимістом… 
Завжди треба сподіватися на краще. Ми, оптимісти, 
завжди сподіваємося на краще, але готуємося 
до гіршого (посміхається).

ПРО УКРАЇНУ
Кажуть, що батьківщину не вибирають, але чомусь багато людей у нас виїхало і шукає 
щастя за кордоном. Я не засуджую їх. Проте, на мою думку, треба розбудовувати той край, 
де ти живеш, а не мріяти, що десь є краще. Я побував у багатьох частинах світу і не бачу 
себе в жодній із країн — це зовсім інші традиції, інша ментальність… 
Кожна людина живе, щоб щось реалізувати, щоб залишити щось нащадкам. 
І все-таки: де ти народився, там і маєш реалізувати свою ціль життя.

ПРО МРІЇ 
Думаю, що кожна людина, яка живе в Україні, 
мріє, щоб наша країна була в достатку і безпеці. 
Для мене це пов’язано з моїми дітьми. 
Я хочу, щоб моя країна була найкращою в Європі, 
і щоб люди в ній були задоволеними життям. 
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 «У житті компанії були 
різні етапи, але завжди ICU — 

це постійний рух уперед: 
бачу ціль — не бачу перешкод».

Владислав Бугра
комерційний директор Inter Cars Ukraine

В Inter Cars Ukraine — 13 років

Владислав родом із Ужгорода, закінчив Ужгородський 
державний університет, за фахом інженер-електро-
механік. В автобізнесі працює з 18 років: ще студен-
том влаштувався на «EЛIT-Україна». В ICU прийшов у 
2007-му, очоливши й успішно розвинувши в компанії 
напрямок продажу запчастин до вантажних автомобі-
лів та причепів. У 2010-му Владислав став комерційним 
директором ICU.

«Так склалося, що практично щороку в мене були 
нові завдання, нові виклики, і часто ці виклики 
не мали нічого спільного з моїм попереднім 
досвідом роботи».

У 2008 році в ICU було сформовано відділ ІТ: компанія 
тоді стояла на порозі впровадження системи Navision. 
Це був перехід на нове програмне забезпечення, на 
принципово іншу базу даних, який тягнув за собою 
тотальну зміну процесів і навчання персоналу. Займа-
тися цим доручили Владиславу…

«Це був перший глобальний проект у моєму 
житті. Треба було не лише розібратися самому, 
а й навчити людей — як вони мають працювати 
в цій програмі. Для мене це була гігантська 
школа життя! У своїй роботі я мав перейти від 
завдань, пов’язаних суто з продажами, до досі 
незнайомої мені ІТ-сфери».

Щоб усе налагодити, доводилося працювати по 12 
годин на добу. Впроваджуючи це програмне забез-
печення, Владислав фактично вивчив усі процеси, 
які відбуваються в ICU, — від бухгалтерії та складів до 
логістики і продажів. За його словами, завдяки цьому 
він отримав повне розуміння, як працює компанія — 
від початку і до кінця.

«Ця історія така, що можна книжку написати… 
Інколи це було на межі фізичних можливостей… 
Але ми молоді були, нічого не боялися. Нова 
тема — так нова тема, і вперед!»

— Які ще напрямки Вам випало започатковувати 
в ICU?
— Так пішло далі, що я щороку отримував нові 
проекти. Постало питання налагодити процеси з 
дебіторською заборгованістю — разом з колегами 
формували відділ віндикації. Паралельно з цим 
отримав проект «Інструменти й обладнання», який 
зараз успішно розвиваємо. У 2015-му — додався 
напрямок маркетингу, за який я також відповідав. 
Рік тому взялися створювати інтернет-магазин. Це 
абсолютно інший ринок! І хай у нас не було досвіду 
в цій сфері, але була впевненість — якщо хтось це 
знає, то ми теж можемо це вивчити.

ПРО КОЛЕКТИВ
Це велика родина. Наш стиль спілкування в компанії — він не корпоративний. Він більше 
сімейний, дружній, тісний. Ми ростемо разом зі всією командою… За ці роки сформувалися міцні, 
дружні стосунки — сімейного типу, хоча ми не родичі. І відійти від цієї моделі дуже важко.
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ПРО АТМОСФЕРУ В ICU
Думаю, якщо ми рухаємося вперед, то в нас вийшло сформувати цю атмосферу: створити не зону 
комфорту, а побудувати такі цінності, які б люди берегли. Щоб кожен працівник переживав не тільки 
за свій напрямок, а й за компанію загалом. Це внутрішня мотивація, яку грошима не купиш.

— Чому навчила Вас робота в ICU?
— Ця робота дала мені розуміння: немає такого, 
що б ми не могли зробити. Якщо хтось подібне вже 
зробив у світі, то ми теж можемо це впровадити, 
запустити. І при цьому досягти успіху… Мені подо-
баються нові ідеї і їх впровадження. Найбільший 
кайф отримуєш, коли є ідея, а через деякий час ти 
бачиш її реалізацію.
— Що, на Вашу думку, потрібно компанії, щоб до-
сягти успіху?
— Один із секретів, як досягти успіху, — це сформу-
вати правильну команду, зібрати хороших фахівців, 
і тоді ти досягнеш мети. І друга умова — створити 
відповідну атмосферу в цій компанії. Якщо людям 
тут буде комфортно працювати, то й компанія почне 
себе реалізовувати. А якщо люди просто відбува-
тимуть час, то й результат отримаєш відповідний.
— Чи вірили Ви в потенціал компанії, коли в ICU 
тільки-но починалися зміни?
— Так, вірив. Ми їздили у Варшаву і бачили Inter 
Cars у Польщі, бачили як там все побудовано, як 
працює. Звідти і йшло розуміння того, що так можна 
зробити в Україні і бути успішними. Це було видно 
неозброєним оком… І ще дуже великий вплив на нас 
мали зустрічі із засновником Inter Cars Кшиштофом 
Олексовичем.
— У чому, на Вашу думку, сила компанії ICU?
— Велику силу нам дає франчайзинг. Перевага цієї 
моделі — що в нас фактично додатково є 23 людини 
рівня топ-менеджерів, це наші директори філій. 
(Адже кожна філія — то не просто структурна оди-
ниця, ми партнери!) То яка компанія буде сильні-
шою? Та, де працює три топ-менеджери, чи та, де 25 
керівників реалізують одну ідею? Я думаю, що та, 
де 25. І в цьому велика перевага. Наші партнерські 
відносини з філіями — це потужний чинник! 

— Опишіть свої відчуття в найскладніші моменти 
в житті компанії. Як Ви це сприймаєте?
— Сприймаю просто. У мене змінена психологія 
сприйняття, бо ми пройшли і кризу 2008—2009 
років, і Navision, і пожежу 2011-го, і початок війни 
в Україні з наступними економічними складнощами. 
У нас постійно є якісь проблеми, і це нас загартувало.
— Ви оптиміст? 
— Мене по-різному називають. У розмові можу 
таке сказати, що будуть думати: «Такого «негатив-
щика» ще попробуй знайди!» Але, звичайно, я опти-
міст! Доведено практикою: беру будь-які нові ідеї 
і їх реалізую.

ПРО МРІЇ
Якщо відволіктися від планів, які стосуються 
роботи, то в мене є мрія — виграти створеною 
в ICU футбольною командою Кубок президента 
Inter Cars Group. Ми багато тренуємося, але 
поки це, на жаль, лише мрія, оскільки через 
коронавірус відмінили черговий турнір у Польщі.
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«Коли я прийшла в ICU, 
то відразу зрозуміла, що тут 

я йтиму в ногу з часом».

Валентина Макарова
головний бухгалтер ICU

В Inter Cars Ukraine —  19 років

ICU надзвичайно пощастило: практично від самого 
початку своєї історії компанія має незмінного голов-
ного бухгалтера — справжнього професіонала. 
Пані Валентина родом із Хмельницького. За освітою 
економіст. До ICU працювала в системі споживчої 
кооперації — головним бухгалтером у будівельній 
фірмі. У 2001 році Сергій Овсієнко, який був на той 
час генеральним директором, запросив її очолити 
бухгалтерію на Inter Cars Захід, а вже у 2004-му їй 
запропонували стати головним бухгалтером ICU.

«У ті роки ICU — це було для мене щось таке 
прогресивне, західне. Зі структури, яка жила 
за радянськими законами,  я  перейшла в 
компанію, де була демократія, в якій директор 
міг  спілк уватис я зі  своїми працівник ами 
по-дружньому».

— Чи відчували Ви потенціал компанії в той 
момент, коли тільки-но прийшли на роботу?
— Не було передчуття. Було одне-єдине відчуття, 
що фірма реально працює. А що вона буде настільки 
масштабною, я цього не уявляла…
— Розкажіть, що змінилося в компанії за ці роки?
— Звичайно, за 20 років відбулися колосальні зміни. 
В ті часи, коли я починала працювати, мобільний 
телефон був лише в директора. Вже потім з’явилися 
і швидка комп’ютерна техніка, і різні програми... 
Коли я прийшла в ICU, то відразу зрозуміла, що тут я 
йтиму в ногу з часом — буде можливість застосувати 
знання і досвід на сучасному рівні.
Непростим етапом для головного бухгалтера ICU стало 
впровадження в компанії системи Navision — нового 
програмного забезпечення, яке потягнуло за собою 
зміну багатьох процесів, потребувало неабияких 
зусиль, терпіння, щоб розібратися, опанувати про-
граму самій і допомогти з цим своїм колегам. 

 «У 2009 році правління Inter Cars у Польщі 
прийняло рішення, і у всіх відділеннях поставили 
єдину програму — Navision. Щоб її опанувати, 
довелося працювати. Довелося вчитися. А що 
робити? Або працюєш, або йдеш».

— Можете описати свої думки, почуття в складні 
періоди життя компанії?
— Складних періодів вистачало: і пожежі, і різкі 
падіння курсу гривні… Страшно було? Авжеж страш-
но! Бо в житті в тебе раніше такого не траплялося. 
Але ж із цим треба було щось робити! Бо знаєш, 
що ти головний бухгалтер, і ти теж несеш відпо-
відальність. От і все. 
— Із чого складається Ваше життя?
— З бухгалтерського обліку (сміється). Ще моя сім’я 
любить подорожувати, придбали намет, споряд-
ження, подорожуємо Україною.
— Наскільки тяжка відповідальність головного 
бухгалтера?
— Відповідальність — завжди відповідальність. 
Ти про це пам’ятаєш постійно.
— Ви оптиміст?
— Так. Інакше б не пережила пожежу й Navision 
(посміхається).

ПРО КОЛЕКТИВ
Багато співробітників бухгалтерії працюють від 
самого початку створення компанії. 
Дружний колектив. Це важливо, оскільки 
більшість часу ти проводиш на роботі. 
Ми один одного дуже добре знаємо і 
розуміємо, можемо допомогти за потреби.

ПРО МРІЇ (ЖАРТОМА І ВСЕРЙОЗ)
Мрію, щоб Navision не глючив. Щоб наші 
колеги з Польщі, які займаються 
адмініструванням  Navision, швидко 
реагували на наші запити щодо змін у 
програмі. Мрію про те, щоб ми (українська 
компанія) завжди були в них у пріоритеті.
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Володимир Точковий
начальник адміністративного 
відділу, головний юрист ICU

В Inter Cars Ukraine — 20 років

«Головне, чому навчила робота 
в ICU, — що ніколи не треба 

заспокоюватися і думати, 
що ти все знаєш». 

Володимир родом із Хмельницького, навчався в 
Київському авіаційному інституті за спеціальністю 
інженер-механік-автомобіліст, юридичну освіту здобув 
пізніше. В ICU працює практично від самого початку 
створення компанії, і від самого початку зарекомен-
дував себе як справжній професіонал. 

«Мене запросив Сергій Овсієнко (на той час 
генеральний директор Inter Cars Ukraine) у 2000 
році. Фірмі потрібен був юрист і адміністратор — 
все в одному. В мої обов’язки увійшла кадрова, 
договірна, юридична робота…» 

— Чи відчували Ви потенціал компанії в той мо-
мент, коли тільки-но прийшли сюди?
— Ні, не відчував. Бачив, що компанія намагається 
працювати в юридично білому полі, але на перших 
етапах не думав, що вона так розростеться. Опти-
мізм власне був тільки в засновників, я не перед-
бачав, що ми увійдемо в першу трійку імпортерів 
України — тоді ще не було видно цього.
— Що, на Ваш погляд, змінилося в компанії за 
20 років?
— Компанія почала змінюватися у 2004 році, коли 
був підписаний перший договір франчайзингу. 
Відтоді почалися якісні зміни в ICU. Другий етап 
змін стартував, коли змогли вистояти під час кризи 
2008-го, з цього моменту розвиток пішов швидкими 
темпами. 
— Що, на Вашу думку, особливого в ICU порівняно 
з іншими компаніями на ринку?
— Перше — це те, що наша компанія працює виключ-
но у правовому полі. Друга особливість — схема 
франчайзингу. Це гнучка система, яка швидко при-
стосовується до змін кон’юнктури ринку. І третє — 
в ICU широко застосовуються новітні технології.
— Можете описати свої думки, почуття в складні 
періоди життя компанії?
— Є приказка: очі бояться, а руки роблять. Ми пере-
жили кілька пожеж — у Вінниці, Хмельницькому, 
в Києві… Коли я побачив те, що лишилося у 2011-
му після пожежі в Києві, у мене опускалися руки, 

але колективізм і взаємодопомога все перемогли. 
Всі сказали — так, нам зараз тяжко, але ми будемо 
працювати. Фірма тоді навіть не оголошувала форс-
мажорні обставини, бо колектив сказав: ми вистоїмо.
— Яка найважливіша подія у Вашому житті, 
пов’язана з ICU?
— Однозначно — відкриття хабу в Горенці. З’явилося 
розуміння того, що ми виходимо на всеукраїнський 
масштаб. Це був як вибух: велика кількість товару 
і велика кількість продажів. А ще нещодавно ми 
виграли справу у Верховному Суді на 10 млн грн. 
Проти нас виступала податкова інспекція. Взагалі-
то ми виграли не одну справу в податківців, але ця 
була найзначніша. До слова, в ній ми вчергове від-
стояли правомірність застосування франчайзингу.
Внесок Володимира Точкового у розвиток ICU за 
20 років складно переоцінити. Багато проблем було 
подолано саме завдяки його спокійному, виваженому 
і професійному підходу. І хоча в компанію Володи-
мир прийшов уже досить сформованою особистістю, 
є багато такого, чому він навчився саме в ICU.

«Головне, чому навчила робота в ICU, — що 
ніколи не треба заспокоюватися і думати, що ти 
все знаєш. Бо життя і робота показують: багато 
чому ще потрібно вчитися».

— Ви оптиміст?
— Так. Причому, як то кажуть, що іноді надію треба 
вбивати першою (посміхається), але я оптиміст.

ПРО МРІЇ
Мрію, щоб Україна стала Україною.
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Володимир Поляков
співвласник філійної групи «Автограф»

В Inter Cars Ukraine — 20 років

ПРО ЗМІНИ В КОМПАНІЇ
Приємно бачити, як це все розвивається. Радісно, що є результати. Підприємство виросло. 
Гігантський крок зроблено в організації роботи: перехід від ручного керування 
до великої кількості відділів, ресурсів, розвиненої структури комунікації.

«Якщо ти працюєш в ICU, 
ти мусиш розвиватися».

«За 20 років компанія 
зробила  величезний стрибок: 
змінилися структура, підхід до 

бізнесу, організація бізнесу. 
Ми навіть не могли 

передбачити, що так буде».

Володимир Поляков працює в компанії з перших днів 
її створення. Мабуть, тому для нього ICU — це справ-
жня родина. 

« З д а є т ь с я ,  я  є д и н и й  і з  с ь о г о д н і ш н і х 
співробітників, хто був у тому місці,  коли 
підписувався договір про створення ІСU. Це 
було в Коблєво». 

Володимир родом з Донеччини, за фахом інженер. До 
ICU працював у компанії «МТЛ Автомотів» торговим 
представником, потім директором. У 2000 році став 
торговим представником, а далі директором «ICU 
Схід». Коли змінилася концепція і ICU перейшов на 
франчайзинг, очолив філію в Донецьку.

«Я вірив в ІСU від самого початку — навіть тоді, 
коли він ще не став на ноги. Ще до того, як він 
дав філіям можливість заробляти. Тому що перші 
роки — це була робота на перспективу».

Подальші його плани скоригувала війна. Коли у 2014-
му розпочалися воєнні дії на Сході України, працювати 
в Донецьку стало неможливо. Володимир прийняв 
рішення залишити рідні місця, квартиру, майно і їхати 
із сім’єю в невідомість.

«З початком війни на Донбасі ІСU простягнув 
нам руку допомоги, дав можливість почати 
працювати в іншому регіоні… З 2015 року ми з 
моїм партнером по бізнесу Віталієм Гришиним 
працюємо на філії в Житомирі. Ні краплі не 
жалкуємо, що взялися за це».

У Донецьку лишилося велике приміщення філії — 
стоїть зачинене. Володимир каже, що туди вони, най-
імовірніше, вже не повернуться. А ось у Житомирі все 
довелося починати з нуля.

« Ц е  д у же  в а ж ко .  Ус і  з в ’ я з к и ,  с тру к т у р а , 
нерухомість — усе залишилося там. Ти полишаєш 
все і переїжджаєш на нове місце практично в 
50 років… Спочатку було моторошно. Зараз усе 
добре. В підсумку в нас усе вийшло».

— Що, на Ваш погляд, змінилося в компанії за 
20 років її існування?
— Збільшення кількості філій — це вже наслідок. 
Відбувся величезний стрибок: змінилися структура, 
підхід до бізнесу, організація бізнесу. Ми навіть не 
могли передбачити, що так буде. 
— Ви любите свою роботу?
— Звичайно! Якщо я 20 років з нею прожив — це 
означає, що люблю. За стільки часу, як і в особистих 
стосунках, додалися і розуміння, і повага... У мене 
порівняно з молодшими співробітниками є повне 
розуміння філософії й логіки ІСU.
— З чого складається Ваше життя?
— Робота, сім’я, спорт — спортивна ловля коропа 
(якраз Володимир був одним із ініціаторів змагань 
з ловлі коропа, які тепер традиційно щороку про
водить ІСU). Мій відпочинок — це змагання.
— Який найважливіший момент у Вашому житті, 
пов’язаний з ICU?
— Мабуть, переломна подія — ситуація на Донбасі. 
Раніше ще — момент, коли я став філіантом ІСU. Це 
повернуло мене з найманої праці до самостійного 
бізнесу, де треба самому приймати рішення. Але 
якщо взяти всю історію ІСU, то кожна його подія про-
ходила через моє життя, через мої переживання — і 
пожежа, і спричинена нею нестача товару, і валютні 
кризи. Кожна з цих подій несла певну частку ризику. 
— Ви оптиміст?
— Оптиміст. Тут однозначно!

12

INTER CARS  В ОБЛИЧЧЯХ



Костянтин Кравчук
начальник відділу мастильних матеріалів 
і технічних рідин

В Inter Cars Ukraine — 18 років

Костянтин родом із Хмельницького. За фахом інже-
нер-механік. В ICU прийшов практично після універ-
ситету. Спочатку працював торговим представником, 
паралельно займався аналітикою, після чого йому 
запропонували стати продукт-менеджером.
Власне саме Костянтин від початку розвинув в ICU 
напрямок продажу мастильних матеріалів і технічних 
рідин, вклавши в нього неабиякі сили, розум і душу. 
Нині в його компетенції багато функцій, від яких за-
лежить успішна робота компанії.

« С ь о г о д н і  в ж е  м а ю  п о м і ч н и к а ,  з  я к и м 
допомагаємо філіям вести продажі, аналізуємо, 
організовуємо акції, працюємо з рекламаціями, 
підтримуємо імідж компанії і ще багато всього».

— Вам подобається ця робота?
— Так, це цікаво, ми не сидимо на місці, і нам є куди 
рухатися. Моя робота — це постійний контакт з 
людьми, поїздки по Україні і за кордон, підтримання 
знання іноземних мов, спілкування з постачальни-
ками, клієнтами. 
— Що особливого в ІСU порівняно з іншими компа-
ніями, на Вашу думку?
— Насправді мені важко порівняти, бо в мене це, 
власне, єдина робота в житті — я не працював в 
інших компаніях. Але навіть не порівнюючи, я пи-
шаюся тим, що ми маємо. Бо коли ти робиш якусь 
дію на ICU, то можеш бути спокійний — ти знаєш, 
що це законно, юридично обґрунтовано. У нас все 
відбувається прозоро.
— Із чого складається Ваше життя?
— У мене є сім’я, дитина потребує дуже багато 
уваги... Люблю туризм, природу, сплав на бай-
дарках. Наразі вже планую залучати до походів 
дитину, адже це найкращий відпочинок у світі! 
Люблю спорт, займався футболом, проте зараз 
на це менше часу. 

Костянтин розповідає, що для нього сімейне життя і 
життя ICU тісно переплелися, і він уже не уявляє собі 
одне без іншого.

«Без ICU мені було б важко жити, і йти звідси 
я навіть не думаю, бо ми всі разом маємо ще 
багато чого зробити. Хай моя сфера не така 
велика, але вона важлива для компанії. Це 
робота мого життя, яку я люблю, якою я живу».

Спілкування, цікавість і розвиток — слова, які найчас-
тіше звучать з вуст Костянтина, коли він розповідає 
про свою роботу.

«Є світова практика, коли у великих компаніях 
через 4 роки люди змінюють профіль роботи. 
В цьому є зерно, але я по собі бачу, що в мене 
з роками на ICU цікавість не меншає, бо ти не 
стоїш на місці. Якби ти був на місці, то і фірма не 
прогресувала б. Якщо ти працюєш в ICU, ти мусиш 
розвиватися». 

— Ви оптиміст?
— Так, оптиміст, хоча в нашій країні важко бути 
оптимістом. Але я люблю Україну і не хочу звід-
си їхати. 

ПРО КРИЗОВІ ЧАСИ
Сила компанії 
перевіряється в кризові 
моменти. Попри тяжкі 
обставини ми все 
пройшли, все подолали… 
Сьогоднішню кризову 
ситуацію теж треба 
пережити, щоб відкрити 
щось нове для себе.

ПРО КОЛЕКТИВ
Я не знаю, чи можна 
ще десь в Україні знайти 
таку велику командну 
роботу, як в ICU. 
Ти задіяний в усьому, 
і всі задіяні з тобою… 
Спілкування у великій 
компанії, у великій сім’ї — 
це моє життя, без 
якого я вже не можу.

ПРО МРІЇ
Може, це трохи дивно звучить, 
але я мрію, щоб люди припинили 
кидати недопалки під ноги, більше 
посміхалися один одному, щоб 
автомобілі перестали забруднювати 
довкілля. Я б хотів, щоб люди стали 
людьми — кращими людьми! 
Для мене це дуже важливо, бо 
ми маємо берегти природу, і 
починати в цьому треба із себе.

«Якщо ти працюєш в ICU, 
ти мусиш розвиватися».
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Ігор родом із Чернігівщини. Спеціальність «Автомобілі 
й автомобільне господарство» вивчив у Національ-
ному транспортному університеті в Києві. Ще будучи 
студентом 4-го курсу, влаштувався в ICU на нічну зміну 
комірником. Відтоді з компанією не розлучався і зрос-
тав разом із нею. Працював спеціалістом з продажу 
запчастин до вантажних автомобілів, керівником від-
ділу збуту...

«Бажання вчитися новому, рухатися вперед, 
змінювати себе, бути першим у рейтингах 
допомагало вдосконалювати самого себе і тим 
самим досягати успіху на кожній посаді».

Вантажний напрямок домінує в діяльності Ігоря. На-
віть зараз, коли уже впродовж 6 років є директором 
Гостомельської філії, він паралельно керує продажами 
в групі філій «Позитив».

« В з а г а л і  у  м е н е  в с е  ж и т т я  п о в ’ я з а н о  з 
автомобілями, автосправою. Хтось колись 
сказав: роби те, що любиш, люби те, що робиш».

— Чому Вас навчила робота в ICU?
— Та взагалі всьому навчила, бо це моє перше і 
єдине справжнє місце роботи. ICU показав, що треба 
бути людиною — в колективі, в роботі, у клієнта... 
Ця робота дала розуміння, що навчання не закінчи-
лося в інституті: світ змінюється, і якщо ти не будеш 
вчитися, то втратиш актуальність і станеш нікому 
не потрібним.
— Чи змінився ICU за ці роки, що Ви працюєте в ком-
панії?
— За цей час багато чого змінилося в країні і 
світі. Щоб триматися в топ-постачальниках на 
автомобільному ринку, треба орієнтуватися 
на сьогодення, і ICU дуже актуальний у цьому. 
Допомагає досвід материнської компанії, яка ді-
литься з нами інструментами, напрацьованими в 
Європі, котрі можуть бути застосовані в Україні.

— Чим цікава Вам ця робота?
— ICU приваблює інтенсивом роботи, дає можли-
вість змінити себе. Ти постійно в динаміці. Інколи 
хочеться відпочити від цього руху, але вже через 
15 хвилин таке бажання зникає і знову занурюєшся 
в процес. 
Крім роботи, яка забирає левову частку часу і сил, 
Ігор піклується про сім’ю. Народження сина згадує як 
найяскравішу подію у своєму житті. А ось із автомобілів 
його фаворитом є ВМW.

«Мабуть, усе життя на роботі. Хобі — це теж 
автомобілі: я надзвичайно небайдужий до такого 
концерну, як ВМW. Отже, можна сказати, що моє 
життя — це сім’я, трохи ВМW і більшою частиною 
робота».

— Можете пригадати якусь яскраву, важливу подію 
у Вашому житті, пов’язану з ICU?
— У лютому 2014 року в нас від роботи була поїздка 
в Чехію. Уже в Празі, в готелі, нам повідомили, що 
після Чехії ми вирушаємо на два дні в Мюнхен, де 
відвідаємо завод і музей ВМW. Сказати, що це було 
несподівано, — взагалі нічого не сказати! Ми просто 
завмерли в очікуванні цих днів. Можна вважати, 
що це була моя дитяча мрія, яка неждано-негадано 
здійснилася.
— Ви оптиміст?
— Так, інших в ICU, мабуть, немає.

Ігор Рубан
директор Гостомельської філії ICU

В Inter Cars Ukraine — 13 років

«ICU приваблює інтенсивом 
роботи, дає можливість змінити 

себе, стати активнішим».

ПРО КОЛЕКТИВ
Дружні, теплі відносини. Особливо на філії: 
нас тут небагато, і ми майже сім’я… У мене 
тільки позитивні емоції від часу, проведеного 
в колективі… Завдяки команді є бажання 
приходити щодня в офіс і рухатися вперед. 

ПРО ЗВ’ЯЗОК З КОМПАНІЄЮ
ICU мене всьому навчив… Моя перша 
подорож була на ICU, мій перший автомобіль 
був куплений під час роботи в ICU. Взагалі, 
моє доросле життя почалося на ICU. Не 
знаю, це добре чи погано, але так є.
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Василь Раскін
співвласник філій 
(Чернігів, Суми, Івано-Франківськ)

В Inter Cars Ukraine — 10 років

«В Inter Cars мені показали 
шляхи масштабного мислення».

Василь родом із Чернігова. За фахом інженер легкої 
промисловості. Автомобільну справу опановував 
сам. Зараз вивчає бізнес-процеси, фінансові питання, 
маркетинг. Багато читає. Цілеспрямований, впертий. 
Колеги про нього кажуть, що це людина, яка зарядить 
будь-кого своїм позитивом, доведе, що в житті немає 
нічого неможливого. 
До роботи в ІСU Василь протягом 8 років тримав своє 
СТО, і в той час йому здавалося, що його все влаштовує. 
Тож коли запропонували очолити філію в Чернігові, 
спершу дивився на пропозицію без ентузіазму. 

«Пригадую, як Станіслав Лук’яненко мені казав: 
“Погоджуйся, чого ти вагаєшся!”. А я йому: “Та 
в мене, здається, і так все добре, все в житті 
налаштовано”, на що він мені відповідав: “Ось 
побачиш, у тебе поміняється світогляд”».

— Чому ж Вас навчила робота в ICU? 
— Більш масштабно мислити, насамперед. Я до 
цього дивився вужче, а тут мені показали шляхи 
масштабного мислення.
— Яка найважливіша подія у Вашому житті, 
пов’язана з ICU?
— Важко виокремити щось одне. Ми відвідували 
разом заводи, були колективом в Італії... Це спіл-
кування, це компіляція, симбіоз усіх моментів. Це 
як кохання: щодня потрібно підтримувати горіння 
цих відносин, і важливо саме те, що відбувається 
сьогодні. 
— Сьогоднішня робота відповідає Вашим мріям на 
початку кар’єри?
— Це навіть трохи більше, ніж я мріяв! Inter Cars 
мені дуже багато дав і дуже багато показав у житті.
Василь з теплом розповідає про свою сім’ю. Каже, 
що коли ти повністю віддаєшся роботі, то потім ти 
повністю віддаєшся родині. 

«Вони знають, що коли прийде вихідний — тато 
буде повністю з ними. Я не сиджу в планшеті чи 
комп’ютері. Я повністю віддаюся сім’ї. На свої 
захоплення (біг, плавання) виділяю час рано 
вранці, коли всі ще сплять, щоб потім мати 
можливість побути з родиною».

І тут треба відзначити, що спорт для Василя є 
невід’ємним компонентом життя. Біг, плавання, трі-
атлон, лижі… Змагання — це його стихія і його сила. 
Власне з ініціативи Василя Раскіна працівники ІСU 
почали брати участь у марафонах — уже кілька років 
поспіль. 

«Збираємо команди, забіги, марафони… Народ 
уже цим заряджений. У 2017-му влаштовували 
день народження філії, запрошували колег з 
інших філій — змагання на човнах-драконах, з 
волейболу, міні-олімпіада».

— Можете пригадати якийсь цікавий випадок на 
роботі?
— Якось ще в перші роки моєї роботи була зустріч 
директорів у Києві. У нас тоді були гарні показники 
на філії, і мене запитали, як ми цього досягаємо. 
Я відповів: «Це не складно — просто ми любимо 
клієнтів». Тоді це багатьом запам’яталося. Все, що 
я роблю і чому навчаю людей — це «станьте на міс-
це клієнта». І мені здається, що вся наша команда 
працює з цієї позиції.
— Ви оптиміст? 
— Оптиміст, реаліст-оптиміст. Інколи в мене буває 
навіть зайвий оптимізм.

ПРО ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В КОМПАНІЇ
Мені подобається, що є багато колег, 
з якими можна поспілкуватися і дізнатися 
щось нове для себе. Якщо ти бачиш, 
що в когось виходить, а в тебе ні, то можеш 
зателефонувати, порадитися. Це дуже допомагає!

ПРО МРІЇ І ПЛАНИ
Дуже хочу налагодити роботу в Сумах 
і Івано-Франківську. 
У мене це вже не мрія, а ціль. І нинішній рік 
я хочу повністю цьому присвятити.
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Олександр родом із Києва, за фахом спеціаліст з тепло-
енергетики. В ICU прийшов у 2001 році комірником, 
ще будучи студентом університету. Через рік обійняв 
посаду спеціаліста, а згодом — старшого спеціаліста 
з продажу автозапчастин. Розповідає, що на початку 
діяльності компанія була далека від ідеалу і дуже від-
різнялася від тієї, якою вона є зараз. 

«2008—2012 — це був дуже тяжкий період змін… 
І лише 2012-й — це той момент, коли ICU став 
зовсім іншим».

Олександр Бондаренко належить до тієї когорти 
співробітників ICU, які змінювали обличчя компанії; 
які самовіддано впроваджували в її діяльність нові 
технології; які попри труднощі вірили в те, що ICU 
зможе досягти успіху.

«Вірив, бо бачив материнську компанію, яка 
теж не стала масштабною в один момент. Коли 
маєш перед очима такий приклад, думаєш: а що 
тобі заважає створити таку ж машину в Україні? 
Нічого, абсолютно нічого! Бери і роби. Було б 
бажання».

— Чому Вас навчила робота в ICU?
— Перше — це те, що будь-яку справу, яку ти заду-
мав, ти можеш зробити. Незважаючи на перешкоди. 
Із досвідом прийшло вміння оцінювати масштаб ро-
боти: з’явилося розуміння, що є великі завдання, на 
які потрібен час. Це виробило витримку. А ще робота 
навчила знаходити правильний підхід до людей.
— Що особливого в ІСU порівняно з іншими компа-
ніями?
— Головна особливість — це те, що таких відносин, 
як у нас, немає ніде. Подібної атмосфери не зна-
йдеш у жодній структурі. Це, насамперед, людяні 
відносини, а ще атмосфера розвитку. І важливий 
момент — довіра в компанії.

— Чим Вам цікава робота в ICU?
— Мені цікаво працювати з людьми. Для мене було 
важливим настання моменту, коли ти можеш при-
ймати рішення і ці рішення впроваджуються в ро-
боту компанії... Коли бачиш, що кожен твій крок 
приносить результат, — це перемога… Сьогодні я 
отримую задоволення від роботи. Хоча й наванта-
ження немалі: два роки тому ми відкрили 9 філій 
за рік, наступного року — 5 філій. Це постійні від-
рядження, навчання людей… 
— Із чого складається Ваше життя?
—Подобається проводити час із сім’єю, з дитиною, 
спілкуватися з друзями. Колись професійно займав-
ся багатоборством, зараз віддаю перевагу легкому 
спорту. Люблю покататися на ковзанах, поганяти 
на лижах чорними трасами! Є ще захоплення — 
спортивна риболовля: організували команду ICU 
з «карпфішингу», вже вийшли на той рівень, що 
беремо участь у чемпіонатах України. Разів чотири 
за сезон виїжджаємо на змагання на 3-5 днів. 
— Ви оптиміст?
— Звичайно! Інакше не можна жити.

Олександр 
Бондаренко
начальник відділу по роботі з філіями

В Inter Cars Ukraine — 19 років

«Для мене ICU — це другий дім. 
Компанія має високі стандарти, 

ясний шлях просування».

ПРО КОЛЕКТИВ
Було непросто підібрати людей, 
щоб весь колектив добре працював, 
щоб на роботі був позитив. І я дуже радий, 
що зараз у колективі є взаємопідтримка, 
відповідальність, і при цьому немає примусу. 
Настільки все ідеально красиво! Супер!

ПРО МРІЇ 
Моя мрія вже зі мною: у мене є таке життя 
і така робота, які мені подобаються. Компанія 
не стоїть на місці, є постійний рух, життя пульсує! 
Мабуть, оце і є моя мрія — працювати далі і щоб 
компанія розвивалася. У нас немає меж! Хай це 
буде ще один хаб. І буде не 40 філій, як зараз, 
а 100! Якщо за 8 років із 14 філій ми зросли 
до 40, то думаю, що 100 — це реальність.
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Сергій Бенюх
власник філійної групи STAR

З Inter Cars Ukraine — 15 років

«Для мене це не робота, 
це моє життя. Як би пафосно 

це не звучало, але воно так і є».

Сергій родом з Чернігівщини, закінчив університет за 
фахом «Фінанси і кредит». До того як відкрив першу 
філію з ICU, працював на «EЛIT-Україна»: пройшов у 
компанії всі щаблі — від роботи на складі до директора 
з продажу, тож мав неабиякий досвід менеджменту і 
налаштування бізнес-процесів. 

«Навесні 2004-го я вперше відвідав виставку 
Inter Cars S.A. у Варшаві та поспілкувався з 
кількома власниками філій у Польщі. Враження 
від поїздки і  бажання мати власну справу 
привели на зустріч з першим гендиректором ICU 
Сергієм Овсієнком, з яким обговорив можливу 
співпрацю з компанією на умовах агентського 
договору. 2 квітня 2005 року ми вже виписали 
першу накладну на своїй філії».

Сьогодні в підпорядкуванні Сергія — чотири філії.

«Я задоволений своєю справою, яку веду в 
партнерстві з Inter Cars Ukraine, мені дуже 
приємно бути його частиною. Гордий тим, що 
компанія довіряє мені й працює зі мною вже 
понад 15 років». 

— Чи складно було налагодити роботу філій і як 
Вам це вдалося?
— Так, надзвичайно складно! Але згодом я вже з 
двома своїми філіями вийшов на рівень, коли наші 
показники були одними з кращих в ICU. Якось на 
одному зібранні власників філій Сергій Овсієнко 
запитав: «Відкрий секрет, як це в тебе виходить — 
і зростання, і високі показники?» Я відповів, що в 
мене є тільки одна рекомендація: треба жити робо-
тою. Поставити на складі розкладачку і жити там, 
кожної хвилини відлагоджуючи бізнес-процеси. Я 
так це робив.

— Ви любите свою роботу?
— Як можна не любити сім’ю, якщо ти в ній живеш?! 
Як можна не любити справу, якщо ти її робиш?! Я не 
вмію робити те, що мені не подобається. Це справа 
мого життя, це дитина, яку я 15 років рощу. 
— У чому Ви бачите силу компанії Inter Cars?
— Я їздив багато по філях Inter Cars за кордоном, 
спілкувався з колегами в Польщі, Литві, Латвії, Чехії. 
Завжди відчував, що ми єдине ціле, яке працює в 
повній синергії. Inter Cars S.A. — це інноваційна 
компанія. Оскільки ICU є її частиною, ми маємо до-
ступ до сучасних технологій та знань. Ми всі один 
одного вчимо, ділимося одне з одним, спілкуємося. 
Всі ми разом і є Inter Cars.
— У чому, на Вашу думку, запорука успіху топ-
менеджера? 
— У мене почало виходити тільки тоді, коли я зро-
зумів, що я не найрозумніший, що мені треба дові-
ряти людям. Ти не можеш усе знати, все вміти, за все 
відповідати. Коли я це зрозумів і почав делегувати 
повноваження, бізнес став розвиватися швидше 
й ефективніше. Все, що я маю, — це заслуга моєї 
команди, ну, і трішки мене (посміхається).
— Ви оптиміст?
— Так. Невиправний оптиміст.

ПРО РОБОТУ
Для мене це не робота, це моє життя. 
Як би пафосно це не звучало, але воно так і є. 
Якщо ти власник бізнесу, то роботою треба жити. 
І як тільки ти зміг полюбити те, що робиш, 
воно в той самий момент перестає бути 
роботою і перетворюється на задоволення.

ПРО МРІЇ 
Мрію не зупинятися, покращувати свої знання, 
хочу бути корисним для себе, для своєї сім’ї, 
для своїх працівників, для всього того, що є 
Inter Cars. Я ще не досяг усіх своїх цілей, 
які ставив у роботі з ICU як партнером. 
Ще є амбіції і прагнення.
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ПРО КОЛЕКТИВ
Колектив чудовий. Згуртований, доброзичливий. Для мене важливо, що в колективі є взаєморозуміння: 
усі йдуть одне одному назустріч. Якщо якась ситуація виникає — відразу допоможуть.

Лідія Суско
касир філійної групи «Автопозитив»

В Inter Cars Ukraine — 18 років 

«Для мене важливо, що в 
колективі є взаєморозуміння: усі 

йдуть одне одному назустріч».

Лідія Суско родом із Київської області, має економічну 
освіту, працювала економістом у компанії «Авіалінії 
України». В ICU вона прийшла в складний період у 
своєму житті, переживши тяжку трагедію. Посада 
касира не вписувалася в професійні плани пані Лідії, 
адже рівень її знань і здібностей був набагато вищим. 
Але пропрацювавши в Inter Cars якийсь час, полюбила 
цю роботу і більше не захотіла нічого змінювати. 

«Що мені сподобалося — це стабільність. 
К о м а н д а  з м і н ю в а л а с я ,  а л е  с та б і л ь н і с т ь 
залишалася». 

Відтоді промайнуло немало років. В ICU за цей час 
відбулося багато змін і оновлень, але людина, яка 
зустрічає клієнтів за віконцем каси на гостомельській 
філії і яка, власне, для багатьох відвідувачів і є облич-
чям компанії, — це незмінно привітна й уважна Лідія 
Суско.

«Можна було б уже давно осісти вдома і не 
працювати, але це не для мене. Я ще можу 
швидко бігати і швидко рахувати (сміється)».

— Чим Вам цікава ця робота?
— Мені подобається спілкуватися з клієнтами. Я 
за них вболіваю, переймаюся їхніми проблемами. 
Хтось свої біди розкаже, поки я виконаю роботу для 
нього. Як заступаю на зміну, клієнти радіють моєму 
приходу, вони чекають мене.
Справді, і працівники, і відвідувачі ICU цінують добро-
зичливість пані Лідії, поважають її. Не одній людині 
вона допомогла розв’язати складні питання, розі-
братися в заплутаній ситуації.

 «З будь-якого становища я можу знайти вихід. 
Зі мною радяться, і мені це приємно». 

— Чи важко було Вам освоїти комп’ютерні про-
грами?
— Ні, для мене це було неважко. За цей час, що я 
працюю, у нас кілька програм змінилося. Я всі їх 
вивчила, і Navision досить легко опанувала. Навіть 
сама собі здивувалася, що так швидко! Звісно, по-
стійно з’являються нові нюанси, але якщо у мене 

виникають якісь питання, я не боюся запитувати. 
Не боюся зізнатися, що чогось не знаю чи не вмію. 
Досконало вивчивши все на своєму напрямку, пані 
Лідія навчає молодь, яка приходить працювати в ICU.

«Усіх касирів, що приходили до нас, я вчила. 
За три дні могла їм все так пояснити, що вони 
сідали і без проблем працювали. Приємно 
усвідом лювати,  що людям це допомагає. 
Пам’ятаю, одна дівчина сказала: "Якби не ви, я б 
тут не змогла залишитися — думала, що не зможу 
розібратися в цьому". Всі, кого я навчила, — 
всі працювали».

— Розкажіть, як змінилася специфіка Вашої роботи 
за ці роки?
— На початку я працювала одна, були зовсім інші 
касові апарати, багато ручної роботи, купа писанини. 
Крім того, я виконувала ще й бухгалтерську роботу — 
вела відомості по зарплаті, відомості повернень 
товару. Згодом стало легше, все перейшло в елек-
тронний вигляд. Navision значно спростив роботу, 
хоча оборот став більший і навантаження додалося. 
— З чого складається Ваше життя, крім роботи?
— У мене велика родина: дві доньки, три онучки, 
зяті, свати. Ми всі активно спілкуємося, всі одна 
дружна сім’я. Живу в приватному будинку, маю 
9 соток городу, все встигаю!
— Ви оптиміст?
— Так, оптиміст. Це точно. І на свій вік я не зважаю, 
пенсіонерка — це не про мене (посміхається). 
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Костянтин Мельник
начальник відділу інструменту та обладнання

В Inter Cars Ukraine — 11 років

Костянтин родом з Луганської області, за фахом інже-
нер-педагог, спеціальність — ремонт і обслуговування 
автомобілів. В ICU потрапив відразу зі студентської 
лави Національного транспортного університету, 
тож це людина, яка зросла в компанії і досягла в ній 
вагомих результатів.

 « Ч е р е з  к і л ь к а  м і с я ц і в  п і с л я  з а к і нч е н н я 
університету дізнався від свого одногрупника, 
який уже близько року працював в ICU, що їм 
на склад потрібні комірники. Звісно, великого 
бажання працювати комірником з вищою 
освітою у мене не було, але й інших варіантів 
відкривалося небагато, тож вирішив — спробую, 
а далі буде видно…» 

Через два місяці Костянтин перейшов спеціаліс-
том у відділ рекламацій. 

«Треба було весь час розбиратися, у чому 
причина поломок, — постійно напружена 
ситуація. Але робота мені подобалася, бо 
за своєю суттю вона дослідницька, майже 
наукова! А ще в ній обов’язково треба досягати 
взаєморозуміння з людьми». 

Далі працював регіональним представником у 
відділі обладнання, який згодом і очолив. Власне 
участь Костянтина стала одним із важливих чин-
ників, завдяки якому цей напрямок, «Інструменти 
та обладнання», в компанії стрімко розвивається.

«Це один із напрямків в ICU, які сьогодні активно 
зрос тають.  Тому працювати ду же цікаво: 
щодня щось нове, нові виклики. Цілі у нас 
досить амбіційні. Чим далі йдемо, тим більше 
дізнаємося».

— Чому Вас навчила робота в ICU?
— ICU — моя єдина робота після завершення на-
вчання, тому все, що я сьогодні знаю і вмію, є моїм 
надбанням саме в цій компанії. Увесь свій досвід 
я отримав в ICU, і я пройшов тут немаленький 
шлях — від комірника до начальника відділу.
Костянтин Мельник — один із тих працівників 
ICU, які мають ґрунтовну профільну теоретичну 
базу, тож до нього постійно звертаються колеги з 
багатьох відділів із проханням дати консультацію,

підготувати матеріал, допомогти розібратися в 
проблемі.. 

Його участь у підготовці до проведення виставок 
ICU, а також конкурсу Young Car Mechanic — нео-
ціненна для компанії. При всьому цьому він дуже 
скромна людина і розповідає про себе не надто 
охоче. Колеги про нього так і кажуть — що він 
більше майстер діла.

«Роботи немало — продажі, спілкування з 
к лієнтами,  конс ультації  по телефону для 
працівників філій і СТО, проведення семінарів 
для торгового персоналу, для наших партнерів… 
Самостійно силами відділу організовуємо 
тренінги, семінари, ведемо інтернет-сторінки, 
пишемо статті…»

— Яке головне Ваше захоплення і чи поєднується 
воно з роботою в Inter Cars Ukraine? 
— Так сталося, що робота в ICU в деякому розумінні 
стала моїм захопленням. Від самого початку було 
велике бажання досягнути результату, особливо 
коли ціль складна. От на шляху до цілі й захопився 
трохи (посміхається).
— А чим Вам так цікава ця робота?
— Робота дуже динамічна і творча. Є широке поле 
для ідей, за все беремося. Відеоролики знімаємо, 
самі монтуємо, готуємо матеріали в журнал… Ми-
нулого року брали участь у міжнародній виставці 
Auto Tech Service 2019: велика частина підготовки 
і проведення цього заходу була на моїх плечах. 
— Ви оптиміст?
— Так.

ПРО КОЛЕКТИВ
Дуже гарний колектив, міцний. Усі один одного знаємо. Частіше люди приходять, ніж ідуть від нас.

«Так сталося, що робота 
в ICU в деякому розумінні 
стала моїм захопленням».
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«Якщо мати бажання 
і завзятість, то разом з ICU 

можливо досягти значних висот». 

Віталій народився в Дніпрі, за фахом енергетик. 
До ICU працював у компанії «Владислав», на якій 
подолав шлях від комірника до завскладу. В ICU 
прийшов спершу теж комірником, але з перспекти-
вою швидкого переходу на посаду завідувача складу.

«Я почав працювати в ICU,  маючи досвід 
організації роботи та управління досить великою 
кількістю людей, це допомогло мені швидше 
влитися в робочі процеси. Я знаю, що багато 
хлопців і дівчат починали свою кар’єру саме в 
ICU і досягли великих успіхів».

— Наскільки Ви змогли реалізувати себе в Inter 
Cars Ukraine?
— Від завідувача складу однієї невеликої філії ICU 
в Дніпрі я виріс до керівника транспортно-склад-
ської логістики групи філій. Коли мені здається, 
що я себе вже реалізував, то завжди з’являються 
нові завдання, нові можливості не зупинятися на 
досягнутому. І це тільки один напрямок, а в ICU їх 
дуже багато. Тому, думаю, що процес реалізації — 
 він нескінченний.
— Вам цікава ця робота?
— Звичайно! Якби було нецікаво, я б не працю-
вав. Мені подобається напрямок логістики, при 
цьому віддаю перевагу транспортній. Бо склади 
давно вже вивчив, а от у транспортній логістиці 
для мене багато нового. Крім того, ICU — компанія 
динамічна, швидко розвивається. За нею тільки 
й встигай, але це дає змогу і працівникам роз-
кривати свої можливості.

— Що особливого в ICU порівняно з іншими компа-
ніями на ринку?
— Хочу сказати про особливість управління: керів-
ники в ICU сприймають критику, і ця критика для них 
важлива. На інших підприємствах такого немає: там 
директор сказав, і ти це мусиш робити, а правильно 
воно чи ні — вже виявиться з часом. У нас навпаки: 
ідеї співробітників вітаються, розглядаються, обго-
ворюються, приймається спільне рішення. Скажімо, 
буває, що один із моїх директорів дзвонить і каже: 
«Хочу з тобою посперечатися. У мене є один проект, 
треба влаштувати з тобою дебати» .
— Назвіть три головних слова, з якими у Вас асоці-
юється ICU, і чому саме з ними?
— Стабільність: оскільки Inter Cars — це  велика 
європейська компанія, то вона більш стійка до кри-
зових ситуацій. Можливості: якщо мати бажання і 
завзятість, то разом з ICU можливо досягти значних 
висот. Якість: компанія постачає все офіційно, тому 
можна завжди бути впевненим у тому, що ти купуєш 
в ICU, — ніколи не натрапиш на підробку.
— Що для Вас Inter Cars Ukraine?
— Для мене ICU — це компанія, в якій маса можли-
востей. Згідно з нашим слоганом: «Високі стандарти. 
Високі обороти».
— Ви оптиміст?
— Я більше реаліст, ніж оптиміст (посміхається).

ПРО КОЛЕКТИВ
Колектив у нас насправді чудовий, дружний. 
Працюємо як команда. Директори, менеджери, 
торгові представники, працівники складу, водії — 
це все один великий механізм, і без участі 
когось одного він не буде рухатися.

ПРО МРІЇ
Найбільша мрія в моєму житті вже збулася — 
я хотів сина, і він у мене є. Як ми іноді жартуємо 
в колективі, «ростимо майбутнє покоління 
Inter Cars». Взагалі найголовнішим для мене 
є сім’я: дружина і син. 

 «У нас є команда, і саме 
в команді наш успіх».

Віталій Бородулькін
керівник транспортної і складської 
логістики групи філій ICU у Дніпрі

В Inter Cars Ukraine — 5 років
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Вадим Коцупера
регіональний представник 
(легковий напрямок) 

В Inter Cars Ukraine — 13 років

Вадим родом із міста Монастирище Черкаської області, 
за фахом інженер-педагог. Навчався в Національному 
транспортному університеті в Києві. В ICU прийшов 
на 3-му курсі — комірником у нічну зміну, і з того часу 
його життя в компанії — це постійний розвиток, пошук 
нових напрямів для реалізації.  

« У  2 0 1 6 - м у  з в і л ь н и л а с я  п о с а д а  R M S 
(регіональний представник) у центральному 
офісі компанії, і  я взявся за цю діяльність. 
Хотілося перейняти досвід колег по Україні і 
поділитися своїм, дізнатися, як у різних регіонах 
все працює».

— Чим Вам подобається робота в ICU? 
— Це цікавий і безцінний досвід. Отримую нові 
знання, вміння. Бачу різні підходи, різних фахівців, 
різне розуміння ними свого бізнесу. Моя робота — 
це невпинний рух, активна комунікація. Постійно 
відчуваєш себе «кол-центром», вільного часу майже 
не буває. Це круто, бо ти завжди в ритмі! 
— Що, на Вашу думку, особливого в ICU порівняно з 
іншими компаніями на ринку?
— З практичного досвіду не скажу, бо його не маю. 
Закохався в ICU з першого погляду (посміхається), і 
ця перша любов — вона найміцніша і нерозлучна. 
Адже коли тобі відповідають взаємністю, ти звідти 
не підеш. Наша компанія особлива тим, що вона 
цінує свої кадри і турбується про їх професійний 
розвиток. 
— Можете пригадати якийсь випадок на роботі, 
чимось важливий для Вас?
— Це сталося десь через півроку після того, як я 
почав працювати торговим представником. Я мав 
власний автомобіль, який був необхідний для цієї 
роботи. Однієї ночі, коли він був припаркований, у 
нього врізався п’яний водій. Авто стало абсолютно 
непридатним для пересування, водій утік, з ремон-
том справа затягувалася. Це було для мене кінцем 
кар’єри, оскільки моя робота залежала від наявності 
машини.

Про проблему дізналося керівництво ICU, мені за-
пропонували викупити старий автомобіль у ТОВ, 
запропонували відстрочку. Таким чином у мене 
з’явився транспорт, і це допомогло розв’язати пи-
тання. Для мене це було дуже важливо, бо я тоді 
знімав житло, і втрата роботи була б дуже болючою. 
У складний для мене момент компанія пішла мені 
назустріч і допомогла вирішити проблему. Мене це 
вразило. Це ніби друга пізнають у біді — так у мене 
трапилося з ICU. 
— Яка подія на ICU Вам запам’яталася найбільше?
— Кожна поїздка, активність з ICU — це для мене 
шквал емоцій. Наприклад, ми їздили в Італію на 
завод Ferrari. Це дуже круто! А ще у 2018 році ми 
командою ICU вибороли 4-те місце в інтернаціо-
нальному турнірі з мініфутболу в Польщі! І неочіку-
вано на цьому ж турнірі я ще й отримав нагороду 
як кращий бомбардир — золоту бутсу. Це взагалі 
подія всього життя! Бутса тепер у мене на роботі 
стоїть і мотивує мене. 
— Ви оптиміст?
— Так, я по життю оптиміст. Намагаюся знайти на-
году і підбадьорити тих, хто поруч. Це особливо 
важливо, коли в тебе в підпорядкуванні є люди і ти 
зобов’язаний їх «заряджати». 

 «У нас є команда, і саме 
в команді наш успіх».

ПРО КОЛЕКТИВ
У нас є команда, і саме в команді наш успіх. 
Кожен робить свою справу і тим самим 
допомагає іншому. Один у полі не воїн, і ця робота 
в команді — потужний мотиватор для мене.

ПРО МРІЇ
Мрію, щоб у всіх було все добре. 
Щоб люди ніколи не забували про людяність. 
Щоб дратівливість, неповага, злість зникали, 
а більше ставало доброти, чесності…
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«ICU — це стабільність, 
європейські стандарти 

ведення бізнесу, відкритість».

ПРО КОЛЕКТИВ
Колектив у нас дружний. Усі люди — доброзичливі, допомагають одне одному, діляться досвідом.

Іван Кацімон
директор Київської філії №4

В Inter Cars Ukraine — 18 років

Іван родом із Київщини, отримав дві освіти — бух-
галтерську і юридичну. Працював на складах авто-
запчастин у різних компаніях, в Inter Cars Ukraine 
прийшов менеджером з продажу деталей до легкових 
автомобілів. ICU на той час була ще зовсім молодою 
структурою…

«Я почав працювати, коли склад ICU був ще на 
вул. Боженка в Києві, зовсім згодом він переїхав 
на Сирецьку, це вже було велике приміщення». 

Після менеджерської роботи, близько 8 років був 
торговим представником ICU по Київській області. 
Враховуючи його досвід, знання і здібності, Івану 
запропонували посаду директора філії. Це був 2014 рік.

« С п о ч а т к у  б у л о  с к л а д н о  з в и к н у т и  д о 
офісної роботи. Бо, працюючи регіональним 
представником, я постійно був у «полях», 
у роз’їздах.  Але згодом усьому навчився, 
призвичаївся».

— Чому Вас навчила робота в ICU?
— Навчився спілкуванню з клієнтами, керуванню 
людьми, відповідальності. Абсолютно новим для 
мене стало вміння навчати людей — адже коли 
приходить новий працівник на фірму, його треба 
ознайомити з асортиментом, навчити програмам, 
роботі з клієнтами. Так що, можна сказати, що я 
навчився навчати. 

 — Які зміни в ICU відбулися за ці роки, що Ви пра-
цюєте?
— Звісно, за 18 років — це колосальні зміни. Це і 
розширення асортименту, і збільшення кількості 
філій, сама співпраця з клієнтами покращилася. 
Адже кожне розширення змушує йти в ногу з рин-
ком, багато факторів, які тягнуть одне за одним. 
Сьогодні в компанії порівняно з початком — це 
зовсім інший рівень технологій, сервісу, логістики…
— Назвіть три головних слова, з якими у Вас асоці-
юється Inter Cars Ukraine.  
— Стабільність. Європейські стандарти ведення 
бізнесу. Відкритість.
— З чого складається Ваше життя, крім роботи?
— Звичайно, родина! В мене приватний будинок, 
тому роботи вистачає: садок вишневий (посмі
хається), травичка, газонокосарка... Відпочивати 
особливо ніколи.
— Що побажаєте компанії з нагоди її ювілею?
— Розвитку, збільшення доходу. Якщо буде роз-
виток, то буде все. Ну, і звичайно — здоров’я всім 
працівникам. 
— Ви оптиміст?
— Так. Я б тут інакше не працював — в ICU всі 
оптимісти.

ЦЕ ЛИШЕ НЕВЕЛИКА ЧАСТИНА КОМАНДИ INTER CARS UKRAINE.
У НАСТУПНИХ ВИПУСКАХ ЖУРНАЛУ «ВІДОМОСТІ» МИ ПРОДОВЖУВАТИМЕМО
ЗНАЙОМИТИ ВАС ІЗ НАШИМИ СПІВРОБІТНИКАМИ — З ЇХНІМИ ЖИТТЄВИМИ ІСТОРІЯМИ,
ДОСЯГНЕННЯМИ І МРІЯМИ.

22

INTER CARS  В ОБЛИЧЧЯХ



Contact us 

SIN 
ит Japanese Quality 

AISIN is the 6th largest саг parts supplier 
worldwide, thanks to its pedigree in the original 
equipment business. 

As а member of the Toyota group, AISIN has 
made quality parts for more than 50 years. 

� www.aisinaftermarket.eu ►!◄ am@be.aisin-europe.com n aisin europe � @aisin_europe

Подорожуйте найкращими 
у світі дорогами, насолоджуючись 
думкою про те, що Ваше авто 
укомлектовано запчастинами AISIN.

AISIN є 6-м найбільшим постачальником 
автомобільних деталей у всьому світі, завдяки 
його славетній історії в сегменті OE. 

Будучи членом групи Toyota, AISIN виготовляє 
якісні запчастини понад 50 років.

Зв’яжіться з нами



Торгова марка REINHOCH за-
реєстрована в Європі компа-
нією Inter Cars S.A. Новий бренд 
охоплює широкий асортимент 
деталей для рульового управ-
ління та підвіски. Ця пропози-
ція — для легкових автомобілів 
і малотоннажних комерційних 
транспортних засобів. 

Асортимент продукції налічує 
наразі близько 2500 артикулів, 
але в планах компанії — його 
поступове, цілеспрямоване 
розширення. 

Inter Cars позиціонує REINHOCH 
як бюджетну торгову марку, 
проте слід звернути увагу, що 
за якістю вона значно перевер-
шує бюджетні пропозиції наших 
конкурентів.

Переваги нового бренду:

 ▶ Більшість запчастин мають 
постійний логотип, розміще-
ний на корпусі (металевий 
елемент), який захищає його 
від копіювання.

 ▶ Коробки мають срібну голо-
граму, яка захищає від під-
робок, відкривання та втрати 
компонентів.

 ▶ Розроблені стандартизовані 
етикетки з інформацією: кожна 
партія товару позначена своїм 
кодом. 

REINHOCH — 
ЯКІСТЬ ЗА РОЗУМНУ ЦІНУ

Inter Cars дотримується страте-
гії якісних брендів, на варті якої 
стоїть лабораторія INTERMEKO 
(була створена у 2005 році в 
Польщі; саме тут проводяться 
дослідження запасних частин 
від виробників, які хочуть стати 
постачальниками Inter Cars).

Команда INTERMEKO піклується 
про те, щоб перевіряти параме-
три зразків, проводити різні ви-
мірювання і випробування мате-
ріалів тощо. Також лабораторія 
перевіряє поставки товару, аби 
підтримувати стабільну якість 
продукту. 

Більшість деталей торгової 
марки REINHOCH позначені по-
стійним кодом партії поставки. 
Широкий асортимент, висока 
якість продукту та прий нятна 
ціна деталей нового бренду 
дозволяють компанії Inter Cars 
запропонувати клієнтам до-
ступні запчастини рульового 
управління та підвіски з ви-
сокими експлуатаційними 
характеристиками.

REINHOCH: 
НОВИЙ БРЕНД — НОВІ МОЖЛИВОСТІ
ДЕТАЛІ ДЛЯ РУЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПІДВІСКИ

Компанія Inter Cars представляє 
новий ексклюзивний бренд — REINHOCH

ОСНОВНІ ТОВАРИ, 
ЯКІ ВХОДЯТЬ 

В АСОРТИМЕНТ REINHOCH:

ВАЖІЛЬ ПІДВІСКИ

РУЛЬОВИЙ НАКОНЕЧНИК

ТЯГА СТАБІЛІЗАТОРА

РУЛЬОВА ТЯГА 
(БЕЗ НАКОНЕЧНИКА)

ПОДУШКА ДВИГУНА

ШАРОВА ОПОРА, 
ПЕРЕДНЯ ВІСЬ

САЙЛЕНТБЛОК 
ПЕРЕДНЬОГО ВАЖЕЛЯ

ПОДУШКА СТАБІЛІЗАТОРА

КРІПЛЕННЯ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

САЙЛЕНТБЛОК 
ЗАДНЬОГО ВАЖЕЛЯ

САЙЛЕНТБЛОК 
БАЛКИ ПІДВІСКИ

КРОНШТЕЙН 
ПОДУШКИ ДВИГУНА

ЦЕНТРАЛЬНА ТЯГА

РУЛЬОВА ТЯГА 
(З НАКОНЕЧНИКОМ)

КОМПЛЕКТ 
ПЕРЕДНІХ ВАЖЕЛІВ

Нові бренди 
Inter Cars
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Індекс ІС Опис

RH04-0054
Комплект важелів, передня вісь AUDI A4; SKODA 
SUPERB I; VW PASSAT 1.6-4.0 11.94-03.08

RH06-0001
Тяга стабілізатора. Передня підвіска. L/P (270 мм) AUDI A1, A2; BMW 
3 (E46); SEAT CORDOBA, IBIZA III, IBIZA IV, IBIZA IV ST, 
IBIZA V, MII, TOLEDO IV; SKODA CITIGO, FABIA I 1.0-Electric 02.98-

RH12-0036 Опора, кріплення КПП. VW TRANSPORTER IV 2.5D 09.95-04.03

RH13-2000
Втулка. Вал рульового управління. 
RENAULT KANGOO 1.2-1.9D 08.97-

RH11-5022 Опора. Підвіска двигуна. OPEL ASTRA G, ZAFIRA A 2.0D 02.98-06.05

RH04-0009
Важіль підвіски передн. (передній, нижній; конус – 16 мм) AUDI A4, 
A6, ALLROAD; SKODA SUPERB I; VW PASSAT 1.6-4.2 11.94-03.09

RH14-4039
Сайлентблок важеля. Передня підвіска. FORD 
MONDEO IV, MONDEO V 1.0-2.0H 03.10-

RH11-5009
Опора. Підвіска двигуна. OPEL ASTRA G, ASTRA H, ASTRA H GTC, 
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B, ZAFIRA A 1.2-2.2D 02.98-04.15

RH02-0001
Шарнір. Рульова тяга. L/P (L 144 мм) AUDI A4, A6, A8, ALLROAD; 
SEAT EXEO, EXEO ST; SKODA SUPERB I; VW PASSAT 1.6-6.0 03.94-05.13

RH04-0014
Важіль підвіски передн. AUDI A4, A6, A8, ALLROAD; 
SKODA SUPERB I; VW PASSAT 1.6-6.0 03.94-03.09

RH16-5008
Опора стабілізатора передн. L/P (23 мм) 
OPEL ZAFIRA A 1.6-2.2D 04.99-06.05

RH11-2155
Опора двигуна (верх., прав.) CITROEN C5 I, C5 II, 
C5 III, C8, EVASION, JUMPY; PEUGEOT 406, 407, 407 
SW, 607, 806, 807, EXPERT 1.6D-2.2D 04.98-

RH11-2078
Опора двигуна (задн., лів.) DACIA LOGAN, LOGAN MCV, 
SANDERO; RENAULT GRAND SCENIC II, LOGAN I, 
MEGANE II, SCENIC II 1.4/1.5D/1.6 11.02-

RH06-1008
Тяга стабілізатора. Передня підвіска. L/P (297 мм) FIAT DOBLO; 
OPEL COMBO, COMBO / TOUR 1.3D-2.0D 01.10-

RH03-0007
Шарова опора L/P (19 мм) SEAT CORDOBA, CORDOBA VARIO, IBIZA I, 
IBIZA II, INCA, TOLEDO I; VW CADDY II, CORRADO, GOLF II, 
GOLF III, GOLF IV, JETTA II, PASSAT 0.9-Electric 08.83-01.04

RH01-5020
Наконечник рульової тяги L/P OPEL ASTRA F CLASSIC, 
ASTRA G, ASTRA G CLASSIC, ASTRA G CLASSIC 
CARAVAN, ZAFIRA A 1.2-2.2D 01.98-12.09

RH14-0063
Сайлентблок важеля. Передня підвіска. AUDI A3, TT; SEAT IBIZA 
IV, IBIZA IV ST, LEON; VW GOLF IV, NEW BEETLE 1.2-3.2 10.98-

RH04-1012
Важіль (нижн. лів.). Передня підвіска. FIAT BRAVA, 
BRAVO I, TEMPRA, TEMPRA S.W., TIPO; LANCIA DEDRA, 
DEDRA SW, DELTA II 1.1-2.0 07.87-12.02
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USA: 
Сполучені Штати Америки 
чи ексклюзивний бренд Inter Сars?
Ідучи в ногу з часом і враховуючи запити клієнтів, компанія Inter Cars Ukraine постійно розширює 
асортимент своєї продукції. З огляду на зростання імпорту автомобілів із США в Україну, ми звернули 
увагу на бренд USA, розраховуючи, що це сприятиме збільшенню пропозиції запасних частин для 
американських автомобілів і забезпечить доступні ціни на них.

Торгова марка USA зареєстрована в Європі компанією Inter Cars S.A. Постачальниками для цієї тор-
гової марки є преміальні світові виробники автозапчастин. 

На складах Inter Cars у Польщі бренд USA представлений майже 1000 актуальних позицій.

Основні групи товару бренду USA в асортименті:

 ▶ Гальмівні колодки, дискові

 ▶ Гальмівний диск

 ▶ Рульовий наконечник

 ▶ Важіль підвіски

 ▶ Водяна помпа

 ▶ Комплект проводів 
запалення

 ▶ Маточина

 ▶ Тяга стабілізатора

 ▶ Шарова опора, передня вісь

 ▶ Рульова тяга (без 
наконечника)

 ▶ Гальмівні колодки, 
барабанні

 ▶ Сайлентблоки

 ▶ Подушка стабілізатора

 ▶ Маятник рульової рейки

 ▶ Подушка двигуна

 ▶ Реактивна тяга

 ▶ Амортизатор передній

 ▶ Гальмівний барабан

 ▶ Приводна напіввісь

 ▶ Ролик натяжний

 ▶ Підшипник колеса

 ▶ Гальмівний шланг

 ▶ Фільтр гідравлічний КПП

Inter Cars Ukraine планує поступово розширювати пропозицію 
бренду USA на центральному складі в Україні.

Для прикладу наводимо кілька позицій USA, які є сьогодні 
на центральному складі Inter Cars Ukraine:

Індекс ІС Опис

K80337AT
Тяга стабілізатора L/P (2WD) FORD 
USA F-150 4.2/4.6/5.4 10.03-09.07

TA10388AT
Фільтр салону (2 шт.) INFINITI 
QX56; NISSAN ARMADA, 
TITAN 5.6/5.6ALK 08.03-

1116RAT
Подушка двигуна L/P передн. 
JEEP CHEROKEE, GRAND CHEROKEE 
II, LIBERTY 2.4-4.7 04.99-

FA-917SAT
Фільтр повітря 
DODGE CALIBER; JEEP COMPASS, 
PATRIOT 2.1D/2.2D 07.10-

K621823AT
Важіль підвіски передній 
L/P (нижн.) JEEP WRANGLER 
III 2.8D/3.6/3.8 04.07-

K750362AT
Тяга стабілізатора L/P (4WD) 
FORD USA F-150 3.5-6.2 10.07-

515003AT
Маточина (4WD) FORD USA 
EXPLORER 4.0/4.6 03.95-

FD315STD

Бігунок розподілювача DODGE 
DAKOTA, DURANGO, RAM 1500, 
RAM 2500, RAM 3500; JEEP GRAND 
CHEROKEE I 5.2/5.2CNG/5.9 01.92-

Індекс ІС Опис

3496RAT
Подушка двигуна CHRYSLER 
TOWN & COUNTRY, VOYAGER V; 
DODGE CARAVAN 2.8D-4.0 10.07-

300.1759AT
Гальмівні колодки, дискові 
(версія USA/Mexico) 
MAZDA 3 2.0/2.5 09.13-

DS300005AT
Рульовий наконечник JEEP 
WRANGLER III 2.8D/3.6/3.8 04.07-

K80008AT
Шарова опора, передня вісь L/P 
(верхн.) FORD USA EXPLORER; 
LINCOLN AVIATOR 4.0/4.6 09.01- 

ES801110AT
Рульовий наконечник L FORD 
USA EDGE, FUSION ; LINCOLN 
MKX, MKZ 1.5-3.0 09.12- USA

EV801301AT
Рульова тяга (без наконеч-
ника) L/P (L-400 мм) CHRYSLER 
300C 3.6/5.7/6.4 09.10-

121.61104AT
Гальмівний диск L/P 
(300 мм × 28 мм) 
FORD USA FUSION 09.12-09.19

Нові бренди 
Inter Cars
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DNJ – ще один 
бренд для 
«американців»

Продовжуючи тему американських авто, презентуємо ще один бренд, який наразі з’явився в арсеналі 
Inter Cars Ukraine, — бренд DNJ, що представляє компоненти двигуна.

Компанія DNJ Engine Components, Inc. має понад 30-річний досвід одного з найбільших постачаль-
ників компонентів двигуна в США саме для транспортних засобів американського ринку — виробле-
них у США, а також японських автомобілів, що продаються на території США. Головний офіс компанії 
розташований у Чатсворті, околиці Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія (США). Більше інформації про 
компанію та онлайн-каталог можна знайти на сайті: www.enginecomponents.com/en/about

На складі Inter Cars у Польщі близько 120 актуальних позицій.

Основні групи товару, якими представлено цей бренд:

 ▶ Болт головки блока

 ▶ Комплект ГРМ, ланцюг 
та елементи

 ▶ Комплект прокладок 
головки блока циліндрів

 ▶ Кільця поршневі, комплект

 ▶ Гідрокомпенсатор

 ▶ Болт головки блока

 ▶ Вкладиш шатунний

 ▶ Розподільний вал

 ▶ Клапан

 ▶ Опора колінчастого вала

 ▶ Водяна помпа

 ▶ Втулки розподільного вала

Усі позиції DNJ, які є в наявності в Польщі, доступні для 
експрес-замовлень клієнтам Inter Cars Ukraine.

Індекс ІС Опис

PR1123

Кільця поршневі, комплект. 
(98,43 мм 1,5-1,5-3) JEEP 
CHEROKEE, GRAND CHEROKEE I, 
GRAND CHEROKEE II, WRANGLER 
II ERH/MX/S01 09.91-04.07

TK227

Комплект ГРМ, ланцюг + 
елементи ACURA TSX; HONDA 
ACCORD VII, CR-V II, CR-V 
III, ELEMENT 2.4 09.01-

TK242
Комплект ГРМ, ланцюг + 
елементи HONDA ACCORD VIII, 
CROSSTOUR, CR-V III 2.4 07.08 -

LIF1122

Гідрокомпенсатор JEEP 
CHEROKEE, COMANCHE, GRAND 
CHEROKEE I, GRAND CHEROKEE 
II, WRANGLER I, WRANGLER 
II 2.5/4.0 10.86-04.07

LIF411

Гідрокомпенсатор DODGE 
DAKOTA, DURANGO, RAM 1500; 
FORD USA CROWN VICTORIA, 
ESCAPE, EXCURSION, EXPEDITION, 
EXPLORER, F-150, FIVE 
HUNDRED, MUSTANG, TAURUS, 
THUNDERBIRD 3.0-6.8 10.90-

TK922

Комплект ГРМ, ланцюг + 
елементи PONTIAC VIBE; TOYOTA 
CAMRY, MATRIX, RAV 4 II, RAV 
4 III, SOLARA 2.0/2.4 05.00-

Індекс ІС Опис

TK1100

Комплект ГРМ, ланцюг + 
елементи DODGE DAKOTA, 
DURANGO; JEEP GRAND 
CHEROKEE II 4.7 04.99-09.05

TK1125

Комплект ланцюга приводу 
розподіл. вала. JEEP CHEROKEE, 
GRAND CHEROKEE I, WRANGLER 
I, WRANGLER II 4.0 01.88-04.07

HBK1123

Комплект гвинтів ГБЦ. JEEP 
CHEROKEE, GRAND CHEROKEE 
I, GRAND CHEROKEE II, 
WRANGLER II 4.0 09.91-04.07

HBK523
Комплект гвинтів ГБЦ. SUZUKI 
GRAND VITARA I, GRAND VITARA 
II, XL-7 2.5/2.7 04.98-12.08

EV143

Клапан випускний. CHRYSLER 300 
C, 300 M, CONCORDE, INTREPID, 
PACIFICA, TOWN & COUNTRY; 
DODGE AVENGER, CHALLENGER SE, 
CHARGER, JOURNEY, MAGNUM, 
NITRO; VW ROUTAN 3.5/4.0 10.97-

HGS1100

Комплект прокладок (верхн.). 
DODGE DAKOTA, DURANGO, 
RAM 1500; JEEP GRAND 
CHEROKEE II 4.7 01.98-

Нові бренди 
Inter Cars
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Незважаючи на те, що подібне 
завдання видається складним 
для виконання, найновіша 
технологія під назвою STC 
(Switchale Trim Compressor) — 
система змінного діаметра по-
току повітря, запропонована 
компанією BorgWarner, здається, 
приносить очікувані результати. 

Це стало можливим унаслідок 
того, що інноваційна технологія 
STC забезпечує більший крут-
ний момент на низьких швид-
костях обертання і прискорює 
генерування крутного моменту 
при одночасному зниженні 
витрат палива. Крім того, нова 
технологія STC значною мірою 
сприяє відповідній підготовці 
бензинових і дизельних двигу-
нів до дотримання суворіших 
норм викидів вихлопних газів. 
Технології турбонаддування ста-
ють усе складнішими внаслідок 
запровадження все жорсткіших 
вимог щодо граничних норм ви-
кидів вихлопних газів, процесу 
згоряння і продуктивності — по-
чинаючи від одноступінчастого 
наддування, через багатоступін-
часте наддування, аж до систем, 
які використовують електричні 
технології. З боку турбіни вда-
лося досягнути значного підви-
щення продуктивності, завдяки 
застосуванню добре відомої 
конструкції зі змінною геоме-
трією (VTG).

ЕВОЛЮЦІЯ З БОКУ 
КОМПРЕСОРА
До цього часу еволюція комп-
ресорів була зосереджена го-
ловним чином на поліпшенні 
геометрії повітряного потоку. 
Стабільний робочий діапазон 
компресора викликав різні фі-
зичні обмеження, які ускладню-
вали правильне підбирання тур-
бокомпресора для конкретного 
двигуна. Щоб цього уникнути, у 
процесі технологічної розробки 
компанія BorgWarner провела 
тести для визначення того, яких 
поліпшень можна досягнути у 
випадку використання змінної 
геометрії на боці компресора. 
З-поміж різних способів регу-
лювання характеристик пові-
тряного потоку за допомогою 
використання змінної геометрії 
на боці компресора найбільш 
ефективною виявилася система 
STC, яка полягає у зміні діаметра 
повітряного потоку.

ВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ЗАВДЯКИ STC
Рухоме кільце розташовується 
безпосередньо перед колом 
компресора. Це робить можли-
вим зміну діаметра кола компре-
сії залежно від швидкості потоку 
повітря, що при низьких величи-
нах викликає значне збільшення 
продуктивності порівняно зі 
стандартними рішеннями. Біль-
ший контроль за дозами повітря, 
які надходять у двигун, сприяє 
підвищенню ефективності про-
цесу згоряння. Це своєю чергою 
приводить до загального підви-
щення продуктивності, оскільки 
підвищення тиску при низьких 
об’ємах потоку повітря забезпе-
чує досягнення значно вищого 
крутного моменту. Крім того, 
робота цієї системи дозволяє 
зменшити негативний вплив 
клапана заслінки рециркуляції 
повітря, знижуючи втрати, які 
виникають у результаті різниці 
тисків двох повітряних потоків. 
Хоча це рішення може бути ви-
користане у всіх типах турбо-
компресорів, результати випро-
бувань однозначно свідчать, що 
найбільший позитивний резуль-
тат досягається в поєднанні з 
системою змінної геометрії ло-
патей, завдяки забезпеченню 
докладного контролю як потоку 
вихлопних газів, так і об’єму по-
вітря на боці компресії.

ТУРБОНАДДУВАННЯ 
З ТЕХНОЛОГІЄЮ STC
ЗМІНА ТЕНДЕНЦІЙ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ 
СТАВИТЬ ПЕРЕД ВИРОБНИКАМИ ТУРБОКОМПРЕСОРІВ 
НОВІ ЗАВДАННЯ. ОДНИМ ІЗ НИХ Є ВІДПОВІДЬ 
НА ПИТАННЯ: ЧИ ІСНУЄ МОЖЛИВІСТЬ ЗНАЧНО 
ПІДВИЩИТИ ЗРОСТАННЯ ТИСКУ ТУРБОНАДДУВАННЯ 
ПРИ НИЗЬКИХ ШВИДКОСТЯХ ОБЕРТАННЯ ДВИГУНА, 
БЕЗ НЕОБХІДНОСТІ ЙТИ НА БУДЬ-ЯКІ КОМПРОМІСИ 
ЩОДО УТРИМАННЯ НОМІНАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ?
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Рульовий демпфер: 
конструкція і призначення
Автомобільний рульовий демпфер — пристрій, 
який поглинає частину коливань, ударів і вібра-
цій від коліс на елементи рульового управління. 
Другорядне завдання демпфера — він повертає 
кермо в нейтральне положення й утримує пря-
молінійний рух автомобіля.

Крім автомобільних рульових демпферів, існують 
також мотоциклетні демпфери, які стабілізують 
переднє колесо і кермо, коли мотоцикліст їде з 
великою швидкістю, швидко розганяє або ви-
водить мотоцикл з повороту. Як і автомобільний, 
демпфер мотоцикла також гасить вібрації і коли-
вання від переднього колеса на кермо.

За конструкцією демпфери бувають двох типів — 
телескопічні (штокові) і роторні. В автомобілях 
телескопічні моделі трапляються набагато частіше 
від роторних. Виняток — спортивні, а особливо 
ралійні автомобілі, на які встановлюють роторні 
демпфери. На мотоцикли також найчастіше став-
лять вузли роторного типу.

Телескопічні демпфери працюють і на стиск, і на 
розтягнення — щоб мінімізувати будь-які коли-
вання і повертати кермо в нейтральне положення. 
За принципом роботи вони повторюють звичайні 
масляні та газомасляні амортизатори з постійним 
або змінним ступенем демпфірування. 

Телескопічні демпфери бувають односторонньої 
і двосторонньої дії. Моделі односторонньої дії 
додатково обладнані зовнішньою пружиною 
і за виглядом дуже нагадують амортизаторні 
стійки підвіски. Демпфери двосторонньої дії 
працюють на стиск і розтягнення без додаткових 
зовнішніх пружин.

Про роторні автомобільні демпфери говорити не 
будемо — занадто рідко вони трапляються, та й 
використовувати їх доцільно тільки на гоночних 
автомобілях, призначених для бездоріжжя. А ось 
мотоциклетні роторні демпфери трапляються 
набагато частіше, і такий стабілізатор можна по-
ставити навіть на дідівський «Сатурн».

Роторні демпфери мотоциклів за конструкцією 
зовсім не схожі на телескопічні моделі. У масляної 
камери роторних моделей замість пружини — 
лопатка. У корпусі демпфера є два отвори, через 
які по вузлу циркулює вилкове масло. Тиск масла 
на лопатку демпфера гасить частину коливань і 
захищає мотоцикліста від вобблінгу (на сленгу 
мотоциклістів «вобблінг» — неконтрольоване 
хитання керма). При цьому лопатка прикріплена 
до рами мотоцикла і нерухома, а обертається сам 
корпус демпфера разом із кермом.

Раніше роторні демпфери регулювалися вручну, 
що було незручно і не дуже надійно. Тому від мо-
делей із ручним регулюванням з часом відмо-
вилися. У сучасних роторних демпферах роботу 
вузла контролює бортовий комп’ютер мотоцикла. 
На низьких оборотах ДВЗ отвори для масла мак-
симально відкриті й кермо вільно крутиться. Чим 
сильніше розганяється мотоцикліст, тим більше 
комп’ютер звужує отвори для масла і збільшує 
жорсткість керма. Таким чином, на високих оборо-
тах двигуна кермо стає набагато важчим і тугішим, 
щоб мінімізувати хайсайд (падіння з мотоцикла).

З класифікацією, конструкцією і принципами 
роботи демпферів розібралися — перейдемо до 
переваг і недоліків стабілізаторів, щоб зрозуміти, 
потрібні вони чи ні.

ДЕМПФЕР — РЯТІВНИЙ КРУГ 

ДЛЯ РУЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ
Як захистити рульове управління від поломок? Відповідь — ніяк. 

Телескопічний автомобільний 
рульовий демпфер

Автомобільні рульові демпфери 
з поворотними пружинами
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Ставити демпфер на автомобіль чи ні?
Рульовий демпфер не зробить практично ніякої 
погоди в легкових і малогабаритних автомо-
білях. А ось на позашляховиках, кросоверах і 
габаритних автомобілях телескопічні демпфери 
будуть дуже доречні. Також демпфер не завадить 
на важких і «м’язистих» легковиках — Dodge 
Charger SRT 10, Chrysler C300 і Porsche Panamera. 

Деякі виробники ставлять демпфери навіть на 
звичайні легковики. До таких компаній належать 
німецькі концерни Audi, BMW і Mercedes, які став-
лять демпфери на моделі в топових комплекта-
ціях. Для автомобілів Audi демпфери в рульовому 
управлінні вже давно стали візитною карткою 
марки.

Плюси і мінуси автомобільних телескопічних рульових демпферів

Перевага 1: пом’якшує удари, коливання і вібрації

Під час їзди найбільше навантаження припадає 
на колеса, а від них — на елементи рульового 
управління і підвіску. Демпфер на 30 % пом’якшує 
будь-яку віддачу від коліс на рульове управління 
і саме кермо. 

Крім того, демпфер продовжує життя елементів і 
агрегатів рульового управління. Неважливо, сто-
їть у вас редуктор чи рейка, рульовий демпфер:

 ▶  зменшує віддачу на підсилювач (якщо він є);

 ▶  захищає елементи рульового управління від 
вібрацій, ударів і коливань коліс;

 ▶  збільшує комфорт їзди і стійкість автомобіля.

Простіше кажучи, якщо поставив демпфер, то і 
їздити стане простіше і комфортніше, і ремонту-
вати рульове управління доведеться рідше (якщо, 
звичайно, демпфер поставили правильно).

Перевага 2: захищає підвіску від стукоту

Логічно, що якщо рульове управління хитається 
менше, віддача на підвіску теж зменшується. 

Перевага 3: хід керма стає більш плавним

Цей позитивний ефект особливо помітний під 
час їзди на високій швидкості по трасі. Кермо кру-
титься більш плавно, тому керувати автомобілем 
на високій швидкості стане набагато простіше.

Недолік 1: «ватність» і тяжкість керма

Багато водіїв після того, як встановили на рульове 
управління демпфер, помітили, що кермо стало 
більш ватним і тяжким. Ефект особливо помітний 
на низьких оборотах двигуна і старих автомобілях 
з рульовим управлінням без підсилювачів. Однак 
однозначно назвати цей момент недоліком не 
можна, оскільки ефект незначний, і водії швидко 
до нього звикають.

Недолік 2: демпфер може засмітитися

Як і будь-який рухомий вузол, демпфер може за-
смітитися. Якщо всередину демпфера потрапив 
бруд, він закисає, і не буде гасити коливання, і 
навіть навпаки — заважатиме під час їзди і може 
спровокувати серйозні несправності в рульовому 
управлінні.

Але ви можете легко захистити демпфер від за-
смічення — просто поставте на нього пильовик. 
Головне, врахувати величину ходу демпфера, діа-
метр корпусу і рухомого вала. Пильовик захистить 
демпфер від засмічення і збільшить термін служби 
вузла. Вам залишиться просто періодично переві-
ряти стан і вчасно змінювати зношений пильовик.

Недолік 3: демпфер з поворотною пружиною 
повертає кермо в нейтральне положення, навіть 
коли ви цього не хочете

Якщо на автомобілі стоїть слабенький і старенький 
гідропідсилювач, демпфер з поворотною пружи-
ною буде перебивати роботу гідропідсилювача 
керма. У такому випадку він буде намагатися по-
вернути кермо в нейтральне положення, навіть 
якщо водій ще не закінчив повертати. Благо, ав-
томобілі з такими слабкими гідропідсилювачами 
трапляються вкрай рідко. 

Демпфер — саме те, що потрібно 
позашляховому монстру

Демпфер — на допомогу тим, хто зібрався 
на автомобілі підкорювати гірські вершини 
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Як і куди ставити рульовий 
демпфер на автомобілі?

Є шість варіантів позицій для демпфера — три 
для рульового управління з рейкою і ще три для 
рульової трапеції з редуктором. Почнемо з рейок:

 ▶ найпопулярніший варіант пристрою рульо-
вої рейки — це агрегат, на якому рульові тяги 
кріпляться до кінців горизонтального штока. 
У цьому випадку один кінець демпфера при-
кріплюють до корпусу рейки на кронштейн, 
скоби або болти, а другий — до однієї з тяг за 
допомогою спеціальної шайби з кріпленнями 
для амортизатора;

 ▶ трапляються рейки, в яких рульові тяги кріплять 
не до країв штоку, а до центра за допомогою 
спеціальної скоби. У цьому випадку один кінець 
демпфера прикріплюють до корпусу рейки, а 
другий — до скоби з тягами. У цьому і наступ-
ному випадку демпфер гасить вібрації й коли-
вання відразу з обох тяг;

 ▶ у деяких автомобілях, наприклад, Audi 80 1984–
1986 років, Audi 90 1984–1991 років і Volkswagen 
Passat 1973–1980 років, стоять рейки, на які 
тяги кріплять до одного кінця. Як і в попере-
дньому випадку, тяги встановлюють на спеці-
альну скобу, яку потім прикріплюють до штоку. 
Демпфер на таких рейках кріплять до корпусу 
рейки і скоби з тягами.

З редукторами ситуація трохи інша — положення 
демпфера залежить не від конструкції редуктора, 
а від конструкції рульової трапеції і підкапотного 
простору. Три способи встановити демпфер на 
рульову трапецію з редуктором:

 ▶ демпфер кріплять на довгу рульову тягу і на міст, 
щоб вузол розташовувався над рульовою тягою. 
У цьому випадку демпфер розташовується до-
сить близько до колеса і, теоретично, гасить усі 
коливання й вібрації на самому початку. Разом 
з тим такий стан демпфера може позначитися 
на терміні служби самого вузла. До того ж по-
трібно враховувати конструкцію підкапотного 
простору, щоб при максимальному стисканні 
підвіски якийсь із елементів моста, корпусу або 
підвіски не бив по демпферу;

 ▶ другий варіант дуже схожий на перший, адже 
демпфер теж кріплять до мосту і довгої рульової 
тяги. Правда, в цьому випадку демпфер роз-
ташований або на тому ж рівні, що і тяга, або 
нижче від неї. Недолік такої конструкції в тому, 
що демпфер розташований дуже близько до 
землі;

 ▶ третій і останній варіант, як встановити демп-
фер на рульову трапецію з редуктором, — це 
поставити вузол на коротку рульову тягу і раму. 
В цьому випадку демпфер розташовується до-
сить високо від землі. Але і в цьому випадку 
варто враховувати особливості підкапотного 
простору, щоб жоден із елементів корпусу, рами 
або агрегатів не бив по демпферу.

Демпфер з пильовиком і проходить довше, 
і виглядає більш естетично

Демпфер на довгій тязі 
рульової трапеції

Демпфер на короткій тязі 
рульової трапеції

Рульовий демпфер на рейці 
з тягами з боків
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Роторний демпфер мотоцикла

Деякі автомобілісти, які хочуть максимально 
захистити рульове управління автомобіля від 
передчасного зносу і непередбачених поломок, 
ставлять відразу два демпфери. Один аморти-
затор стоїть на довгій тязі, другий — на короткій. 
Цей варіант конструкції найчастіше трапляється 
на рульовому управлінні великих позашляхови-
ків, водії яких люблять місити бруд, форсувати 
річки і підніматися в гори. Простіше кажучи, два 
демпфери ставлять любителі екстремальної їзди.

Загальна інформація про 
демпфер для мотоциклів
На мотоцикли частіше ставлять роторні демп-
фери, проте деякі мотоциклісти вважають за 
краще звичні телескопічні моделі. Спробуємо 
визначити, який мотоциклетний демпфер круті-
ший, а також, як і куди правильно встановлювати 
обидва види вузлів.

У надійності з невеликим відривом перемагають 
роторні демпфери. У них і конструкція надійніша, 
і навантаження вони витримують більше, ніж 
телескопічні аналоги.

Телескопічні моделі найчастіше ставлять па-
ралельно до верхнього траверсу — над або під 
скобою. Рідше демпфер кріплять збоку уздовж 
поздовжньої осі мотоцикла.

Роторні демпфери ставлять на верхню траверсу 
передньої вилки або під нею. Особливість ро-
торного демпфера полягає в тому, що корпус 
вузла обертається разом із кермом, а нерухо-
мою залишається тільки внутрішня лопатка, яку 
з’єднують із рамою.

Однак головна відмінність мотоциклетних 
демпферів від автомобільних не пов’язана з 
конструкцією або місцем розташування. Якщо 
в автомобілі демпфер потрібен, щоб уберегти 
рульове управління від поломок, то на мото-
цикли демпфери ставлять, щоб уберегти від 
«поломок» самого мотоцикліста. 

Підготовлено за матеріалами 
«Майстер Сервіс»

Cтаттю надано журналом 
«Сучасна автомайстерня»  



Ця стаття — не теоретичні викладки, як працює двомасовий маховик. Такої інформації в мережі до-
статньо від авторитетних джерел в особі виробників. Це скоріше спроба подумати над тим, «чому 
так», та, можливо, подискутувати.

Що не так із двомасовим маховиком?
Підемо від зворотного — що «так» з одно-
масовим? Все просто — він абсолютно ніяк 
не ламається. Ну, хіба повністю «розвалити» 
машину в ДТП, так, щоб навіть коробку потрощило. 
І то не факт, що цей литий металевий диск хоча 
б зігнеться. Тому 15–20 років ні автовласники, 
ні фахівці СТО про маховики не розмовляли, 
не згадували і не думали.

Що змінилося? Майже все — тепер мотори стали 
меншими, але потужнішими, при цьому ще й «чис-
тішими». Це означає, що вони ефективніше спалю-
ють паливно-повітряну суміш, хоча все це приз-
водить до зростання температур і, що важливіше, 
вібрацій. Паралельно до екологічно-технологічних 
процесів ми з вами стали більш вимогливими. 

Зняти підвищені вібрації системи приводу авто-
мобіля вдалося лише за допомогою конструкції 
двомасового маховика. А інженери компаній- 
виробників дуже старалися, створюючи їх, не 
дарма все захищене патентами. Навіть більше, 
попри неідеальну конструкцію та критику з боку 
споживачів, поки що ніхто так і не придумав 
кращий варіант. Навпаки — темпи використання 
двомасових маховиків зростають, адже лише 
вони здатні забезпечити ті характеристики, які 
потрібні автомобілям.

То чому він ламається? Бо конструкція дуже 
складна й чутлива до вібрацій. По суті, двомасо-
вий маховик сконструйовано так, щоб знімати 
конкретні вібрації з конкретними характерис-
тиками. А все, що виходить за межі таких пара-
метрів, — для нього згубно. У результаті виникає 
дилема — усі знають, що деталь недосконала, дуже 
примхлива до умов експлуатації й може вийти з 
ладу раніше, якщо не використовувати автомо-
біль майже ідеально, але кращого нічого не існує.

Що робити?
Найліпше — це проводити профілактично 
виховну роботу. Тобто вивчати та розказувати, як 
краще використовувати машини із двомасовими 
маховиками та які ознаки можливих проблем.

На питання «що вбиває двомасові маховики?» 
також дадуть відповідь експерти в наступному 
розділі, а ми поки розкажемо, що вказує на про-
блеми з двомасовими маховиками.

Головна проблема в тому, що подивитися на ма-
ховик складно — адже для цього треба знімати 
коробку. Втім, навіть якщо міняється комплект 
зчеплення і доступний візуальний огляд, він дає 
не так багато, адже це не розбірний компонент, 
який можна оглянути лише ззовні.

Двомасові маховики: 
використовувати не можна відмовитися

Двомасові маховики — чому їх так критикують і чи можна їх міняти на одномасові? 
Тема досить складна і, здається, прийти до однієї думки буде неможливо. 
Так само, як кожен захоче по-своєму поставити кому в назві цієї статті.
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Отже, про проблеми з маховиком можуть 
свідчити такі симптоми:

По-перше, сильні вібрації під час старту. Якщо це 
навіть поштовхи, що передаються у важіль КПП, — 
точно маховик.

По-друге, це може бути стукотіння з боку транс-
місії на холостому ході.

По-третє, складний запуск двигуна з вібраціями 
та стуком.

По-четверте, вібрація під час прискорення 
та поштовхи при підвищенні передачі.

По-п’яте, вібрація після вимкнення двигуна.

До слова, «прості шуми» під час старту не завжди 
говорять про проблеми з маховиком — можливо, 
вам просто потрібно почистити контакти стартера 
чи замінити АКБ.

Серед основних причин виходу з ладу 
називають такі:

 ▶ занадто часте глушіння двигуна (так, система 
«старт-стоп» вбиває маховик);

 ▶  їзда на низьких обертах при високих передачах 
(ще одна іронічна ситуація — раніше двигун 
починав сильніше вібрувати, але тепер маховик 
сам нівелює те, що його вбиває);

 ▶  проблеми з компресією чи пропусками 
запалювання;

 ▶  деформація деталей трансмісії, що провокує 
вібрацію.

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

А що кажуть про двомасові маховики експерти з представників виробників? Ми звернулися до 
трьох провідних виробників — компаній ZF (зчеплення Sachs), Schaeffler (зчеплення LUK) та Valeo. 
І отримали такі відповіді на наші питання.

Ігор Цибко, технічний спеціаліст «Шеффлер Україна»

Який нормальний термін служби двомасових 
маховиків?

«Нормальний» термін служби дуже відрізняється 
залежно від типу конструкції та умов експлуатації. 
Не рідкість — маховики, що проїхали 300 тис. км.

Що скорочує термін служби двомасового 
маховика?

Будь-яка нерівномірна робота двигуна вбиває 
двомасовий маховик: неправильно працює 
паливна система, різниця компресії в циліндрах, 
їзда на наднизьких обертах двигуна, підсмок-
тування повітря тощо. Так само запуск із троса, 
запуск ДВС із АКБ, що «сіла», якщо стартер прак-
тично вийшов з ладу, чіп-тюнінг, старти «газ 
у підлогу з місця» не додають маховику ресурсу.

Чому автовласники та працівники автосервісів 
скаржаться на двомасові маховики?

Автовласники скаржаться, по-перше, тому що 
не розуміють навіщо він потрібен, по-друге, не 
хочуть платити за деталь, що раніше не виходила 
з ладу. Фахівці СТО скаржаться, тому що часто 
усувають наслідок, а не причину і мають справу 
з відділами гарантії дистриб’юторів. Несправний 
маховик при невеликому пробігу, як правило, є 
наслідком проблем із двигуном. Тому ми на тех-
нічних тренінгах багато часу приділяємо діагнос-
тиці несправності і причин виходу з ладу. Також 
створили окремий розділ на сайті repxpert.ua, 
присвячений ключовим параметрам двомасових 
маховиків при діагностиці. Адже нормальні робочі 
характеристики, такі як кут вільного ходу і нахил 
вторинної маси, досить сильно відрізняються від 
артикулу до артикулу.
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Владислав Бєляєв, менеджер із продажів продукції представництва ZF в Україні

Який нормальний термін служби двомасових 
маховиків?

За заявою автовиробників, це «весь термін служби 
автомобіля». Але виникає питання — а на скільки 
розрахований сучасний автомобіль? На прак-
тиці в середньому виходить 150–200 тис. пробігу. 
Як правило, зчеплення і ДММ бажано міняти 
разом (щоб двічі туди не лазити).

Що скорочує термін служби двомасового 
маховика?

«Вбивають» його будь-які вібрації, які продукує 
двигун, але які ДММ не призначений гасити. 
Наприклад: вібрації через неправильну роботу 
паливної апаратури, проблеми при старті двигуна 
(низькі оберти стартера), проблеми в момент 
глушіння двигуна (у дизелів).

Що ви думаєте про заміну двомасових махо-
виків на одномасові? Адже деякі виробники 
пропонують такі комплекти для заміни.

Все просто, базово існує дві конструкції ДММ, 
одна від Sachs, і друга від Luk. І, звичайно, на них 

є патенти. Тобто третя компанія змушена пла-
тити роялті, або винаходити велосипед. Терміни 
захисту прав за першими патентами закінчилися 
кілька років тому за терміном давності, тому в 
асортименті найактивніших апологетів заміни 
ДММ на звичайний маховик з’явилися свої ДММ. 
У конструкції «замін» є кілька суттєвих недоліків: 
гасіння вібрацій винесено на диск зчеплення, як 
у класичному зчепленні, але максимальний кут 
скручування в такій конструкції — 12–15° проти 
60° у ДММ, плече скручування вдвічі менше, кіль-
кість пружин — 4 проти 10 пакетів у конструкції 
ДММ Sachs. Тобто гасіння вібрацій, навіть при 
ідеальній роботі двигуна, набагато гірше. Частина 
з них передається через первинний вал на КПП, 
що негативно позначається на терміні її служби. 
Акустичний комфорт, вібрації, якість перемикань 
тощо також погіршуються. А різниця у вартості 
повного комплекту зі зчепленням не така вже й 
велика. Більше того, після заміни ДММ на однома-
совий інші деталі зчеплення не будуть підходити 
до запропонованих автовиробником.

Valeo

Саме компанія Valeo пропонує на ринку рішення 
«чотирикомпонентне зчеплення», яким можна 
замінити двомасовий маховик на фактично одно-
масовий. Ми не будемо оцінювати цю пропозицію 
у статті, адже вони сертифіковані та використо-
вуються, тобто, як мінімум, їх допустимо встанов-
лювати на автомобіль. Також приводимо думку 
представника Valeo, технічного тренера компанії 
в Росії та Білорусі, Петра Сігунова, за уривками 
інтерв’ю, яке він дав після технічного семінару на 
СТО «ЄвроАвто».

Якщо почитати, які стилі їзди вбивають маховик, 
то як би ти не їздив, однак убиваєш маховик?

По-своєму так. Саме тому виробники перестра-
ховуються та, щоб піти від валу рекламацій і не-
вдоволень, рекомендують заміну маховика при 
кожній заміні зчеплення, за фактом визнаючи те, 
що елемент проблемний.

Чи буде вібрація повністю погашена однома-
совим маховиком і чи не позначиться заміна 
на довговічності зчеплення, підвіски?

Наша компанія проводить спеціальні вимірю-
вання цих параметрів на дорогому обладнанні і, 
за отриманими даними, всі показники відмінні, 
десь вібрація навіть знизилася з одномасовим 

махо виком. А з оригінальним комплектом із дво-
масовим  маховиком і з комплектом чотирикомпо-
нентного зчеплення рівень крутильних коливань, 
які досягають коробки передач, однаковий.

Побоювання «не міняйте двомасовий маховик 
на одномасовий, інакше через два тижні у вас 
уб’ється коробка передач», мають підстави?

При установці нашого чотирикомпонентного 
зчеплення — ні… Додам, що наша компанія роз-
робляє цю технологію понад 10 років, це патенти, 
дослідження… Це рішення використовують і авто-
виробники. Наприклад, у офіційному бюлетені 
BMW Mini рекомендується встановлювати чоти-
рикомпонентне зчеплення.

Може скластися враження, що двомасовий 
маховик — це якась тупикова гілка історії?

Ні, це зовсім не так. Я б сказав, що двомасовий 
маховик — це єдиний шлях розвитку. Наше рі-
шення з чотирикомпонентним зчепленням — це 
все одно дуже вузький сегмент. Плюс-мінус 30 
моделей: VAG 1,9, 1,8 турбо, Passat B5, Caddy, Audi 
A3, Audi TT, Golf5, Golf6, Skoda Octavia у першому 
кузові, практично всі моделі групи VAG з 2000 до 
2009 року з двигунами 1,8. Все інше — це однак 
двомасовий маховик.

Замість висновків

По суті, скаржитися на двомасові маховики — це те ж саме, що воювати з вітряними млинами. Тому 
що це єдина технологія, доступна на ринку, і вона продовжує поширюватися. Єдине, що може змі-
нити ситуацію, — це масовий перехід на електромобілі, де трансмісії побудовані зовсім по-іншому. 
Але, за різними оцінками, той момент настане за 20–30 років.

Євген Пащенко

Cтаттю надано журналом «Сучасна автомайстерня»  
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Ці вдосконалені термостати, випробувані й до-
ступні на ринку вже понад 10 років, є доповненням 
до звичайних. Розширення воску в керованому 
термостаті (MAP) підтримується за допомогою 
електрично інтегрованого нагрівального еле-
мента, який може бути увімкнений у випадку по-
треби. Функції й основна механічна конструкція 
керованого термостата МАР є по суті такими са-
мими, як і у випадку традиційного 
термостата. Різницю видно тільки 
в схемі контактів і електричного 
з’єднання. Термостат МАР із вбу-
дованим нагрівачем у розши-
рювальному елементі (восковий 
компонент) утворює єдине ціле з 
корпусом термостата. Корпус може 
бути виконаний з алюмінію або з 
пластику. Внутрішня частина тер-
мостата також з’єднана з електрич-
ним роз’ємом для підключення на-
грівального елемента. Зв’язок між 
термостатом і ECU (комп’ютером 
двигуна) забезпечує ефективнішу 
роботу двигуна, аналізуючи стан 

транспортного засобу в режимі реального часу, 
наприклад, його положення і температуру. Ке-
ровані термостати MAP мають багато переваг 
порівняно з традиційними термостатами. Існує 
можливість регулювати ступінь відкриття тер-
мостата відповідно до стану навантаження на 
двигун у режимі реального часу і, завдяки на-
явності нагрівальної вкладки, робити це з біль-

шою точністю. Такі дії забезпечують 
оптимальну роботу двигуна з точки 
зору ефективності споживання па-
лива, забруднення вихлопних газів 
і продовжують термін його служби.

Термостат з електронним керуван-
ням управляється контролерами 
двигуна, в результаті чого його 
відкриття залежить від умов ро-
боти двигуна (рух у гору, обгін...). 
Контроль за регулюванням тем-
ператури допомагає зменшити 
споживання палива і викиди за-
бруднювальних речовин за раху-
нок підвищення механічної ефек-
тивності двигуна. 

КЕРОВАНИЙ ТЕРМОСТАТ MAP 
РЕГУЛЮЄ СТУПІНЬ ВІДКРИТТЯ 
ТЕРМОСТАТУ ВІДПОВІДНО ДО 
СТАНУ НАВАНТАЖЕННЯ НА ДВИГУН 
У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ. 
ВІН ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОПТИМАЛЬНУ 
РОБОТУ ДВИГУНА З ТОЧКИ ЗОРУ 
ЕФЕКТИВНОСТІ СПОЖИВАННЯ 
ПАЛИВА, ЗАБРУДНЕННЯ 
ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ І ПРОДОВЖУЄ 
ТЕРМІН ЙОГО СЛУЖБИ.

КЕРОВАНІ 
ТЕРМОСТАТИ 
(МАР)
КЕРОВАНІ ТЕРМОСТАТИ (MAР) ПОЛІПШУЮТЬ 

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ ДВИГУНА 

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, ТАКИМ ЧИНОМ 

ЗМЕНШУЮЧИ ВИТРАТИ ПАЛИВА І ВИКИДИ 

ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ.
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ZF AFTERMARKET

ПОПУЛЯРНІ 
ПОМИЛКИ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ 
СТАНУ ДВОМАСОВОГО МАХОВИКА 
ХАРАКТЕРНИЙ ШУМ ПІД ЧАС ЗАПУСКУ ДВИГУНА 
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО СВІДЧИТЬ ПРО ЗНОС ДВОМАСОВОГО 
МАХОВИКА. НАСЛІДКОМ ПОМИЛКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ 
БУДЕ ТЕ, ЩО ПІСЛЯ РЕМОНТУ МЕТАЛЕВЕ ДЕРЕНЧАННЯ 
ПРОДОВЖИТЬСЯ. СПРАВЖНЬОЮ ПРИЧИНОЮ 
ПРОБЛЕМИ МОЖЕ БУТИ ЗАНАДТО НИЗЬКА ПУСКОВА 
ШВИДКІСТЬ ДВИГУНА. 

ОЗНАКИ (ІНОДІ) 
БУВАЮТЬ 
ОМАНЛИВИМИ 
Статистика, яку веде компанія 
ZF Aftermarket — виробник 
комплектів зчеплень марки 
SACHS по всьому світу, свід-
чить про серйозну проблему 
при здійсненні діагностики 
зносу двомасових маховиків. 
Виявляється, що багато меха-
ніків необдумано приймають 
рішення про надмірний знос 
подвійного маховика виключно 
на підставі наявності металевих 
шумів, які з’являються під час 
запуску двигуна. Такі дії при-
водять як механіка, так і клі-
єнтів майстерні до серйозних 
фінансових витрат, оскільки 
після заміни двомасового ма-
ховика, в якій не було потреби, 
небажані шуми з’являються і 
надалі. Користувач автомобіля 
не хоче забирати його з май-
стерні, а механік робить ще 
одну помилку і ставить під сум-
нів якість нового двомасового 
маховика, надсилаючи безпід-
ставну рекламацію постачаль-
никові або виробникові.

ПЕРЕВІРТЕ ПУСКОВУ 
ШВИДКІСТЬ ДВИГУНА
Виявляється, що ключову роль 
у генеруванні звуків, які вини-
кають при запуску двигуна, має 
його пускова швидкість. Якщо 
вона занадто низька, то в сис-
темі приводу з’являються неба-
жані коливання і вібрації. Вони 
можуть виникати, навіть коли 
подвійний маховик перебуває 
у справному стані, тим самим 
вводячи в оману механіків. Екс-
перти марки SACHS ретельно 
проаналізували цю проблему. 
Були проведені випробування 
низки вживаних автомобілів, 
здійснено вимірювання пуско-
вої швидкості та її порівняння з 
рівнем шуму і з діапазоном зву-
ків, які з’являються. Виявилося, 
що рекомендована більшістю 
виробників двигунів швидкість 
(приблизно 300 обертів за хви-
лину) одночасно є граничним 
значенням. При такій пусковій 
швидкості запуск супроводжу-
ється мінімальним шумом і не-
значною кількістю «додаткових 
звуків». Якщо ж пускова швид-
кість є нижчою, то двигун теж 
вдасться запустити, але це за-
ймає більше часу і відбувається 

під акомпанемент загрозливих, 
часто металевих звуків.

Корисно знати: перевірка пус-
кової швидкості повинна ви-
конуватися на прогрітому дви-
гуні. Під час перевірки пускової 
швидкості обертання двигун 
повинен бути захищений від 
можливості запуску (шляхом від-
ключення системи запалювання 
або системи впорскування). 

ВИЗНАЧТЕ СПРАВЖНЮ 
ПРИЧИНУ 
Дослідження дозволило визна-
чити три основні причини за-
надто низької пускової швидко-
сті двигуна. А саме:

 ▶ зношений або неправильно 
підібраний акумулятор,

 ▶ зношений стартер,

 ▶ занадто високий опір на елек-
тричних з’єднаннях у ланцюзі 
стартера.

У зимовий час пускову швид-
кість може уповільнювати не-
правильно підібране моторне 
масло. Звичайно, при дуже 
низьких температурах це явище 
може бути викликане і самими 
погодними умовами.
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УВАГА!

Ігнорування занадто 
низької пускової швид-
кості двигуна і подальша 
експлуатація автомобіля 
з таким дефектом при-
скорює знос багатьох де-
талей двигуна. Насампе-
ред ідеться про подушки 
двигуна, але також і про 
двомасовий маховик, 
який піддається впливу 
понаднормових вібрацій.

ІЗ ЧОГО ПОТРІБНО 
ПОЧИНАТИ РЕМОНТ
У більшості випадків названі 
причини можуть виникати од-
ночасно, але тільки одна з них 
може відігравати вирішальну 
роль. Ремонт повинен завжди 
починатися з усунення тих де-
фектів, ремонт яких є найпро-
стішим і має найнижчу вартість. 
У такому випадку це буде пе-
ревірка з’єднань електричного 
ланцюга стартера, із звертанням 
особливої уваги на під’єднання 
до «маси». Якщо їх розібрати, 
очистити, нанести захист від 
корозії і знову підключити — це 
зазвичай приносить на диво до-
брі результати. 

Корисно знати: у добре укомп-
лектованих оптових магазинах 
можна замовити спеціальні 
набори інструментів для очи-
щення контактів в автомобіль-
них електричних ланцюгах 
— наприклад, у ланцюзі акуму-
лятора або стартера. 

Компактний набір для очи-
щення поверхні електричних 
контактів марки SACHS є доступ-
ним під номером 4200 080 590. 

Наступним кроком пови-
нна стати перевірка якості 
під’єднання акумулятора. Ре-
тельне очищення клем і пере-
вірка кабелю «маси» звичайно 
не зашкодять. Коли ці кроки 
вже виконані, можна здійснити 
першу спробу запуску двигуна. 
Більш ніж у половині проаналі-
зованих випадків уже на цьому 
етапі пускова швидкість зрос-
тала до номінального рівня, і 
звуки, які супроводжують запуск 
двигуна, відчутно стихали. 

ДРУГИЙ ЕТАП РЕМОНТУ
Якщо виконані дії не приносять 
бажаного ефекту, потрібно пере-
вірити стан акумуляторної бата-
реї. Якщо акумулятор справний, 
мотивованим рішенням буде 
демонтаж стартера з метою його 
очищення або регенерації. 

З’єднання «маси» 
перед очищенням: 
поганий контакт

З’єднання «маси» 
після очищення: 
добрий контакт
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Салонні фільтри MANN-FILTER 
ефективно захищають від оксидів 
азоту і дрібнодисперсного пилу
Через систему вентиляції в салон автомобіля щогодини потрапляють сотні тисяч літрів забруд-
неного повітря, а разом з ним не тільки алергени, а й дрібнодисперсний пил, оксиди азоту та 
інші шкідливі гази, які згубно впливають на здоров’я пасажирів. Тому забрудненість повітря в 
салоні автомобіля часто в кілька разів вища за цей показник для навколишнього середовища. З 
цієї причини для тих, хто багато часу проводить у поїздках, а також для алергіків і дітей особливо 
важливо ретельно очищати зовнішнє повітря за допомогою салонних фільтрів.

Активоване вугілля, що міститься в комбінованих фільтрах MANN-FILTER і салонних фільтрах 
FreciousPlus, дозволяє мінімізувати концентрацію оксидів азоту в салоні автомобіля. Наприклад, 
комбінований фільтр MANN-FILTER CUK 31 003 уловлює 95 % подібних отруйних газів, забезпе-
чуючи значне зниження концентрації оксидів азоту в салоні автомобіля. Комбінований фільтр 
підходить для використання в різних моделях Audi.

Консультація клієнтів з питань заміни 
повітряних фільтрів для салону
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Вдихання повітря з високою концентрацією оксидів азоту може призводити до подразнення 
слизових оболонок, задишки і набряку легенів. Особливо сильно від підвищеної концентрації 
шкідливих речовин страждають люди з хронічними захворюваннями дихальних шляхів, напри-
клад з астмою або алергією. Крім того, з оксидами азоту пов’язують виникнення захворювань 
серцево-судинної системи.

Також для здоров’я небезпечний дрібнодисперсний пил, частинки якого мають аеродинамічний діа-
метр менше 2,5 мікрометра. До його утворення призводить, зокрема, знос шин і гальмівних дисків. 
Ці найдрібніші частинки можуть проникати глибоко в легені. Найдрібніші з них навіть здатні прони-
кати через альвеоли легень у систему кровообігу, викликаючи захворювання дихальних шляхів і рак.

Для забезпечення ідеального очищення повітря в салоні автомобіля необхідно регулярно заміню-
вати салонні фільтри під час сеансів технічного обслуговування.

Розміри дрібнодисперсного пилу в порівнянні

PM2,5 
Частинки пилу з 
аеродинамічним 
діаметром < 2,5 мкм, 
здатні проникати в 
легені

PM10 
Частинки пилу з 
аеродинамічним 
діаметром < 10 мкм

©
 M

A
N

N
+H

U
M

M
E

L 
G

M
B

H

Людська волосина 
50–70 мкм

Дрібний пісок 
90 мкм

мкм = мікрометр

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. Такою 
відповіддю є неодноразово нагороджений 
салонний фільтр FreciousPlus із заявленим 
патентом, який оптимально захищає пасажирів від 
дрібнодисперсного пилу, оксидів азоту, алергенів і 
цвілевих грибів. Цей фільтр — тільки один із виробів 
із широкого асортименту продукції MANN-FILTER, 
яка встановлюється на автозаводі в нові транспортні 
засоби і доступна на вільному ринку запчастин у 
жовто-зеленій упаковці. Довіряйте оригінальній 
продукції MANN-FILTER зі 100-відсотковою якістю 
оригінального устаткування!

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

Салонний фільтр
FP 31 003
Біофункціональна 3-шарова 
фільтраційна технологія
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Верхнє кріплення підвіски 
У конструкції більшості сучасних автомобілів ви-
користовується стійка Макферсона. Можливість 
її обертання по осі забезпечується підшипником 
(верхньою опорою). Для того щоб не порушувати 
налаштування комфорту транспортного засобу 
і забезпечити правильне навантаження на під-
шипник, виробники автомобілів регламентують 
моменти затягування для підшипників верхніх 
опор стійок Макферсона.

Наприклад, момент затягування для верхнього 
кріплення стійки підвіски одних автомобілів — 
лише 35 Н · м (Audi A3, Volkswagen Golf VI), інших — 
62 Н · м (Renault Twingo II), а для Opel Insignia 
Sport Tourer зусилля має становити вже 70 Н · м! 
Тому перед встановленням стійок важливо пере-
віряти рекомендації виробника для конкретного 
транспортного засобу.

Якщо ви використовуєте імпульсний гайковерт 
замість динамометричного ключа і шестикутника 
для затягування верхньої гайки, ви ризикуєте не 
тільки зірвати різьбу, а також перевантажити під-
шипник, тим самим пошкодивши його. Крім того, 
при використанні гайковерта можлива ситуація, 
коли гайка сяде нещільно по відношенню до під-
шипника, а подальше її затягування буде просто 
обертати шток стійки — амортизатор НЕ буде на-
лежним чином закріплений у верхній опорі, що 
призведе не тільки до проблеми з комфортом, а 
й до реальної небезпеки!

KYB рекомендує замінювати верхні 
опори разом з амортизаторами.

Затягування «на око»
Часто можна почути, що досвідчений механік 
визначає зусилля затягування без спецінстру-
менту. Насправді, ніхто не в змозі точно визначити 
необхідний момент «на око». Використання дина-
мометричного ключа або ключа з вимірювачем 
кута довороту стає обов’язковим. Для дотримання 
вимог виробника механік повинен виставити пра-
вильне значення моменту затягування на ключі. 
Крім того, динамометричний ключ не повинен 
мати люфтів у зоні захоплення. І нарешті, різьбове 
з’єднання не потрібно далі навантажувати після 
першого спрацьовування обмежувача моменту 
затягування динамометричного ключа, або, про-
сто кажучи, одного клацання досить.

Не використовуйте болти 
розтягування повторно
Інша важлива деталь, яка часто ігнорується при 
заміні амортизаторів, — це монтажні болти крі-
плення. Якщо йдеться про болти розтягування, за 
жодних обставин (!) їх не можна використовувати 
повторно в цьому вузлі, навіть якщо на них немає 
видимих пошкоджень (деформацій).

Момент затягування таких болтів розрахований на 
створення ефекту «преднатягування», який фіксує 
різьбове з’єднання і запобігає його ослабленню. 
При цьому болт незначно деформується, розтя-
гується. Після ослаблення (демонтажу) повторно 
створити цей ефект неможливо: повторне затягу-
вання вже розтягнутого болта надмірно наванта-
жує його, навіть за межами фізичних властивостей 
матеріалу, що може спровокувати поломку — не 
обов’язково безпосередньо в процесі монтажу, 
а й під час експлуатації на дорозі.

Перед встановленням нових амортизаторів пе-
ревіряйте комплектацію: якщо в інструкції за-
значено момент затягування і кут довороту, а в 
комплект входять нові болти, то при заміні стійки 
їх обов’язково потрібно використовувати із до-
триманням інструкцій.

Чому такий важливий 
коректний монтаж
Сучасні амортизатори — це елементи, які постійно 
перебувають під високими навантаженнями. За 
один кілометр шляху автомобіля шток поршня 
робить 1500–2500 переміщень зі швидкістю до 
2  м/с. Тиск усередині робочого циліндра досягає 
50 барів, а температура 120 °С. Щоб зберігати ста-
більні параметри демпфірування в таких умовах, 
усі характеристики амортизатора повинні бути 
збалансовані — наприклад, довжина ходу поршня, 
в’язкість і об’єм оливи, тиск газу в циліндрі, а також 
конструкція клапанних механізмів. На жаль, усі ці 
взаємозв’язки можуть бути порушені неправиль-
ним встановленням амортизатора.

Підвіска: ремонтуємо правильно
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KYB — один із найбільших виробників амор-
тизаторів підвіски: кожен п’ятий новий 
автомобіль з конвеєра в усьому світі осна-
щений продукцією KYB у стандартній 
комплектації, і більше 1 мільйона аморти-
заторів виробляються щотижня. Для ринку 
післяпродажного обслуговування KYB також 
поставляє широкий асортимент пружин під-
віски, верхніх опор і захисних комплектів.

Якщо не дотримуватися 
моментів затягування
Некваліфікований ремонт підвіски може при-
звести до неприємних наслідків: погіршання зче-
плення шин із дорогою, подовження гальмівного 
шляху, передчасного виходу амортизатора з ладу. 
Тому, щоб і надалі водіння було комфортним та 
безпечним, при ремонті автомобіля важливо ви-
бирати деталі перевіреної якості від виробників 
оригінального устаткування (ОЕ), для монтажу 
використовувати відповідні інструменти, з до-
триманням регламентованих зусиль.

У мобільному додатку KYB Suspension Solutions 
фахівці можуть знайти корисну інформацію для 
конкретного автомобіля. За моделлю або VIN-
номером надаються як моменти затягування, 
так і інші інструкції зі встановлення деталей KYB, 
розроблені в чіткій відповідності до вимог автови-
робників. Додаток безкоштовний для скачування 
на App Store і Google Play.

На сайті www.kyb-europe.com ви знайдете де-
тальнішу інформацію про мобільний додаток 
KYB Suspension Solutions і рекомендації щодо 
інструментів та обладнання для станцій, а також 
добірку відеоінструкцій з монтажу деталей KYB 
для більшості популярних автомобілів. 

www.kyb-europe.com @kybeurope @kyb-europe/kybsuspension
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TOTAL 
ПРЕДСТАВЛЯЄ НОВУ КОНЦЕПЦІЮ 
МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

На початку 2020 року заводи групи Total почали випускати 
перші партії моторних олив і змащувальних матеріалів 
в абсолютно новій, сучасній і технологічно інноваційній упаковці.

Які ж основні моменти в іміджі продуктів Total наступного покоління:

• Нова зручна форма з преміальним автентичним дизайном

• Сучасний підхід у кольоровій гамі каністр

• Більш зручний для сприйняття дизайн етикетки

• Оригінальний продукт бездоганної якості.

Традиційно новинку представляє Robot Quartz.

Постійне вдосконалення форми і змісту — 
це невід’ємна частина філософії групи Total.

І продукція Total у сегменті 
мастильних матеріалів — не виняток.
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TOTAL 
ПРЕДСТАВЛЯЄ НОВУ КОНЦЕПЦІЮ 
МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НОВА ФОРМА

Нова форма каністри розроблена з урахуванням ергономіки, 
а зручна ручка дозволить клієнтам легше впоратися з каністрою 
при доливанні та заміні моторної оливи. Форма місткостей малого 
обсягу також створювалася для максимально зручного 
використання нашими клієнтами.

ПІСЛЯДО

Зміни торкнулися 
також і кришок, які 
використовуються в 
поєднанні з новими 
каністрами.

СУЧАСНИЙ ПІДХІД У КОЛЬОРОВІЙ ГАМІ

Кольорова гама каністр тепер складається 
з трьох основних кольорів:

Охолоджувальні рідини, як і раніше, 
розливаються в напівпрозорі каністри.

Стратегія використання різних кольорів 
для різних лінійок продукції є єдиною 
для всіх світових ринків, 
де представлена продукція Total.

SILVER 
СРІБЛО

BRONZE 
 БРОНЗА

PLATINUM GOLD 
ПЛАТИНА ІЗ ЗОЛОТОМ
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НОВИЙ ДИЗАЙН ЕТИКЕТКИ

БЕЗДОГАННА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ — 

ЄДИНЕ, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕЗМІННИМ.

Етикетка в стилі приладової панелі авто, інформацію на якій стало 
сприймати інтуїтивно зручніше, чудово доповнює форму нової каністри.

Також змінився і зовнішній вигляд коробок із картону.

Для лінійки TOTAL QUARTZ, 

TOTAL HI-PERF, TOTAL RUBIA 

використовуються два типи коробок — 

кольорові та чорно-білі із зазначенням 

назви лінійки в логотипі

Для асортименту іншої продукції 

використовуються коробки із 

класичним лого TOTAL

БРЕНД БЛОК
ІНФОРМАЦІЙНІ ІКОНКИ
тип застосування,
тип базових олив тощо

ЛОГОТИП ПРОДУКТУ

НАЗВА ПРОДУКТУ

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ
ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

КЛАС В’ЯЗКОСТІ І/АБО
СХВАЛЕННЯ ВИРОБНИКІВ

ТИП КРИШКИ

СХВАЛЕННЯ
ВИРОБНИКІВ,
МІЖНАРОДНІ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ПЕРЕКЛАД
ІНФОРМАЦІЇ

ПРО ПРОДУКТ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ВИРОБНИКА ПРОДУКТУ

ШТРИХ-КОД ТОВАРУ

Своєю чергою для 

охолоджувальних рідин 

використовуються звичайні 

картонні бокси
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Продуктивність
у своїй кращій формі 

total.ua



З появою і впровадженням систем 
управління двигуном більшість 
проблем, пов’язаних із двигунами, 
вважаються скоріше електрич-
ними, ніж механічними, особливо 
коли при цьому задіяні сигнальні 
лампи управління двигуном. Од-
нак це не завжди так.

Розглянемо конкретний випадок 
на прикладі автомобіля Seat Ibiza 
з трициліндровим 12-клапанним 
двигуном.

Було здійснено перевірку діагнос-
тичних кодів несправностей (DTC) 
і виявлено такі коди:

 ▶ (P0106) Сигнал, який надхо-
дить від датчика абсолютного 
тиску на впускному колекторі, 
є неправдоподібним

 ▶ (P0301) Виявлено порушення 
процесу згоряння в першому 
циліндрі

 ▶ (P0303) Виявлено порушення 
процесу згоряння в третьому 
циліндрі

 ▶ (P0300) Виявлено порушення 
процесу згоряння

Це звучало як звичайний пропуск 
запалювання або витік повітря. 
Швидка перевірка вакуумних лі-
ній незабаром виявила розрив 
вакуумного шланга сервоприводу 
гальм. Його було замінено, а коди 
помилки було видалено.

Проте після випробування в до-
рожніх умовах автомобіль, як вия-
вилося, почав втрачати потужність 
і часто затримувався на дорожніх 
розв’язках, тому проблема потре-
бувала подальшого дослідження.

Діагностика
При подальшому дослідженні 
коди пропусків запалювання було 
виключено.

Використовуючи засоби діагнос-
тики та переглядаючи дані в ре-
альному часі з датчика абсолют-
ного тиску на впускному колекторі 
під час холостого ходу, був отрима-
ний показник у 360 мбар у прогрі-
тому стані. Під час пригазування 
двигуна та при відкритій дросель-

ній заслінці вакуум зменшився, як 
і очікувалося. Проте коли двигун 
повернувся до роботи на холос-
тому ході, він спробував зупини-
тися. Блок управління двигуном 
почав відкривати дросельну за-
слінку, щоб короткочасно збіль-
шити тривалість роботи інжектор-
ної форсунки, перш ніж перейти 
в режим холостого ходу.

Чи була це проблема управління 
двигуном, чи може це була ме-
ханічна проблема, яка замас-
кувалася під електронний код 
несправності?

Далі потрібно було перевірити 
статичну синхронізацію фаз га-
зорозподілення двигуна, що є 
відносно легким завданням на 
цьому двигуні.

Було демонтовано корпус пові-
тряного фільтра, після нього — 
свічку запалювання на першому 
циліндрі та дві кришки розпо-
дільного вала, які розташовані в 
кінці головки блока циліндра та 
закріплені за допомогою 10-мілі-
метрових болтів.

Двигун було прокручено вручну, 
доки перший поршень не зайняв 
положення у верхній мертвій 
точці (TDC). Оскільки міток синх-
ронізації не було, це перевірили 
шляхом вставки відповідного 
стрижня в отвір свічки запалю-
вання, щоб з’ясувати, чи поршень 
розташований у своєму найви-
щому положенні.

Якщо синхронізація правильна, 
мітки зсуву на розподільних ва-
лах повинні бути вирівняні з кор-

пусом головки блока циліндрів. 
Якщо вони не вирівняні, тоді синх-
ронізація фаз газорозподілення 
неправильна, а розподільні вали 
не розташовані в коректному 
положенні.

Зробивши швидкий візуальний 
огляд, одразу можна було сказати, 
що ланцюг ГРМ перескочив. Було 
чітко видно, що випускний розпо-
дільний вал (рис.  1) горизонтально 
не вирівняний з корпусом голо-
вки блока циліндрів, де був впус-
кний розподільний вал (рис. 2).

Причиною втрати потужності та 
зупинок у роботі двигуна стала 
відсутність синхронізації розпо-
дільного вала, яка спричинила не-
постійність синхронізації в роботі 
клапанів.

Примітка. Візуально перевірте, 
чи відбувся контакт клапана з 
поршнем. Якщо так, замініть усі 
пошкоджені компоненти відпо-
відно до рекомендацій виробника 
автомобіля.

Дослідження і ремонт
Працюючи з цим двигуном, важ-
ливо використовувати відповідні 
інструменти, щоб забезпечити ко-
ректну синхронізацію фаз газо-
розподілення двигуна і вирівню-
вання кривошипа та розподільних 
валів. Вирівнювальні мітки або 
шпоночні пази відсутні на зірочках 
або шківах розподільних валів.

Моторне мастило було злито і 
згідно з рекомендаціями вироб-
ника були демонтовані ремені, 
шківи, труби, кріплення двигуна, 
кабельні джгути, кришка ланцюга 

Важливість вчасної заміни 
комплекту ланцюга ГРМ 

Рис. 1 Рис. 2
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ГРМ, масляний піддон та масля-
ний насос, для того, щоб отримати 
доступ до ланцюга ГРМ для його 
огляду.

Був встановлений інструмент для 
вирівнювання колінчастого вала, 
але оскільки розподільні вали 
були невирівняні, інструмент не 
вдалося встановити одразу, як 
це буває зазвичай, коли ланцюг 
зіскочив.

Після зняття та перевірки лан-
цюга ГРМ було виявлено, що 
ланцюг ГРМ, зірочки та направ-
ляючі ланцюга були дуже зношені. 
Це спричинило ковзання ланцюга 
ГРМ, що призвело до того, що 
випускний розподільний вал ру-
хався по двох зубцях, зумовивши 
проблеми під час руху. Потрібен 
був новий комплект ланцюга ГРМ 
(рис. 3).

З моменту виробництва двигуна 
було представлено оновлений 
комплект ланцюга ГРМ, який до-
зволяє знизити ризик ковзання 
ланцюга, що, як було доведено, є 
спільною проблемою в багатьох 
моделях Volkswagen, Seat та Skoda.

До нового комплекту ланцюга 
ГРМ (febi № 30607) входять зірочки 
і нові болти для розподільного і 
колінчастого валів, ланцюг, болт 
шківа колінчастого вала, оновле-
ний гідравлічний натягувач лан-
цюга і подовжені модифіковані 
направляючі, покликані запобігти 
тому, щоб ланцюг знов переско-
чив у майбутньому (рис. 4).

Перш ніж замінити будь-які ком-
поненти, очистіть усі дотичні по-
верхні піддона двигуна, кришки 
механізму газорозподілення та 
двигуна. Далі перейдіть до вста-
новлення нового комплекту лан-
цюга ГРМ згідно з інструкціями 
виробника. Встановіть привід-
ний ланцюг масляного насоса, зі-
рочку та натягувач. Затягніть болт 
зірочки, далі встановіть кришку 
ланцюга масляного насоса. Зро-
біть заміну ущільнювача шківа 
колінчастого вала (febi № 32471), 
потім використайте силіконову 
прокладку між дотичними по-
верхнями кришки ланцюга ГРМ 
та піддона двигуна, перш ніж вста-
новлювати їх у двигун. Встановіть 
шків колінчастого вала та затягніть 
новий болт.

Встановіть генератор, шків во-
дяного насоса, направляючу 
поліклинового ременя, натя-
гувач і ремінь, далі опору дви-
гуна та розширювальний бачок 
холодоагента.

Рекомендується під час кожного 
ремонту робити заміну моторного 
масла і масляного фільтра.

Заповніть корпус фільтра свіжим 
маслом, щоб забезпечити гідрав-
лічне натягування під час першого 
запуску.

Встановіть корпус повітряного 
фільтра та всі інші компоненти, які 
були зняті під час цієї процедури. 
Із запущеним двигуном, який має 
працювати рівно, підніміть авто-
мобіль і дайте двигуну попрацю-
вати на холостому ході. Перевірте 
наявність протікання масла, по-
тім зупиніть двигун та перевірте 
рівень моторного масла в ньому, 
долийте в разі необхідності.

Перевірте та видаліть будь-які 
старі коди помилок, а потім про-
тестуйте автомобіль у дорожніх 
умовах.

Після встановлення нового 
комплекту ланцюга ГРМ 
на цій Ibiza можна 
знову фестивалити!

Рис. 3 Рис. 4

www.febi.com

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

Довіряйте запасним частинам від febi bilstein, перевіреної 
якості рівня оригінальних деталей. Повний асортимент 
ланцюгів ГРМ можна знайти за посиланням:

partsfinder.bilsteingroup.com 

Торгова марка febi є частиною bilstein group, до якої також 
входять бренди SWAG та Blue Print. Більше інформації 
можна отримати на сайті: www.bilsteingroup.com
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MEYLE-HD: Краще, ніж ОЕ! 

Дізнайтеся більше на сайті: www.meyle.com

Зростання кількості робіт з обслуговування, 
недопрацьовані технології, складний монтаж 
і демонтаж деталей — все це стає причиною 
роздратування і невдоволення працівників сервісних 
майстерень і водіїв!

MEYLE знає, як вирішити ці проблеми: вироби 
MEYLE-HD є технічно більш досконалими порівняно з 
оригінальними деталями. Більш якісне виготовлення 
і високоякісні матеріали роблять деталі більш 
довговічними і  надійнішими. Завдяки цьому вони 
працюють довше і часто перевищують показники 
оригінальних деталей. Інженери MEYLE аналізують 
оригінальні деталі, визначаючи їх
слабкі сторони і потенційні можливості до 

вдосконалення, а потім застосовують результати своїх 
досліджень для розробки запчастин кращої якості. Вони 
залучаються до роботи в ході всього технологічного 
процесу: від розробки проєктів до етапу виготовлення 
деталей на наших власних підприємствах або на 
заводах наших міжнародних виробничих партнерів. 

Вироби MEYLE-HD просто вражають: 
•  Запроєктовані для тривалого терміну служби:

автозапчастини найвищої якості, які з технічної
точки зору перевершують деталі OE.

•  Запроєктовані й затверджені в Німеччині:
багаторівневий процес вдосконалення, що
проходить під наглядом експертів MEYLE

•  4 роки гарантії на всі запчастини MEYLE-HD*

* Додаткова інформація: www.meyle.com/guarantee

Визначення

технічних специфікацій, вимог
та способів поліпшення

Розробка

деталей MEYLE-HD

Ідентифікація

деталей, відомих 
своїм передчасним 

виходом з ладу

Виробничий 
прототип

перевірка та оцінка

Запуск

деталей MEYLE-HD

Серійне виробництво
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* Наші гарантійні умови доступні на сайті: www.meyle.com/gwarancja

...просто служать довше! 
Наші передові продукти MEYLE-HD є з технічної точки зору кращими 
за запчастини OE, поліпшена конструкція і високоякісні матеріали 
забезпечують їм більшу витривалість і надійність. Тому на всі запчастини 
MEYLE-HD ми даємо 4 роки гарантії.* Коротше кажучи: MEYLE-HD — це 
найкращі запчастини, довший термін служби і задоволені клієнти!

Дізнайтеся більше на сайті: www.meyle.com/ru/meyle-hd

MEYLE-HD: 
Краще, ніж OE...

Будьте з нами і надалі!



Оригінал для 
Aftermarket
Здається, що для ринку запчас-
тин головною вимогою є мож-
ливість швидко підібрати якісну 
фару замість пошкодженої. Чим 
вона простіша, тим вигідніше 
автовласникові обійдеться по-
купка. Але не варто забувати, що 
автовиробники постійно усклад-
нюють конструкцію блок-фар, 
від чого вони перетворюються 
на високотехнологічний про-
дукт. Впоратися із завданням 
їх виробництва можуть тільки 
конвеєрні постачальники, що 
володіють могутньою фінан-
совою, інженерною та техно-
логічною базою. Саме тому 
OEM-постачальники стають усе 
більш значущими, зокрема і на 
Аftermarket.

Яскравий приклад цього 
трен ду — компанія Automotive 
Lighting, яка посідає друге місце 
у світі за обсягами поставок на 
конвеєр головних фар із показ-
ником 13 %, лише парою відсо-
тків поступаючись японським 
колегам. На ринку первинної 
комплектації Європи Automotive 
Lighting — безперечний лідер із 
часткою в 30 %.

У сегменті задніх ліхтарів Marelli 
взагалі немає рівних — 14 % сві-
тового ринку і рекордні 34 % у 
Європі, де найсильніші конку-
ренти відстають від виробника 
вдвічі. Такі показники дозво-
ляють стверджувати, що оптика 
Marelli і є «оригінал».

З причини того, що головна 
оптика з кожним роком стає все 

складнішою, а від якісного світла 
фар залежить багато чого, при їх 
заміні краще віддати перевагу 
продукції ОЕМ-постачальника. 
Тим більше, чим новіший авто-
мобіль, тим вищий ризик, що 
фара від альтернативного ви-
робника матиме відхилення від 
необхідних характеристик.

Звернемося до новинок компа-
нії Marelli Automotive Lighting, 
щоб зрозуміти, як виглядають 
фари головного світла і ліхтарі 
останнього покоління.

Інновації Automotive 
Lighting
На виставці CES ASIA 2018 під-
розділ Automotive Lighting 
продемонстрував свої останні 
досягнення в галузі синтезу 
дизайну і технологій. Для сис-
тем заднього освітлення Marelli 
представила рішення, засно-
ване на поєднанні останніх 
досягнень світлодіодної тех-
нології і технології керування 
світлом. Для передніх світлових 
приладів компанія показала 
електронні блоки управління 
(ECU) останнього покоління, 
що забезпечують контроль усіх 
інтелек туальних функцій голо-
вних фар — наприклад, функ-
цій матричного й адаптивного 
освітлення. Простіше кажучи — 
фари тепер не просто світять, а 
керують інтенсивністю і розпо-
ділом світла, підлаштовуючись 
під умови руху.

На Женевському автосалоні 
2018 року був представлений 
спорткар Audi R8, оснащений 
перед німи фарами з додатко-
вим лазерним модулем даль-
нього світла, розробленим за 
прямою участю Automotive 
Lighting. Перше покоління цієї 
системи, розроблене у 2014 році 
й встановлене на Audi R8, стало 

Колись автомобільні фари не дуже відрізнялися від ліхтарика за своєю конструкцією, сьогодні 
ситуація кардинально інша — фари перетворилися на складні комбіновані пристрої, осередок 
високих і «розумних» технологій. Одним із провідних світових виробників фар і автомобільних 
ліхтарів є підрозділ Automotive Lighting компанії Marelli, що поставляє продукцію і на Aftermarket.

Marelli — 
промінь ОЕМ-світла для Aftermarket
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першою у світі світло діодною 
фарою головного світла з ла-
зерним модулем для спорткара. 
Система здатна послати повно-
цінний світловий пучок на відс-
тань понад 500 м. Співпраця 
Marelli зі спортивним підрозді-
лом Audi має тривалу історію — 
так, ще у 2007 році підрозділ 
Automotive Lighting розробив 
першу у світі світлодіодну фару 
для Audi R8.

Друге покоління лазерного мо-
дуля стало меншим, також но-
вий модуль покликаний знайти 
застосування в середньороз-
мірних легкових автомобілях. 
У різних варіантах застосування 
новий лазерний модуль буде 
використовуватися в поєднанні 
зі світлодіодним складанням на 
поворотному блоці. Це високо-
технологічне рішення, кероване 
завдяки одержуваній з камери 
інформації, може використову-
ватися також у режимі регульо-
ваного дальнього світла.

Світлодіодні 
фари для Jeep
У Женеві були представлені й 
повністю світлодіодні фари для 
моделі Jeep Wrangler четвертого 
покоління. Примітно, що вони 
вбудовані в класичні круглі кор-
пуси для збереження культового 
вигляду моделі.

Новий Jeep Cherokee також 
оснащений повністю світлодіод-
ними фарами і світлодіодними 
задніми ліхтарями. У цій моделі 
світлодіодні денні ходові вогні 
встановлені у верхній частині 
витягнутих блоків фар, нижче 
розташовані модулі ближнього 
світла. Модуль дальнього світла 
від Marelli видає 1900 люменів — 
удвічі більше, ніж традиційні 
галогенові системи.

Широка гама моделей 
та інновації
Продукція Marelli Automotive 
Lighting, крім інших моделей, 
встановлюється на Cadillac 
CTS-V, Honda Civic Type R, Ford 
Mondeo, Ford S-Max, Skoda Yeti 
і Volkswagen Passat All Track. На-
віть бюджетна Škoda Fabia тепер 
оснащується світлодіодними фа-
рами головного світла.

Перша ксенонова фара BMW 7 Series (E32) — високопродук-
тивне джерело світла з білими/синіми відтінками, яке викорис-
товувало електронний блок розпалу й омивачі фар.

Перша фара із системою адаптивного світла BMW 3 Series 
(E46 MÜ) з динамічним світлом. Світловий промінь навчили 
адаптуватися під кут повороту, забезпечуючи оптимальну освіт-
леність дороги.

Динамічні передні фари bi-e-light — для Volkswagen Touran 
2015. Світлодіодні фари управляються кроковими двигунами, 
що регулюють світловий конус, щоб уникнути засліплення 
водіїв інших машин.

Фара Matrix LED для Audi TT — фари дальнього світла Matrix, 
з 12 адаптивними світлодіодами окремого напрямку. Залежно 
від сигналів відеокамери, електронний блок управління змінює 
інтенсивність випромінювання відповідних світлодіодів.

Перший задній ліхтар з LED-технологією для Volkswagen 
Passat (B6) — ліхтар для масових автомобілів, в якому світлодіо-
дами забезпечувалися заднє світло, стоп-сигнал і світло покаж-
чика повороту. Ліхтар забезпечив менше споживання енергії, 
швидше досягнення необхідної інтенсивності світловіддачі й 
дозволив створювати більш привабливий дизайн.

Знакові розробки Automotive Lighting 
у сфері автомобільного освітлення, 
які змінили підходи до оснащення 
автомобілів освітлювальними приладами
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Marelli поставляє повністю 
світлодіодні фари із системою 
адаптивного освітлення для но-
вого BMW X4 і оновленого Gran 
Tourer 2-ї серії.

Розробки Marelli знайшли 
застосування на флагманській 
моделі Mercedes-Benz S-Class. 
У цьому автомобілі встановлені 
повністю світлодіодні фари з 
технологією Multibeam, а також 
світлодіодні задні ліхтарі. Головні 
фари оснащені адаптивною сис-
темою регулювання освітлення 
ADB (Adaptive Driving Beam), яка 
частково затіняє світловий пучок 
для запобігання засліпленню 
автомобілів, що рухаються 
попереду.

Нові фари Digital Light, ство-
рені для Mercedes-Benz, здатні 
не тільки швидко реагувати на 
зміни умов руху, а й проєктувати 
на полотно траси зображення 
дорожніх знаків або вказувати 
дистанцію до наступного по-
вороту — таку підказку про-
сто неможливо проігнорувати. 
Mercedes-Benz стверджує, що 
найближчим часом система 
Digital Light буде встановлюва-
тися на автомобілях серійного 
виробництва.

Технології нічного 
бачення
Одна з найбільш революційних 
розробок Automotive Lighting — 
система Smart Corner. Викорис-
тавши розробки нещодавно 
придбаної компанії LeddarTech, 
що займається лідарами, Marelli 
інтегрувала кілька видів датчи-
ків, таких як: камера, радар і 
лідар, у передові прожекторні 
фари і задні ліхтарі.

Розумна світлодіодна фара з 
адаптивними функціями і задня 
адаптивна LED-фара мають мо-
дульний блоки Flash LiDAR, кожен 
з яких оснащений передавачем і 
двома приймачами, які ловлять 
відбитий предметами на дорозі 
інфрачервоний промінь. Час для 
повернення світлового сигналу 
дозволяє обчислити відстань від 
транспортного засобу до об’єктів 
спереду і ззаду від автомобіля, 
і сформувати картину навко-
лишнього простору. Фара Smart 
Corner також оснащена інфрачер-
воною телекамерою, зображення 
з якої передається на вбудований 
у панель управління дисплей ніч-
ного бачення. Предмети, люди і 
тварини по боках визначаються 
на відстані до 80 м за допомо-
гою радарів короткого радіуса 
дії. Допомога при паркуванні за-

безпечується передніми і задніми 
ультразвуковими датчиками.

Оригінальне світло 
для післягарантійного 
ринку
Але Automotive Lighting — 
лідер не тільки конвеєрних пос-
тавок і технологічних новацій. 
У сегменті Aftermarket Мarelli 
утримує серйозну частку ринку 
завдяки поєднанню конвеєрної 
якості з приємною ціною, яка в 
середньому на третину нижча, 
ніж у оригіналу — нерідко виго-
товленого на тих же заводах із ви-
користанням тих само матеріалів 
і устаткування. Відзначимо, що 
вся продукція Marelli Automotive 
Lighting за безпекою і характе-
ристиками повністю відповідає 
оригіналу.

Однак у автовласників може ви-
никнути питання — а чи не є всі 
ці високі стандарти надлишко-
вими для вторинного ринку? 
Особливо, коли йдеться не про 
найновіші автомобілі. Як відпо-
відь нагадаємо, що фари — це 
елемент безпеки, і компроміс за 
якістю тут неприйнятний.

Чим небезпечна 
економія?
Найбільш «невинне», що може 
зробити економ-виробник, — це 
використання для скління фари 
пластику, який швидко пожовтіє 
(полікарбонату тощо). Через пару 
років таку фару доведеться по-
лірувати в умовах автомайстерні, 
щоб зміна колірної температури 
світла не позначалася на безпеці 
руху. У компанії Marelli дають схва-
лення на використання у вироб-
ництві фар головного світла ви-
ключно перевірених матеріалів.

Ущільнювачі — теж дуже важли-
вий елемент. Використання не-
якісних матеріалів призводить 
до того, що фара втрачає герме-
тичність, і всередині в холодну 
пору утворюється конденсат. 
Фактично, з таким дефектом їз-
дити не можна, оскільки краплі 
роси не тільки розсіюють світло 
і зменшують освітленість до-
рожнього полотна, розмивають 
світлотіньовий кордон, сліплять 
зустрічних водіїв, а й можуть при-
звести до короткого замикання 
електропроводки.
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Нерідкісні випадки недотри-
мання геометрії фар, викрив-
лення рефлекторів під дією на-
грівання. Бажання заощадити 
шляхом придбання такої про-
дукції — це вже за межею здо-
рового глузду.

Безпека і якість
Масове застосування електро-
ніки у фарах головного світла 
привело до експоненціального 
зростання складності систем і 
пов’язаних із цим ризиків.

Для виробництва безкомпро-
місних систем освітлення відділ 
функціональної безпеки Marelli 
структурно змінив методи на-
уково-дослідницької роботи. У 
2018 році завершилася розробка 
процесів впровадження визна-
чених стандартом ISO26262 під-
ходів в усі проєкти Automotive 
Lighting на глобальному рівні. А 
це 31 підрозділ по всьому світу: 
21 виробниче підприємство і де-
сять конструкторських центрів. 
Лабораторії і виробничі потуж-
ності Automotive Lighting розта-
шовані в Італії, Польщі, Німеччині, 
Чехії, Франції, Іспанії, США, КНР, 
Малайзії, Індії, Бразилії та інших 
країнах, де в сукупності працює 
понад 20 тисяч осіб.

Широта асортименту
Ще одна з безумовних переваг 
оптики Marelli для вторинного 
ринку — широкий асортимент і 
наявність. Компанія поставляє в 
якості запчастин практично всю 
продукцію, яку виробляє сьо-
годні, або виробляла деякий час 
тому. У каталозі оптики і світлотех-
ніки представлено більше 5 тис. 
позицій для легкових і вантаж-
них автомобілів, серед яких: 2500 
блок-фар, 1600 задніх ліхтарів, 60 
блоків розпалу, 280 вказівників 
повороту, 160 протитуманних фар. 
А також близько півтисячі пози-
цій для спецтехніки, понад 500 
позицій для ринку США і близько 
тисячі — для праворульних авто-
мобілів. Представлені й додаткові 
елементи освітлення: третій стоп-
сигнал, повторювачі покажчика 
повороту, підсвічування номер-
ного знака, освітлення салону 
автомобіля, а також скло фар.

Перелік марок автомобілів, 
до яких пропонуються оптика 
і світлотехніка, охоплює:  
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, 
CITROËN, DACIA, EVOBUS, FIAT, 
FORD, HONDA, IVECO, JEEP, KIA, 
LANCIA, LAND ROVER, MAN, 
MAZDA, MERCEDES-BENZ, MINI, 
MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, 
PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, 
ROVER, SCANIA, SEAT, SKODA, 
SMART,  SUZUKI ,  TOYOTA , 
VOLKSWAGEN, VOLVO. Як можна 
зрозуміти за списком марок, 
продукція Marelli охоплює 
марки, вартість фар для яких 
покриває їх випуск у конвеєр-
ній якості на власних заводах 
Automotive Lighting.

Наявність і доступність
Слід зазначити також рівень до-
ступності продукції на ринку. 
Продукція Marelli поставляється 
досить швидко, або взагалі є в 
наявності на регіональних скла-
дах, а гарантія на неї становить 
не менше року. У поєднанні з 
тим, що ціна оптики і світлотех-
ніки Marelli при оригінальній 
якості приблизно на третину 
нижча від аналогів з логоти-
пом відповідних автомобільних 
брендів.

Пропонуємо подивитися корисні відеоролики 
про компанію Marelli і про виробництво оптики:

Marelli — Automotive Lighting movie 
(https://www.youtube.com/watch?v=hSLNuR9BgJ0).

Багато цікавої інформації про оптику можна знайти на сайті 
підрозділу Automotive Lighting (www.al-lighting.com).

Підбір оптики можна проводити 
в каталозі TecDoc або в WebShop на сайті компанії: 

www.magnetimarelli-aftermarket.ru.
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ПРОСТО ДОВІРЯТИ

MOOG: ЗНОВУ ПРОКЛАДАЮЧИ ШЛЯХ

MOOG — це перший і єдиний постачальник автозапчастин, який зробив вибір на користь 
100 % катафорезного покриття важелів підвіски. Це не випадково. З моменту виникнення 
нашої компанії ми завжди привносили на ринок автозапчастин дух першості та інновацій. 
Але при цьому завжди дотримувалися найсуворіших норм якості: вся наша продукція 
чітко відповідає найжорсткішим нормам OE-специфікацій і проводиться на підприємствах, 
сертифікованих за стандартами ISO. Тому ви і ваші клієнти можете довіряти нам.

MOOG, ЛЕГКО ДОВІРЯТИ

Каталог деталей рульового управління і підвіски MOOG — це стандартний інструмент 
для роботи, широко відомий і використовуваний на вторинному ринку. Крім того, наші 
інформаційні Бюлетені Простих Рішень (Easy Solutions Bulletins) постійно анонсують 
удосконалення, що полегшують виробничі процеси в автомайстернях. Навіть звичайні 
(не відносяться до категорії «люкс») системи рульового управління і підвіски на нових 
автомобілях стали складнішими останніми роками. Використовуючи катафорезне покриття 
для всього нашого асортименту важелів підвіски з листового металу, MOOG встановлює 
нові стандарти, що піднімають якість на вторинному ринку на вищий рівень за рахунок 
відповідності, а іноді навіть перевищення стандартів ОЕ.

ПРОСТО 
ЗАСТОСОВУВАТИ

ПРОСТО 
ВСТАНОВЛЮВАТИ

ПРОСТО 
ДІЗНАВАТИСЯ

ПРОСТО 
ДОВІРЯТИ

ПРОСТО 
ЗАМОВЛЯТИ

www.moogparts.com.ua
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БІЛЬШ ДОВГОВІЧНИЙ ЗАХИСТ ВІД ІРЖІ

НОВИНКАДОВШИЙ 
ТЕРМІН СЛУЖБИЗАВДЯКИ ТЕХНОЛОГІЇ 

КАТАФОРЕЗУ

www.moogparts.com.ua
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СТІЙКІСТЬ – ДО 10 РОКІВ

ДВА ТЕСТИ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ: ВАЖЕЛІ MOOG 
З КАТАФОРЕЗНИМ ПОКРИТТЯМ ПЕРЕВЕРШУЮТЬ РЕШТУ

Факт 1: Найвищі стандарти катафорезного покриття гарантують максимальну стійкість

Важелі підвіски постійно піддаються несприятливому впливу води, солі, снігу, каміння 
і гравію. Для протистояння цим екстремальним умовам важливе значення має покриття. 
Ось чому MOOG тепер постачає всі важелі з листового металу з катафорезним покриттям.

Факт 2: MOOG – єдиний бренд на вторинному ринку автозапчастин, який пропонує 
катафорезне покриття на ВСІХ важелях підвіски з листового металу. 

• Краща стійкість до іржі

• Краща стійкість до ударів

• Метод покриття, найбільш щадний для довкілля

Факт 3: Катафорезне покриття істотно перевершує звичайне покриття

Катафорезне покриття забезпечує значно вищу стійкість до іржі й ударів порівняно зі 
звичайно використовуваним методом електростатичного розпилення фарби. Щоб підтвердити 
це, ми провели кілька тестів.

СТІЙКІСТЬ ДО УДАРНОГО ВПЛИВУ*ТЕСТ 1

До двох зразків покриття була прикладена механічна сила, що дорівнює 100 кг/см2

Покриття, нанесене методом 
електростатичного розпилення фарби

Відшарування фарби 
призведе до корозії

Покриття, нанесене 
методом катафорезу

Відмінна адгезія фарби, 
відмінний захист деталі

* Тест проводився відповідно до офіційного стандарту ударного випробування DIN EN ISO 6272-1 = ASTM D2794
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КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ**ТЕСТ 2

** Тест відповідає офіційним стандартам DIN 50021, IS0 9227 і ASTM-B-117.

*** Приблизна оцінка галузевих стандартів у Європі.

Двошарові важелі з листового металу з різними покриттями випробовують в однакових 
умовах в камері із сольовим туманом: один — із покриттям, нанесеним методом 
електростатичного розпилення фарби, другий — з катафорезним покриттям. 

Важіль підвіски з покриттям, 
нанесеним електростатичним 

розпиленням

Стандартний період 
тестування для 

вторинного ринку

приблизно 
1,5—2,5 року ***

Cтандарт ОЕ

приблизно 
4—6 років ***

Стандарт MOOG

приблизно 
8—10 років***

Важіль з листового металу 
з катафорезним покриттям

Кількість годин 
розпилення солі

покритий іржею

повністю  
покритий іржею

повністю  
покритий іржею

годин

годин

годин

абсолютна 
відсутність іржі

відсутність іржі

відсутність іржі

НОВИНКАДОВШИЙ 
ТЕРМІН СЛУЖБИЗАВДЯКИ ТЕХНОЛОГІЇ 

КАТАФОРЕЗУ

НОВИНКАДОВШИЙ 
ТЕРМІН СЛУЖБИЗАВДЯКИ ТЕХНОЛОГІЇ 

КАТАФОРЕЗУ

НОВИНКАДОВШИЙ 
ТЕРМІН СЛУЖБИЗАВДЯКИ ТЕХНОЛОГІЇ 

КАТАФОРЕЗУ

www.moogparts.com.ua
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З розвитком нових технологій 
у автомобільній сфері та з по-
явою безлічі нових електронних 
систем управління, сучасних 
мультимедіа систем і, звісно 
ж, систем допомоги водієві 
(ADAS) станції технічного обслу-
говування отримують не лише 
можливість запропонувати 
автовласникам нові послуги, 
а й виклики, які ускладнюють 
можливість діагностики, обслу-
говування і ремонту сучасного 
автомобіля. 

Подібні системи, а також спроби 
їх злому змушують регулювальні 
органи ЄС і автовиробників під-
вищувати вимоги до безпеки. 
Так, з метою запобігання не-
санкціонованому доступу до 
бортової мережі автомобіля Ре-
гламент Європейського Союзу 
(EU Regulation 858/2018) вимагає 
від автовиробників захищати й 
обмежувати доступ до діагнос-
тики та сервісних процедур з 
вересня 2020 року. 

Уже офіційно відомо, що кон-
церн FCA, до якого входять Fiat, 
Fiat Professional, Chrysler, Jeep, 

Dodge, RAM, Alfa Romeo, активно 
впроваджує і використовує тех-
нологію Security Gateway для об-
меження доступу до діагностики 
та обслуговування своїх авто-
мобілів, починаючи з середини 
2018 року.

Концерн Daimler AG впрова-
див свій аналог технології, на-
звавши її Seed & Key. Відомо, що 
всі нові моделі Mercedes, які ви-
пускаються з IV кварталу 2019 
року, мають бути оснащені цією 
системою.

Першим автомобілем Volkswa-
gen із системою захисту доступу 
став новий Golf VIII. Інші вироб-
ники також розробляють і впро-
ваджують подібні рішення.

Що це означає для 
незалежних СТО?
Уже сьогодні СТО мають безліч 
запитань: скільки коштуватиме 
доступ до діагностики авто різ-
них марок? Що робити, якщо 
наявні на моєму СТО сканери 
не підтримують роботу із захи-
щеними протоколами?

Наразі відомо, що тільки кон-
церн FCA бере плату за доступ 
до діагностики захищених авто-
мобілів — 1,5 євро на день. Од-
нак кожен виробник має право 
використовувати власний підхід 
і технологію надання доступу до 
діагностики, і це ще один виклик 
для незалежних СТО. Адже якщо 
підходи різні, тоді як персоналу 
СТО розібратися з реєстрацією, 
авторизацією та особливостями 
роботи з усіма марками авто?

Якщо ваш сканер не підтримує 
технологію або ви не пройшли 
авторизацію, ви отримаєте до-
ступ лише до базового функці-
оналу, на кшталт читання по-
милок і фактичних параметрів.

Нові виклики для 
незалежних СТО
Захищений доступ 
до діагностики 
нових автомобілів
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Потрібно купувати нові 
сканери під кожну 
технологію і марку? 
Чи є альтернативи?
Не виключено, що з часом 
з'являтимуться альтернативні 
варіанти (адаптери та кабелі), які 
дозволятимуть обходити елек-
тронний блок управління (ЕБУ), 
отримувати доступ до діагнос-
тики та сервісних функцій і вкли-
нюватися в розріз мережі, проте 
таке рішення точно не буде схва-
лено автовиробниками. До того 
ж, придбання кабелів під кожну 
технологію і марку авто лише 
задля того, щоб видалити по-
милки або скинути міжсервісний 
інтервал, для СТО — тимчасове 
рішення, яке потребує додатко-
вих грошових та часових витрат. 
Крім того, важливо розуміти, що 
згодом кожен ЕБУ матиме влас-
ний шлюз безпеки, і тоді обхідні 
кабелі вже точно не допоможуть.

Які рішення для роботи 
із захищеними авто 
існують уже сьогодні?
Допомогти незалежним СТО 
в нових реаліях готова компа-
нія Bosch, яка виробляє ори-
гінальні сканери для багатьох 
автовиробників. Крім того, Bosch 
більше ніж 30 років виробляє 
мультимарочні діагностичні ска-

нери KTS. Компанія анонсувала, 
що актуальна лінійка сканерів 
Bosch KTS 560, 590, 350 і нова мо-
дель KTS 250 мають технічну ар-
хітектуру, подібну до дилерських 
приладів, а це дозволяє гово-
рити про технічну сумісність як 
з поточними, так і з майбутніми 
рішеннями автовиробників.

На початку 2020 року компанія 
Bosch інтегрувала рішення для 
FCA і Mercedes у сканери KTS 
560, 590, 350 і ПЗ ESI [tronic] 2.0, 
а також планує реалізувати їх у 
новому сканері Bosch KTS 250 
протягом поточного року. Для 
зручності роботи персоналу СТО 
із захищеними автомобілями 
діагностика і сервісні функції 
інтегруються в існуючий інтер-
фейс програми ESI [tronic].

Особливий інтерес викликає но-
вий сканер Bosch KTS 250, який 
має такий самий діагностичний 
функціонал і сервісні функції, 
як його старші брати KTS 560, 
590 і 350. Наразі вперше разом 
з новим сканером у комплекті 
йде 3-річна оновлювана під-
писка, завдяки якій СТО мають 
змогу отримувати найсвіжіші 
оновлення для діагностики як 
звичайних, так і захищених авто-
мобілів. У перспективі декількох 
років це має значно заощадити 
бюджет станції.

Тож, СТО вже зараз є сенс за-
мислитися про інвестиції в діа-
гностичне обладнання, адже, 
як відомо, скупий платить двічі.

КРАЩІ РІШЕННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ
Використовуйте новітні професійні технології при діагностиці легкових автомобілів і мікроавтобусів

 ▶  Меню діагностичних 
завдань для економії часу. 
Виконання всіх завдань і 
операцій за лічені секунди!

 ▶ Заміна АКБ

 ▶ Скидання міжсервісних 
інтервалів

 ▶ Регулювання світла фар

 ▶ Регенерація 
сажового фільтра

 ▶ Заміна датчиків тиску 
в шинах тощо 

 ▶ Автоматичне швидке 
сканування транспортного 
засобу, а також читання 
кодів несправності через 
ЕБУ з можливістю їх друку та 
передачі на інші пристрої

 ▶ Видалення всіх помилок 
однією кнопкою

 ▶ Збереження інформації про 
помилки для комплексної 
діагностики автомобіля

 ▶ Протоколи для 
документування робіт 
і складання звітів для 
клієнтів сервісу

 ▶ Великі можливості 
кодування й адаптацій

 ▶ Широке покриття 
блоків управління:

• Управління двигуном

• ABS

• Подушки безпеки

• Центральна електроніка

• TPMS

• Стоянкове гальмо

• ADAS

• і багато іншого ...

 ▶ Включає найважливіші 
функції:

• Ідентифікація ЕБУ

• Читання / видалення 
помилок з пам'яті

• Відображення 
фактичних значень

• Активації виконавчих 
механізмів

• Функціональні тести

• Настройки / конфігурації

• Сервісні функції для 
проведення ТО
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Прокладка головки циліндра продовжує за-
безпечувати ущільнення між головкою блока 
циліндрів і картером колінчастого вала. Спочатку 
це може здаватися простою справою — забез-
печувати надійне ущільнення від охолоджуваль-
ної рідини і моторної оливи, а також вихлопних 
газів. Але насправді це не так просто, як зда-
ється, враховуючи умови в сучасних двигунах 
внутрішнього згоряння. Також слід враховувати 
змінений вплив параметрів — таких як темпера-
тура, тиск і динаміка. Найважливішим є вплив 
коливань проміжку динамічного ущільнення. 
Сила затиску шпильок кріплення головки ци-
ліндра фіксує головку блока циліндрів на кар-
тері колінчастого вала. На перший погляд, це 
може здаватися нерухомим з’єднанням, тому 
що ці компоненти важкі, щільні і жорсткі. Але 
не в цьому випадку, тому що тиск згоряння від-
разу після займання паливно-повітряної суміші, 
спресованої під високим тиском, не лише при-
водить поршень у робочий хід, він також при-
зводить до підйому головки блока циліндрів. 
Навіть якщо рух мінімальний (2—10 мкм), цього 
достатньо для здійснення значного впливу на 
функцію ущільнення. Насамперед це стосується 
всіх двигунів внутрішнього згоряння — і старого, 
і нового дизайну.

Для кращого розуміння важливо знати, що су-
часні двигуни не тільки легкі, але також збу-
довані з дуже хорошим тепловим балансом. 
Основою для цього є те, що інженери хочуть 
скоротити період підігріву до максимуму. Іде-
ально, щоб поршні й циліндри в період підігріву 
розширялися якомога більш рівномірно. Якщо 
це буде відбуватися, допуски між цими деталями 
можуть бути зведені до мінімуму, кожен з яких 
має суттєвий вплив на викиди вихлопних газів 
і коефіцієнт корисної дії двигуна. Для задово-
лення цих вимог сучасні двигуни, як правило, 
виготовляють із алюмінієвих сплавів. Застосо-
вуючи спеціальну технологію лиття, можливо 
використовувати менше матеріалу, і цим самим 
робити компоненти легшими. Це стає очевид-
ним не відразу в багатьох компонентах, таких як 
сучасні головки блоків циліндрів. Щоб побачити 
складні структури головки блока циліндрів, 
необхідно розрізати деталь на шматки.

Конструкція патрубка 
циліндра і відкритої плити
Для інших компонентів, таких як картери колін-
частого вала, ця технологія очевидна з першого 
погляду. Якщо раніше охолоджувальна рідина 
подавалася через трубки навколо отворів ци-
ліндрів, то зараз ви можете чітко бачити, що па-
трубок циліндра стоїть у водяній сорочці. Па-
трубки циліндрів відлиті в картер колінчастого 
вала як його невід’ємна частина. Двигуни з цією 
конфігурацією описані як з «відкритою плитою» і 
є останнім досягненням технології для сучасних 
двигунів внутрішнього згоряння. Проте саме со-
бою зрозуміло, що завжди існує багато наведених 
винятків із правила.

Сучасні двигуни з полегшеною конструкцією, 
які містять складні структури з алюмінієвих ком-
понентів, мають систему високодинамічного 
ущільнення. Отже, відхилення зазору ущільнення 
набагато більше, ніж у двигунах попереднього 
покоління.

Іншим аспектом є те, що сила, представлена як 
сила затиску через шпильки кріплення головки 
циліндра в ущільнювальне з’єднання, хоче сліду-
вати законам фізики і поширюватися рівномірно, 
але це не може бути зроблене через відкриту по-
верхню цих двигунів. Як результат, іноді виникає 
нерівномірна сила, яка діє на циліндр, що при-

ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛІНДРА 

В СУЧАСНИХ ДВИГУНАХ ІЗ БЛОКОМ 

ЦИЛІНДРІВ З АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ

Двигун з відкритою плитою

За останні роки відбулося багато змін у галузі двигунобудування. Сучасні двигуни стають більш 
потужними, меншими і легшими. У зв’язку з цим і головка блока циліндрів, і картер колінчастого 
вала зазнали значних структурних змін. З тих пір нові сировинні матеріали використовуються 
для виготовлення компонентів. Сірий чавун, який давно зарекомендував себе при виготовленні 
матеріалів, був замінений спеціальними алюмінієвими сплавами.
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зводить до його деформації з точністю до кількох 
тисячних міліметра. Іншою вимогою, якої треба 
дотримуватися новому поколінню прокладок 
головок циліндрів, є, таким чином, те, що вони 
повинні при цьому працювати надійно, якщо за-
стосовується мінімальна сила шпильки. Це зведе 
деформацію циліндра до мінімуму.

Із вищезгаданих причин вони підлягали повному 
перегляду щодо технології ущільнення на початку 
1990-х років. Традиційні прокладки, виготовлені 
з поєднання чорного металу і м’якого матеріалу, 
були статичними рішеннями для ущільнення 
цього зазору високодинамічного ущільнення. 
Це призвело до постійно діючого навантаження 
підйому і штовхання під час кожного ходу. Своєю 
чергою, це спричинило «встановлення поведінки», 
як результат того, що прокладка втратила товщину 
в стислому стані. Отже, протягом життя автомо-
біля від самого початку дуже високий коефіцієнт 
ущільнення між компонентом і прокладкою го-
ловки циліндрів може бути зменшений до такої 
міри, що будуть відбуватися протікання. Тому нове 
покоління прокладок головки циліндрів було 
створене для цих високодинамічних двигунів. 
Таким чином, вдалося відійти від попередньо 
використовуваних статичного чорного металу і 
м’якого матеріалу до багатошарових прокладок 
головки циліндрів з високолегованої ресорної 
сталі, що були такими ж високодинамічними, як 
і нові двигуни. Зародилася технологія багатова-
жільної системи.

Борти, стопори 
і підтримувальні шари
Прокладка багатоважільної системи більше не 
притиснута до всієї поверхні. Функція ущільнення 
досягається завдяки лінійній компресії, в якій 
«борт» попередньо завантажується у відповідний 
функціональний шар, використовуючи точно ви-
значений нижній рівень сили. Завдяки попере-
дній розтяжці борт залишається гнучким і може 
слідувати за рухами компонентів двигуна, взагалі 
за головкою блока циліндрів. Борт має характерис-
тику ресори, так би мовити, і може прогинатися і 
здійснювати зворотний хід. 

Для запобігання пошкодженню цих бортів під 
час 250 000 км циклу роботи двигуна, що вима-
гається в цей час, використовуються різноманітні 
технології стопорів. Вони можуть приймати форму 
зварних або рифлених (викарбуваних) стопорів. 
Сьогодні навіть можливо інтегрувати фальцьова-
ний сегментований стопор у функціональний шар. 
Стопор запобігає будь-якому «проколу» чутливих, 
гнучких бортів і тому забезпечує їх довговічність.

Беручи все це до уваги, конструкція кожної бага-
тошарової стальної прокладки головки циліндрів 
повністю адаптована до технічних потреб кожного 
окремого двигуна. Поєднання кількості шарів з різ-
ними стилями бортів разом з різними стопорами.

Два приклади можливих комбінацій

Варіанти деформацій циліндра

Два функціональні шари зі стопором, 
привареним до нижнього шару 

Два функціональні шари з центральним шаром, 
представленим відчеканеним стопором
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Їх тривалий термін служби забез-
печується, крім усього іншого, ви-
користанням удосконаленої сис-
теми герметизації. Вона надійно 
захищає від попадання вологи 
і бруду та запобігає розвиткові 
корозії. Сучасні запатентовані 
процеси нанесення покриття за-
безпечують високу витривалість 
матеріалу і значно знижують масу 
різних компонентів. Портфоліо 
виробів компанії Schaeffler скла-
дається з більш ніж 4500 деталей, 
у тому числі: маятників, наконеч-
ників рульових тяг, важелів або 
муфт стабілізатора. Ці розумні 
технології ремонту дозволяють 
автосервісним майстерням зна-
чно скоротити термін ремонту.

НАДІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 
ШАРНІРІВ ПРИВОДНОГО 
ВАЛА
Завдяки своєму досвіду в галузі 
створення систем шасі, інже-
нери компанії Schaeffler є також 
фахівцями у сфері виготовлення 
шарнірів приводного вала. Зно-
состійкі технології герметизації 
і матеріали з високою стійкістю 
до дії ультрафіолетових проме-
нів, озону та атмосферних умов 
у поєднанні з високою гнучкістю, 
забезпечують тривалий термін 
служби і високу продуктивність. 
Наприклад, підшипник Twin-Ax із 
нержавіючої сталі з двома осьо-
вими прокладками і додатковою 
ущільнювальною губою для за-
хисту від води, бруду і зносу. Кор-
пуси важелів, які виготовляються 
зі спеціального пластику ТПА 
(термопластичний поліуретан) 
також мають особливу стійкість 
до зносу. Пропонуючи широкий 
асортимент комплектів шарнірів 
приводного вала й аксесуарів до 
них, Schaeffler охоплює 70 % авто-
мобільного ринку Європи.

БІЛЬШЕ, НІЖ ЗДАЄТЬСЯ
Технології ремонту компанії 
Schaeffler ідеально підходять для 
будь-якого виду ремонту, із до-
кладним підбиранням, яке забез-
печує найвищий рівень безпеки 
та якості. Додатковою перевагою 
є те, що кожен продукт, наявний 
у ремонтному комплекті, містить 
усі необхідні кріпильні аксесуари, 

а саме гайки і болти. Технології 
ремонту також містять усю необ-
хідну інформацію про спеціальні 
інструменти, які можуть знадо-
битися під час ремонту, а також 
докладні рекомендації щодо про-
цедури проведення ремонтних 
робіт у вигляді брошур або відео-
фільмів, які можна завантажити 
з інтернет-платформи REPXPERT. 
Асортимент доступних послуг 
доповнює технічна підготовка 
персоналу. 

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАВТРАШНЬОГО 
ДНЯ ДЛЯ ШАСІ
Компанія Schaeffler уже зараз 
розробляє технології, які вийдуть 
у серійне виробництво через 
кілька років, це, наприклад, удо-
сконалене управління задньою 
віссю, автоматичний контроль 
вирівнювання і мехатронний 
стабілізатор. Деякі з цих рішень 
уже використовуються в марках 
преміум-класу. Мехатронний 
стабілізатор робить автомобіль 
більш безпечним. Він запобігає 
надмірному «вильотові» автомо-
біля в критичних ситуаціях, за-
безпечуючи краще зчеплення з 
дорогою і кращу динаміку руху. 
Автоматичний контроль кліренсу 

і вирівнювання може динамічно 
понижувати рівень кузова авто-
мобіля, щоб зменшити опір пові-
тря і знизити споживання палива 
і рівень викидів CO2. Управління 
задньою віссю зменшує радіус 
повороту і підвищує стабільність 
при проходженні поворотів на 
високих швидкостях.

ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО 
МАЙБУТНЬОГО ІЗ SСHAEFFLER
Компанія Schaeffler є провідним 
партнером у сфері розвитку ав-
томобільної промисловості в 
галузі систем шасі. Більшість із 
цих систем буде встановлена в 
якості оригінального обладнання 
в нових транспортних засобах 
протягом наступних кількох ро-
ків. Знання та навички, отримані 
під час виробництва оригіналь-
ного обладнання, в поєднанні із 
прагненням компанії Schaeffler 
до забезпечення найвищої якості 
продуктів для шасі є гарантією 
для дистриб’юторів запасних 
частин, майстерень і клієнтів, що 
їхні транспортні засоби будуть 
відремонтовані надійно й у від-
мінній якості, завдяки ремонтним 
технологіям компанії Schaeffler — 
як сьогодні, так і в майбутньому. 

КОМПАНІЯ SCHAEFFLER Є АБСОЛЮТНИМ ФАХІВЦЕМ У ГАЛУЗІ ВИГОТОВЛЕННЯ 
ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ, ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ І ШАРНІРІВ.

Асортимент підшипників для коліс FAG 
містить стандартні конічні підшипники, 
радіально-упорні кулькові підшипники 
(дворядні) 1, 2, 3-го покоління, а також 
радіально-упорні кулькові підшипники із 
фронтальним зубчастим зачепленням з 
приводним валом, які характеризуються 
низьким опором коченню. 
Більше того, разом з кожним колісним 
підшипником компанія Schaeffler постачає 
всі необхідні аксесуари для проведення 
сервісними майстернями належного 
ремонту. Підшипники коліс FAG 
WheelSet із підшипниками покоління 
2.1 характеризуються високою якістю 
виготовлення і дозволяють співробітникам 
майстерень проводити швидкий і легкий 
ремонт колісних підшипників.

Пропонуючи запасні частини до 
систем рульового управління 
і підвіски, компанія Schaeffler 

покриває близько 90 % потреби 
запасних частин до підвісок і 

рульового управління на ринку 
Європи, які застосовуються при 

професійному ремонті шасі. 
Асортимент на вторинному 

ринку містить понад 4500 
запасних частин — у тому 

числі маятники, рульові тяги, 
стабілізатори, важелі маятників 

і муфти стабілізаторів.

ЗНАЧНЕ СКОРОЧЕННЯ 
ТЕРМІНУ РЕМОНТУ
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Надійшов час зосередитися 
на додатковому обладнанні

Безпека автомобіля головним чином 
ґрунтується на приводі допоміжного обладнання

Компанія INA встановлює нові стандарти для ремонту. Привід допоміжного 

обладнання відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки і комфорту 

в сучасних транспортних засобах. Сучасні складні системи вимагають 

комплексних рішень. В якості ключового партнера розвитку автомобільної 

промисловості, компанія INA пропонує високоякісні ремонтні комплекти, 

які ідеально підібрані для кожного транспортного засобу. Комплект INA КІТ 

містить усе необхідне для ефективного проведення якісного ремонту.

Більше інформації на: 

www.schaeffler.ua 

www.repxpert.ua
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NGK 
SPARK PLUGS 

ЛІДЕР В ЄВРОПІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ

БЕЗ КОМПРОМІСІВ

// НАДИХАЮЧИ НА НОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Концерн NGK Spark Plug займається 
виробництвом деталей для автомобільних 
систем запалювання й електроніки 
протягом понад 80 років і є лідером 
у цій галузі. На сьогодні до складу 
концерну входять 43 компанії, 24 заводи, 
5 технічних центрів по всьому світу.

ПЕРЕВЕРШУЮЧИ СТАНДАРТИ

// ОРИГІНАЛЬНІ ДЕТАЛІ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ NGK/NTK

Відкрийте для себе якість деталей NGK і 
точність пристроїв NTK, які лежать в основі 
високих характеристик усієї нашої продукції.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРЕВОСХОДЯ СТАНДАРТЫ
// ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ NGK/NTK

Сегодня продукция NGK/NTK установлена практически на каждом автомобиле. В Европе все 
автопроизводители устанавливают детали NGK/NTK в свои автомобили на заводе-изготовителе.

В основе такого успешного сотрудничества лежат доверительные отношения, установившиеся 
между концерном NGK Spark Plug и автопроизводителями за долгие годы совместной работы. 
Будь то рынок оригинальных комплектующих или независимый рынок автокомпонентов — наши 
клиенты могут быть полностью уверены в высочайшем качестве нашей продукции.

ЛИДИРУЕМ НА ГЛОБАЛЬНОМ 
  РЫНКЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
  КОМПЛЕКТУЮЩИХ

//И ЗАДАЕМ 
 ТЕНДЕНЦИИ

КИСЛОРОДНЫЕ 
ДАТЧИКИ

NTK 37 % NTK 32 %

NGK 29 %NGK 47 %

ДРУГИЕ 
КОМПАНИИ 
63 %

ДРУГИЕ 
КОМПАНИИ 
68 %

ДРУГИЕ 
КОМПАНИИ 
71 %

ДРУГИЕ 
КОМПАНИИ 
53 %

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

ДОЛЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 
// № 1 ПО ВСЕМ ЛИНЕЙКАМ ПРОДУКЦИИ ОРИГИНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
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Confidence comes from within

Current ACEA Specifications

ACEA specifications for passenger vehicles are split into: 

•	 ACEA A/B (e.g. ACEA A3/B4): For vehicles requiring high SAPS

•	 ACEA C (e.g. ACEA C3) Low SAPS catalyst and diesel particulate filter 
friendly specifications to protect engines fitted with exhaust  
after-treatment units. 

It’s important to note that some ACEA specifications are not compatible. For 
example ACEA A/B and ACEA C are designed to contain unique performance 
characteristics, like Sulphated Ash as shown in Figure 1.

The difference between ACEA sequences: A3/B4 vs A3/B4-04

A suffix indicates the sequence from which the specifications came. If there 
has been a sequence since that date it is superseded, thus A3/B4-04 is  
the A3/B4 standard introduced in 2004, not the current version in use  
(latest sequence = 2012).

Though oil blenders need to know a formulation’s technical capability,  
strictly speaking, the use of a date suffix when marketing oils is prohibited.  
A product must meet the current standard to claim that it meets  
ACEA A3/B4. If it only meets an obsolete specification (from a former 
sequence) no claim should be made.

In simple terms, an oil that meets the current ACEA specifications will out 
perform an oil that meets the equivalent but older version. See charts below.
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0 1.510.5

C3 A3/B4
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Figure 1: ACEA 
Specifications 
no longer 
overlap

Figure 2: Obsolete ACEA Specifications versus current

Fig 3: ACEA A3/B4 Fig 4: ACEA C3 Fig 5: VW 501 01

OEMs also update the characteristics of 
their specifications, as seen below.

ACEA 2012 
Specification

Sulphated  
Ash

A3/B4 > 1 to < 1.6

C3 <0.8

Sequences Status Example Claim

2004 Obsolete A3/B4-04

2007 Obsolete A3/B4-07

2008 Obsolete A3/B4-08

2010 Obsolete A3/B4-10

2012 Current A3/B4

2016 Target release data of July 2016

See inside for a full guide of ACEA, API and OEM specifications

How to sign up online:

 Visit www.CommaOil.com. Click on 
Professional Partner Programme

Complete the online application  
form to register your details

Check your in-box for 
a confirmation email

READY  
TO GO!!

STEP 1: STEP 2: STEP 3:

You can access the following:

Our dedicated programme for workshops.  
Become a member today - it’s FREE
The online Professional Partner Programme is specifically designed for independent workshop professionals. Receive points for each 
tool you use on the portal and exchange these for Comma branded merchandise, support tools and literature. Packed with guidance, 
training, competitions and technical news, sign up today to start enjoying the rewards.

•	 Use up-to-date guaranteed 
application data with enhanced 
technical messages

•	 Benefit from technical,  
industry and business 
related training modules

•	 Access to exclusive offers  
and promotions

•	 Maximise your profit opportunities 
with our Revenue Calculator

•	 Receive new product information, 
innovations and updates as they 
happen

•	 View dedicated TechTalk bulletins, 
covering topics relevant to you

•	 Take part in the monthly free 
prize draw

Sign up now at www.CommaOil.com/ppp Enter voucher code  
SPEC1KPPP to receive  

1,000 points on registrationGeneral Enquiries:

Tel: +44 (0) 1474 564 311

Fax:  +44 (0) 1474 333 000

Email:  enquiries@uk.cosan.com

Web: www.CommaOil.com

Technical Enquiries:

Tel: +44 (0) 1474 546 318

E-mail: technical@uk.cosan.com

Web:  www.CommaOil.com

Cosan Lubricants is a trading name of Comma Oil & Chemicals Limited. 
Registered in England: Number 2075698. Registered Office is Dering Way Gravesend Kent DA12 2QX 

A Guide to Engine Oil Claims and Specifications
Choosing the right oil for a vehicle has become an increasingly complex task. The ACEA* oil 
specifications, first introduced in 1996, are agreed to by all major vehicle manufacturers as the basis 
for an engine oil. In addition to ACEA specifications, it’s common for vehicle manufacturers to set 
their own performance standards that are unique to their engineering, emissions control and fuel 
economy technologies. To protect an engine, it is essential to use an oil that meets the specification  
stated by the manufacturer. 

* The European Automobile Manufacturers’ Association  

A3/B4 C3

VW 501-01 (1999)A3/B4-04 C3-04

VW 501-01 (today)
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Програма
Професійного
Партнерства

Наша спеціальна програма для станцій технічного обслуговування
Стань учасником уже сьогодні — це БЕЗКОШТОВНО

Ви можете отримати доступ до таких можливостей:

Зареєструйтеся просто зараз на сайті 
www.CommaOil.com/ppp

Як зареєструватися онлайн:

КРОК 1:
Перейдіть на сайт 

www.CommaOil.com. 
Натисніть на Програму 

професійного партнерства

КРОК 2:
Заповніть форму 

електронної заявки 
для реєстрації ваших даних

Рік заснування: 1965

КРОК 3:

Введіть код ваучера
SPEC1KPPP 

для отримання 
1000 балів 

при реєстрації

Перевірте свої вхідні 
повідомлення для підтвердження 

електронної пошти

Онлайн-програма професійного партнерства спеціально створена для професіоналів незалежних станцій 
технічного обслуговування. Отримуйте бали за кожен інструмент, який ви використовуєте на порталі, та обмінюйте 
їх на фірмові товари Comma, допоміжні інструменти і літературу. Дізнайтеся про рекомендації, навчання, 
конкурси і технічні новини, підписавшись сьогодні та почавши вже зараз насолоджуватися винагородами!

 ▶ Використовуйте гарантовані найак-
туальніші дані додатку з поліпше-
ними технічними повідомленнями

 ▶ Переглядайте спеціальні бюлетені 
з технічними рекомендаціями, які 
охоплюють актуальні для вас теми

 ▶ Отримайте доступ до ексклю-
зивних пропозицій і акцій 

 ▶ Отримуйте інформацію про 
нові продукти, інновації і онов-
лення в міру їхньої появи

 ▶ Користуйтеся перевагами 
навчальних модулів, пов’язаних 
із технікою, 
промисловістю і бізнесом

 ▶ Збільште свої можливості 
для отримання вигоди за 
допомогою нашого Каль-
кулятора прибутку

 ▶ Беріть участь у щомісяч-
ному безкоштовному 
розіграші призів

ГОТОВИЙ
ПОЧАТИ!

Для загальних питань:
Тел.: +44 (0) 1474 564 311
Факс: +44 (0) 1474 333 000
Ел. пошта: enquiries@uk.cosan.com
Веб-сайт: www.CommaOil.com

Для технічних питань:
Тел.: +44 (0) 1474 546 318
Ел. пошта: technical@uk.cosan.com
Веб-сайт: www.CommaOil.com

Cosan Lubricants — це торгова назва компанії Comma Oil & Chemicals Limited
Зареєстрована у Великобританії під номером 2075698
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Впевненість приходить зсередини

Рекомендації з приводу вимог і специфікацій щодо моторних олив
Вибір правильної оливи для автомобіля стає все складнішим завданням. Специфікації олив ACEA*, представлені 
вперше в 1996 році, погоджені всіма основними виробниками автомобілів в якості основи для використання 
моторних олив. Крім специфікацій ACEA, звичним для виробників автомобілів є встановлення їхніх власних 
стандартів функціонування, які є унікальними для технологій автомобілебудування, контролю викидів і економії 
палива. Для захисту двигуна важливо використовувати оливу, яка відповідає специфікації, зазначеній виробником.

* Європейська асоціація виробників автомобілів (The European Automobile Manufacturers’ Association) 

Актуальні специфікації ACEA

Специфікації ACEA для пасажирських 
автомобілів підрозділяються на:

 ▶ ACEA А/В (наприклад, ACEA A3/B4): для автомобілів, які ви-
магають високого вмісту сірки, фосфору і сульфатних зол

 ▶ ACEA C (наприклад, ACEA C3): безпечні специфікації для 
каталітичного нейтралізатора з низьким вмістом сірки, фос-
фору і сульфатних зол і фільтра сажі у відпрацьованих газах 
дизельного двигуна для захисту двигунів, які оснащені при-
строями для попереднього очищення вихлопних газів

Важливо зазначити, що деякі специфікації ACEA несумісні. 
Наприклад, ACEA A/B і ACEA C розроблені таким чином, що 
вони містять унікальні характеристики функціонування, 
такі як «Сульфатна зола», як представлено на рис. 1.

Різниця між серіями ACEA: A3/B4 і A3/B4-04

Суфікс вказує на серію, в якій були розроблені специфікації. 
Якщо була серія, з тієї дати вона заміняється, таким чином A3/
B4-04 є стандартною версією A3/B4, введеною у 2004 році, а не 
актуальною використовуваною версією (остання серія — 2012).

Хоча змішувачі олив повинні знати технічні можливості 
складу, строго кажучи, використання суфікса дати при 
продажу олив заборонене. Продукт повинен відповідати 
актуальним стандартам, щоб заявити, що він відповідає 
ACEA A3/B4. Якщо він відповідає застарілій специфікації 
(з попередньої серії), не повинно бути ніяких вимог.

Простіше кажучи, олива, яка відповідає актуальній 
специфікації ACEA, буде перевершувати за технічними 
характеристиками оливу, яка відповідає еквівалентній, 
але старішій версії. Дивіться діаграми нижче.

ACEA A3/B4 A3/B4
A3/B4-04 ACEA C3 C3

C3-04 VW 501-01( 1999)
VW 501-01( )

Рис. 1. Специфікації ACEA, які більше не сумісні

Рис. 2. Порівняння застарілих 
версій ACEA з актуальними

Виробники оригінального обладнання (OEM) 
також оновлюють характеристики своїх 

специфікацій, як показано нижче.

Серія Статус
Приклад 

вимог

2004 Застаріла A3/B4-04

2007 Застаріла A3/B4-07

2008 Застаріла A3/B4-08

2010 Застаріла A3/B4-10

2012 Актуальна A3/B4

2016
Дані про цільову версію 

від липня 2016 року

Сульфатна зола

Специфікації 
ACEA 

2012 року

Сульфатна 
зола

A3/B4 > 1 до < 1,6

C3 < 0,8

0 1.510.5

C3 A3/B4

Рис. 3. Рис. 4. Рис. 5.
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Рекомендації з приводу вимог і специфікацій щодо моторних олив

Ці таблиці демонструють, наскільки стало складно обрати правильну оливу для 
автомобіля. Специфікації олив ACEA погоджені всіма основними виробниками 
автомобілів. Також кожен виробник встановлює спеціальний склад присадок до олив, 
які є унікальними для технологій автомобілебудування, контролю викидів і економії 
палива, розроблених в їхніх автомобілях. Таким чином для захисту двигуна вам 
необхідно використовувати специфікацію для оливи, вказану виробником автомобіля.

Специфікації ACEA
ACEA* охоплює основних виробників, які створюють автомобілі в Європі і Японії зі специфікаціями, більш важливими для європейського автомобільного 
парку. Специфікації позначаються літерами

A/B = Для бензинових і дизельних двигунів у легкових автомобілях і малотоннажних комерційних транспортних засобах
A1/B1 Для використання в бензинових і дизельних двигунах, які були спеціально створені для застосування олив з низькою в’язкістю/для зниження 

тертя. Найімовірніше, буде вилучена в серіях ACEA 2016 року

A3/B3 Для загального використання в широкому асортименті бензинових і дизельних двигунів. Зазвичай використовується в старіших автомобілях

A3/B4 Для використання в бензинових двигунах з високими експлуатаційними характеристиками і дизельних двигунах з прямим розпиленням, 
але підходить також для застосування, яке описане в A3/B3

A5/B5 Для використання в розширених інтервалах між замінами оливи в бензинових двигунах із високими експлуатаційними характеристиками 
і дизельних двигунах, які розроблені спеціально для використання олив з низькою в’язкістю/для зниження тертя. Забезпечує зниження ви-
трат палива на 2,5 % порівняно з оливою 15w-40

C = Для легкових автомобілів і малотоннажних комерційних транспортних засобів, обладнаних пристроями 
для попереднього очищення вихлопних газів. Низький вміст сірки, фосфору і сульфатних зол

C1 Для використання в бензинових двигунах з високими експлуатаційними характеристиками і дизельних двигунах, де застосовуються поліп-
шені пристрої для попереднього очищення вихлопних газів, таких як дизельні сажові фільтри і трикомпонентні каталітичні нейтралізатори. 
Низький вміст сульфатної золи (≤ 0,5 %). Висока ефективність використання палива

C2 Для використання в бензинових двигунах з високими експлуатаційними характеристиками і дизельних двигунах, де застосовуються поліп-
шені пристрої для попереднього очищення вихлопних газів, таких як дизельні сажові фільтри і трикомпонентні каталітичні нейтралізатори. 
Низький вміст сульфатної золи (≤ 0,8 %). Висока ефективність використання палива

C3 Для використання в бензинових двигунах з високими експлуатаційними характеристиками і дизельних двигунах, де застосовуються поліп-
шені пристрої для попереднього очищення вихлопних газів, таких як дизельні сажові фільтри і трикомпонентні каталітичні нейтралізатори. 
Низький вміст сульфатної золи (≤ 0,8 %)

C4 Для використання в бензинових двигунах з високими експлуатаційними характеристиками і дизельних двигунах, де застосовуються поліп-
шені пристрої для попереднього очищення вихлопних газів, таких як дизельні сажові фільтри і трикомпонентні каталітичні нейтралізатори. 
Низький вміст сульфатної золи (≤ 0,5 %)

C5 Нова для ACEA 2016 категорія — більше інформації найближчим часом

Специфікації API
API (Американський інститут нафти) визначає американські вимоги і критерії якості. Специфікації охоплюють автомобілі з бензиновими двигунами 
(специфікації для автомобілів з дизельними двигунами відсутні). Актуальні вимоги API — це серійні номери для автомобілів з бензиновими двигунами

S = Службова класифікація бензинових двигунів (Spark)
SN Представлена в жовтні 2010 року для автомобілів 2011 року і старіших, створена для надання поліпшеного захисту 

високотемпературних відкладень для поршнів, більш жорсткого контролю масляних відкладень і сумісності ущільнювача

SM Для всіх автомобільних двигунів, які наразі використовуються. Представлена у 2004 році, оливи серії SM створені для забезпечення поліп-
шеної корозійної стійкості, поліпшеного захисту відкладень, кращого захисту від зносу і кращої роботи при низьких температурах понад 
термін використання оливи

SL Для автомобільних двигунів 2004 року і старіших

SJ Для автомобільних двигунів 2001 року і старіших

Специфікації виробників
OEM (Виробники оригінального обладнання) створили свою власну специфікацію щодо олив, у більшості випадків вони перевершують за характерис-
тиками специфікації ACEA/API

Специфікації BMW
BMW Longlife-98 Для всіх BMW 98 > 00. Також може використовуватися замість BMW Spezial

BMW Longlife-01 Для всіх BMW 01 > 03. Також може використовуватися замість Longlife-98

BMW Longlife-04 Для всіх BMW 04> з/без пристроїв для попереднього очищення вихлопних га-
зів і розширених інтервалів на технічне обслуговування

BMW Longlife-12 FE Спеціальна олива для двигунів BMW для окремих дизельних і бензинових двигунів. Ця якість загалом не дозволена 
для двигунів з 2 або 3 турбонагнітачами з приводом від вихлопної системи двигуна. Звичайна в’язкість 0W-30

BMW Longlife-14 
FE+

Специфікація олив для бензинових двигунів BMW з низьким значенням HTHS від 2,6 мПа · с 
Ці оливи підходять лише для нових бензинових двигунів N20 і Bx8 2014 модельного року. Звичайна в’язкість 0W-20

Специфікації Mercedes Benz
MB 229.1 Моторні оливи для бензинових і дизельних двигунів. Суворіші вимоги, ніж ACEA A2/A3 B2/B3

MB 229.3 Повністю синтетичні оливи для двигунів 100 і 600. 
Подібні до 229.1, але з розширеними інтервалами технічного обслуговування — 30 000 км

MB 229.31 Моторні оливи для автомобілів з пристроями для попереднього очищення вихлопних газів. Необхідний низький вміст золи

MB 229.5 Моторні оливи для автомобілів із розширеними інтервалами технічного обслуговування — 20 000 км

MB 229.51
Моторні оливи для автомобілів з пристроями для попереднього очищення вихлопних газів і розширеними інтервалами між за-
мінами оливи — 20 000 км

MB 229.52 Специфікація для двигунів BlueTEC 0M642.xxx. Більш жорстка специфікація, ніж MB 229.51

MB 226.5 Для бензинових двигунів партнерської програми Mercedes-Benz/Renault-Nissan

MB 226.51 Введена в жовтні 2012 року, для спеціальних типів дизельних двигунів (Renault). Підтвердження Renault RN0720 — основна вимога
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Впевненість приходить зсередини

Для регулярного отримання технічної інформації про моторні оливи, 
трансмісійні рідини, гальмівні рідини й антифриз приєднуйтеся 
до нашої Програми професійного партнерства.

Специфікації Volkswagen (VW/Audi Group)
VW 501 01 Універсальні моторні оливи без характеристик низької в’язкості для бензинових і дизельних двигунів без наддуву

VW 502 00 Оливи з низькою в’язкістю для бензинових двигунів, які працюють у складних умовах

VW 503 00 Перевершує 502 00, забезпечує розширені інтервали між замінами оливи 30 000 км або 2 роки

VW 503 01 Для бензинових двигунів із газотурбінним наддувом при розширених інтервалах технічного обслуговування, включаючи деякі спе-
ціальні застосування

VW 504 00 Найактуальніша специфікація щодо бензину для автомобілів з/без інтервалів технічного обслуговування Longlife

VW 505 00 Всесезонна моторна олива для дизельних двигунів

VW 505 01 Всесезонна моторна олива для двигунів Pumpe Düse (PD)

VW 506 00 Для дизельних двигунів із розширеними інтервалами технічного обслуговування 50 000 км або 2 роки

VW 506 01 Для двигунів PD при розширених інтервалах технічного обслуговування, включаючи спеціальні застосування

VW 507 00 Найактуальніша специфікація щодо дизеля для автомобілів з/без технічного обслуговування Longlife і тих, які оснащені пристроями 
для попереднього очищення вихлопних газів

Специфікації Ford
Ford 

WSS-M2C913-A Для бензинових і дизельних двигунів Ford з 1998 року. Замінена на Ford WSS-M2C913-B

Ford 
WSS-M2C913-B Для бензинових і дизельних двигунів Ford. Замінена на Ford WSS-M2C913-C

Ford 
WSS-M2C913-C Специфікація для підвищеної економії палива. Повністю сумісна з попередніми версіями M2C913-A і M2C913-B

Ford 
WSS-M2C913-D

Для дизельних двигунів Ford, за винятком моделей Ford Ka TDCi перед моделями 09 і Ford Galaxy 1.9 TDI між 00 і 06. Дозволена тільки 
специфікація для двигуна 12 > Ford Transit 2.2 DuraTorq

Ford 
WSS-M2C917-A Для двигуна Ford Pumpe Düse (PD) (Ford Galaxy 1.9 TDI)

Ford WSS-
M2C925-A/B

Для окремих моделей Jaguar і Land Rover. Подібна до ACEA A1/B1 ACEA A5/B5. Олива, що забезпечує економію палива для двигунів, 
яким необхідна олива з дуже низькою в’язкістю HTHS

Ford 
WSS-M2C934-B Для окремих дизельних двигунів Jaguar і Land Rover — з низьким вмістом сульфатної золи, фосфору і сірки. ACEA C1 + додаткові тести

Ford 
WSS-M2C948-B Для двигунів Ford Ecobost. Звичайна в’язкість 5w-20

Ford 
WSS-M2C950-A Для окремих двигунів Ford Duratorq TDCi з 2014 року. Звичайна в’язкість 0w-30. Замінить Ford WSS-M2C913-D для нових автомобілів

Специфікації General Motors (Vauxhall/Opel/Saab)

GM-LL-A-025 Моторні оливи для бензинових автомобілів, введена для окремих моделей 02>. 
Максимальний термін між замінами оливи — 32 200 км  або 2 роки

GM-LL-B-025 Моторні оливи для дизельних автомобілів, введена для окремих моделей 02>. 
Максимальний термін між замінами оливи — 32 200 км або 2 роки

dexos 1 
(dexos1:2010) Специфікація GM для американських автомобілів заміняє GM 6094M і GM 4718М

dexos 2 
(dexos2:2009) Актуальна специфікація для автомобілів GM, починаючи з 2010 року і наступних версій. Зворотно сумісна з GM-LL-A-025 і GM-LL-B-025

dexos1:2015 Нова специфікація GM для американських автомобілів. В’язкість повинна бути 0w-16

dexos2:2016 Нова специфікація GM у процесі випуску. В’язкість повинна бути 0w-20

Специфікації Renault
RN0700 Для бензинових двигунів без наддуву (використовується з 0w-, 5w-30, 0w-, 5w-40, 10w-40)

RN0710 Для бензинових і дизельних двигунів (використовується з 0w-, 5w-30, 0w-, 5w-40)

RN0720 Для дизельних двигунів з пристроями для попереднього очищення вихлопних газів (використовується з 0w-, 5w-30, 0w-, 5w-40)

Специфікації PSA Group (Peugeot & Citroën)

PSA B71 2290 Введена у 2009 році. Олива з низьким вмістом сульфатної золи, фосфору і сірки, призначена для двигунів із дизельними сажовими 
фільтрами і технічними нормативами викидів Euro 5. Загальні специфікації — ACEA C2 з додатковими тестами PSA

PSA B71 2296 Введена у 2009 році. Загальна специфікація ACEA A3/B4 + додаткові тести PSA

PSA B71 2312
Відповідає ACEA C1/C2 з додатковими вимогами PSA. Для автомобілів, обладнаних дизельним двигуном BlueHDi, який відповідає 
вимогам очищення оксидами азоту зі зниженою концентрацією за допомогою селективного каталізатора (SCR). Також для окремих 
бензинових двигунів з технологією PureTec. Звичайна в’язкість 0w-30

Специфікації Jaguar Land Rover (JLR)
STJLR.03.5003 Специфікація, еквівалентна WSS-M2C13-C

STJLR.03.5004 Для окремих двигунів JLR 3.0 V6 з 2015 року. Звичайна в’язкість 5w-20

STJLR.03.5005 Для окремих дизельних двигунів Jaguar і Land Rover — з низьким вмістом сульфатної золи, фосфору і сірки. ACEA C1 + додаткові тести. 
Відповідає Ford WSS-M2C934-B

STJLR.03.5007 Для окремих двигунів JLR 2.0 15>. Звичайна в’язкість 0w-30

STJLR.51.5122 Для окремих двигунів JLR 12>. Подібна до Ford WSS-M2C925-A, але в’язкість, як 0w-20

Специфікації Volvo
VCC RBS0-2AE Для окремих бензинових і дизельних двигунів Volvo > 2013 року, які вимагають низької в’язкості. Звичайна в’язкість 0w-20

Програма 
Професійного 
Партнерства

Рекомендації про правильний підбір моторної оливи для вашого 
автомобіля ви можете знайти на сайті www.CommaOil.com
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Симптоми: Стягування в один бік під час руху. Автомобіль «тягне» в той чи інший бік під час руху. 
Для того щоб транспортний засіб рухався по прямій, необхідно міцно тримати кермо.

Симптоми: Машина «втікає» у сторони. Положення автомобіля на дорозі доводиться постійно виправляти.

Симптоми: Підвищений люфт керма. 
Підвищений люфт рульового колеса, а також тенденція до його втікання в один або в інший бік.

Симптоми: Туге обертання керма. Рульове колесо рухається все тугіше, особливо на низьких швидкостях.

МИ ПІДБЕРЕМО ДЛЯ ВАС НАЙКРАЩЕ РІШЕННЯ!
СИМПТОМИ, ПРИЧИНИ ТА НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ 

У СФЕРІ РЕМОНТУ РУЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ
Рульове управління і підвіска транспортного засобу являють собою складну структуру, яка має на меті забезпечення 
плавного, стабільного і безпечного руху. Ключові деталі підвіски і рульового управління також значною мірою піддаються 
зносу та пошкодженням, спричиненим неналежним водінням. Тому якщо ваш клієнт повідомляє, що його машина не 
функціонує так, як раніше, то це може означати, що проблема виникла в рульовому управлінні або в підвісці.

Ключове слово тут «може». Перед тим як приступити до заміни деталей, ми рекомендуємо перевірити як саму систему 
рульового управління, так і інші пов’язані з нею вузли. Зрештою, проблемою може бути щось цілком просте, наприклад, 
низький тиск у шині або недостатньо затягнений гвинт, а отже, процес ремонту буде простим і не вимагатиме занадто 
великих витрат. Нижче наведено список найбільш поширених симптомів і причин, які дозволять вам провести точнішу 
діагностику та визначити можливі способи ремонту. Це дозволить заощадити час і гроші як вам, так і вашому клієнту.

 ▶ Низький або нерівномірний тиск у шинах → 
перевірте рівень тиску в шинах.

 ▶ Розхитаний поворотний механізм → підтягніть 
усі вузли, а при необхідності замініть їх. 

 ▶ Неправильне сходження коліс → перевірте і 
відрегулюйте сходження.

 ▶ Знос вузлів системи рульового управління → 
перевірте поперечні тяги і рульову передачу. 

 ▶ Одне з гальм не відпускається повністю/ 
відпускання гальма відбувається не повною 
мірою → перевірте ключові вузли гальмівної 
системи, наприклад: колодки, супорти і вико-
найте ремонт / заміну там, де це необхідно.

 ▶ Нерівномірний знос шин → перевірте передні 
шини на предмет зносу і за необхідності замініть 
їх. Потрібно також перевірити сходження коліс.

 ▶ Неправильне сходження коліс → перевірте 
і відрегулюйте сходження.

 ▶ Дуже зношені або такі, що не відповідають спе-
цифікації, підшипники передніх коліс → замініть 
або відрегулюйте підшипники.

 ▶ Підвищений люфт вузлів системи рульового 
управління → затягніть усі деталі відповідно 
до інструкцій.

 ▶ Зношені кульові шарніри → перевірте кульові 
шарніри і виконайте заміну, якщо це необхідно.

 ▶ Транспортний засіб перевантажений або розпо-
діл навантаження виконаний нерівномірно → 
відрегулюйте розподіл навантаження.

 ▶ Несправний вузол рульового управління → 
виконайте відповідну заміну. 

 ▶ Зношені втулки стабілізатора → перевірте втулки 
стійки стабілізатора на предмет зносу і виконайте 
заміну пари.

 ▶ Підвищений люфт вузлів системи рульового 
управління → затягніть усі деталі відповідно 
до інструкцій.

 ▶ Зношені кульові шарніри → перевірте кульові 
шарніри і виконайте необхідну заміну, якщо це 
необхідно.

 ▶ Зношені або несправні поперечні тяги або 
рульова передача → перевірте вузли системи 
рульового управління і, у випадку необхідності, 
замініть їх.

 ▶ Несправні обойми рульової передачі → перевірте 
обойми рульової передачі і проведіть ремонт або 
заміну (деякі автомобілі підлягають ремонту, 
в той час як інші вимагають повної заміни 
рульової передачі).

 ▶ Низький тиск у шинах → перевірте тиск у шинах.

 ▶ Неправильне сходження коліс → перевірте 
і відрегулюйте сходження.

 ▶ Зношена або пошкоджена шестерня рейки → 
проведіть змащення і ремонт у випадку потреби.

 ▶ Забруднена рідина гідропідсилювача рульового 
управління → проведіть очищення й наповніть 
систему новою рідиною.

 ▶ Знос або пошкодження клинового ременя → 
перевірте клиновий ремінь і проведіть його 
заміну, якщо це необхідно.

 ▶ Низький рівень рідини гідропідсилювача 
рульового управління → перевірте рівень 
рідини гідропідсилювача рульового управління 
і, у випадку необхідності, поповніть. Перевірте 
шланги гідропідсилювача рульового управління 
на герметичність і проведіть необхідний ремонт.

 ▶ Пошкоджений корпус рульової передачі, сама 
рульова передача або насос → перевірте і від-
регулюйте / замініть усі ключові вузли.
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Симптоми: Удари під час поворотів та на нерівній поверхні. 
При проходженні поворотів і на нерівній поверхні відчуваються удари й підстрибування керма.

Симптоми: Гідропідсилювач рульового управління генерує сторонні звуки. 
Пищання і низькі звуки, які з’являються при максимальному повороті керма в один бік.

Симптоми: Виляння колеса. 
Кермо вібрує і раптово рухається то в один, то в інший бік.

 ▶ Зношені кульові шарніри → перевірте кульові 
шарніри й виконайте заміну, якщо це необхідно.

 ▶ Зношена або пошкоджена шестерня рейки → 
проведіть змащення й ремонт у випадку потреби.

 ▶ Підвищений люфт вузлів рульового управління → 
затягніть усі деталі відповідно до інструкцій.

 ▶ Щось треться або вдаряє об рульову колонку → 
перевірте та застосуйте відповідні заходи.

 ▶ Щось треться або вдаряє об шини → перевірте 
й застосуйте відповідні заходи.

 ▶ Пошкоджена пружина підвіски → проведіть 
заміну пружини. 

 ▶ Низький рівень рідини гідропідсилювача 
рульового управління → перевірте рівень рі-
дини гідропідсилювача рульового управління 
і, у випадку необхідності, поповніть. Перевірте 
шланги гідропідсилювача рульового управління 
на герметичність і проведіть необхідний ремонт.

 ▶ Наявність повітря в рідині гідропідсилювача 
рульового управління → випустіть рідину й 
усуньте повітря.

 ▶ Пошкоджений ремінь або ослаблений натяг 
клинового ременя → відрегулюйте або замініть 
при необхідності.

 ▶ Пошкоджений насос або ослаблене кріплення 
насоса гідропідсилювача рульового управ-
ління → відрегулюйте або проведіть заміну при 
необхідності. 

 ▶ Неналежне вирівнювання одного або кількох 
коліс → вирівняйте колеса.

 ▶ Нерівномірний або надмірний знос шин → 
перевірте шини, замініть відповідні пари шин 
і переконайтеся, що сходження є правильним.

 ▶ Знос вузлів системи рульового управління → 
перевірте поперечні тяги і рульову передачу 
на предмет зносу і, у випадку необхідності, 
виконайте відповідний ремонт. 

Співпраця з піонером
Компанія Delphi Technologies, 
починаючи з комплексних сервісних 
рішень і завершуючи новою генерацією 
технології GDi, уже понад 100 років 
є піонером у автомобільній галузі. 
Наш відділ післяпродажного 
обслуговування поєднує в собі все 
найкраще з обох світів — багату 
спадщину ОЕ та інноваційні сервісні 
рішення, які разом із досвідом ваших 
механіків гарантують, що транспортні 
засоби будуть рухатися безпечніше, 
краще і далі, — як і в той день, коли 
вони вийшли з лінії на заводі.
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НАБІР ІНСТРУМЕНТУ W01. Зручний комплект 
для роботи із системою охолодження. Він до-
зволяє автомеханіку проводити діагностику й 
усувати несправності в системі охолодження в 
більш ніж 80 % всіх автомобілів з європейського 
автопарку. Крім всіх необхідних адаптерів, які 
виконані з металу і мають неслизьку поверхню, 
в набір входять різні корисні речі, починаючи від 
насоса для опресовування системи і закінчуючи 
рідиною для тестування системи на витік, яка за-
стосовується при пошуку дефектів у прокладках 
головки блока циліндрів.

НАБІР ІНСТРУМЕНТУ W02. У наборі є система 
шлангів з адаптерами W01 для зручного авто-
матичного заповнення системи охолодження. 
Зручність полягає у вакуумуванні системи пе-
ред заповненням, що означає відмову від трудо-
місткого процесу підйому транспортного засобу, 
розгону двигуна до гарячого стану і подальшого 
доливання. Це дає очевидну економію часу по-
стійно завантаженим автомайстерням. Адже за-
лишається лише з’єднати, залити, і справу зро-
блено! Тому цей набір є ідеальним доповненням 
до комплекту W01.

НАБІР ІНСТРУМЕНТУ W03. У набір входить реф-
рактометр, який дає механікам можливість швидко 
і точно визначити температуру замерзання охо-
лоджувальної рідини.

НАБІР ІНСТРУМЕНТУ V06. Професіонали знають, 
що багато двигунів Fiat вимагають спеціальних 
інструментів, наприклад, для коректного бло-
кування розподільних валів. Набір інструменту 
V06 містить усі ці спеціальні інструменти. Про 
якість можна судити з матеріалу: всі інструменти 
виготовлені не з дешевого пластику, а з якісної 
інструментальної сталі.

НАБІР ІНСТРУМЕНТУ V07. TOOL BOX V07 є онов-
леним варіантом попередньої версії універсаль-
ного комплекту ToolBox. У нього входить безліч 
корисних інструментів для різних трудомістких 
операцій з двигуном. Усі вони незмінно вима-
гають витрат часу, особливо коли йдеться про 
перевірку, регулювання і заміну приводу ГРМ 
двигуна. Універсальне рішення для повсякденних 
робочих операцій у майстерні.

www.continental-engineparts.com

Як полегшити важку роботу?
П’ять комплектів спецінструменту
Діяти з розумом: Компанія Continental випустила п’ять нових комплектів спецінструменту 
для професійних автомеханіків. З їх допомогою найскладніший ремонт здається не таким 
уже й складним. Як і годиться, всі комплекти зроблені в Німеччині, а весь інструмент дуже 
добротний і надійний. Кожен набір має свою специфіку.

TOOL BOX WO1. This box contains a refractometer, which  
enables mechanics to test the cold resistance of the coolant 
precisely and quickly. Unlike comparable boxes, all the adapt-
ers are made of tough metal and not plastic. 

TOOL BOX W02. This complete adapter set is also designed 
for working on the cooling system. It helps automotive 
mechanics with diagnostics and troubleshooting across the 
cooling system in more than 80% of all European vehicle 
types. In addition to all the necessary adapters – made of  
metal and with a non-slip surface – it also contains useful  
accessories, ranging from a pressure-test pump through to 
leak-testing liquid to detect defective cylinder head gaskets. 

TOOL BOX W03. The convenient package for all work on the 
cooling system. This box contains a hose system for simple, 
automated filling of the cooling system with W02 adapters. 
The whole process works by using a vacuum – meaning that 
the cumbersome process of jacking the vehicle up, running 

the engine until hot and then topping up is no longer neces-
sary. And that obviously saves a lot of time in a busy work-
shop. Simply connect it up, fill and you’re done. This set is 
therefore the perfect complement to boxes W01 and W02.  

TOOL BOX V06. Professionals know that many Fiat engines 
require special tools, for example to correctly lock the cam-
shafts. TOOL BOX V06 contains all of these special tools. The 
quality can be seen in the detail: The camshaft locking tools 
are not made of cheap plastic but tough metal. 

TOOL BOX V07. TOOL BOX V07 is the successor to the previ-
ous ToolBox universal. It contains a multitude of useful tools 
for all those fiddly engine jobs that always take time, particu-
larly when it comes to testing, setting and locking the correct 
engine timings. The all-purpose go-to for day-to-day workshop 
operations.

www.continental-engineparts.com

Making Heavy-Duty 
Work Easier: 
Five New Tool Boxes  
Boxing clever: Continental has launched five new tool boxes for workshop  
professionals that simply enable special repair requirements to be tackled more 
easily. As usual, all the boxes are made in Germany and contain tool sets of  
extremely durable quality. Each box has a specific purpose: 
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The whole process works by using a vacuum – meaning that 
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Чіткість замість порожніх слів: 
5-річна гарантія
Професіонали в автосервісі не потребують порожніх обіцянок — 
їм треба якість, на яку вони можуть покластися. Тому для 
зареєстрованих партнерів ми забезпечуємо 5-річну гарантію 
на всі товари Continental Power Transmission Group для ринку 
післяпродажного обслуговування автомобілів. Без «якщо» і «але».

www.continental-ep.com/5

ContiTech Antriebssysteme GmbH

www.continental-engineparts.com
5 РОКІВ 
ГАРАНТІЇ



Згідно з прогнозами до 2050 року чисельність населення Землі становитиме понад 
9 мільярдів. Щоб впоратися з усіма виробленими викидами вуглекислого газу і відходами, 
нам знадобляться ресурси, еквівалентні ресурсам чотирьох таких планет, як наша.

Однак у нас є всього одна. Чи можна щось зробити? У 2015 році ООН прийняла Цілі сталого 
розвитку, а у 2016-му остаточно погодила Паризьку хартію. Держави всього світу докладають 
зусиль для того, щоб змінити поточний стан справ і захистити довкілля. Важлива роль відво-
диться і корпораціям — вони зі свого боку здатні вживати заходів, спрямованих на сприяння 
сталому розвитку суспільства в цілому.

Як DENSO реагує 
на цю ситуацію?
Автокомпоненти DENSO вико-
ристовуються в легкових і ван-
тажних автомобілях у всьому 
світі. Ми знаємо, що на нас ле-
жить величезна відповідальність 
перед довкіллям і населенням 
нашої планети.

Протягом усієї своєї історії ком-
панія DENSO створювала інно-
ваційні технології і залучала 
до роботи найталановитіших 
людей, щоб мінімізувати не-
гативний вплив на довкілля і 
суспільство. На сьогодні ми роз-
робили два важливих стратегіч-
них плани, і досягнення сформу-

льованих у них цілей дозволить 
нам розвиватися відповідно до 
принципів сталого розвитку. 
Перший отримав назву Eco 
Vision 2025, другий — «Довго-
строкова політика на період до 
2030 року». 

Eco Vision 2025
Концепція Eco Vision формулю-
ється в DENSO кожні 10 років — 
це довгострокові зобов’язання 
групи в контексті природоко-
ристування та реалізації еколо-
гічної політики. Кожні 5 років 
формується план дій з охорони 
довкілля, в якому пропису-
ються фактичні кроки для до-
сягнення цілей, зафіксованих 
у рамках Eco Vision.

В основі нашої концепції на 
2025 рік лежать три ключові 
цілі: Енергія 1/2 (Energy 1/2), 
Чистота ×2 (Clean ×2), Екологіч-
ність ×2 (Green ×2). Ми маємо 
намір домогтися виконання 
поставлених цілей за допомо-
гою 10 дій, які стосуються розро-
блення продукції, виробничих 
майданчиків, співробітників і 
топ-менеджменту.

Енергія 1/2 
Ми ставимо перед собою мету 
вдвічі скоротити викиди CO2 за 
допомогою технологій, які ви-
рішують проблеми глобального 
потепління, енергоспоживання 
і використання ресурсів.
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МАЙБУТНЄ «ЗЕЛЕНІЄ»? 
У центрі уваги DENSO — сталий розвиток

76

ПОСТАЧАЛЬНИКИ



Pr
od

uc
ts

Pr
od

uc
tio

n
M
an

ag
em

en
t

A
ss
oc
ia
te
s

2 
Monozukuri

port

 

 

Якщо розглядати життєвий 
цикл автомобіля в цілому, то 
очевидно, що максимальні об-
сяги викидів CO2 припадають на 
період його безпосередньої екс-
плуатації. Для запобігання гло-
бальному потеплінню важливо 
підвищувати паливну ефектив-
ність за рахунок зниження маси 
запасних частин автомобіля і 
забезпечення максимально 
ефективного згоряння паливо-
повітряної суміші. Наприклад, 
наші нові блоки управління 
живленням і стартери стали 
менші і легші, ніж у попередніх 
моделях. У рамках процесу ство-
рення нових продуктів компа-
нія DENSO домагається скоро-
чення викидів автомобілями 
вуглекислого газу за рахунок 
нових рішень і технологій, які 
дозволяють оптимізувати спо-
живання палива. Крім того, ми 
маємо намір реалізувати власні 
ініціативи в галузі управління 
енергоспоживанням, які дозво-
ляють відновлювати і повторно 
використовувати теплову енер-
гію автомобіля, а також втрати 
кінетичної енергії, що утворю-
ються під час гальмування.

На своїх заводах ми будемо вжи-
вати заходів, спрямованих на 
зниження викидів CO2, а також 
прагнути до скорочення спо-
живання енергії вдвічі шляхом 
реалізації концепції «Енергія 
точно в строк» (Energy Just-in-
Time), яка пов’язана з флукту-

аціями виробничих процесів 
і оптимізацією логістики.

Завдяки енергозбережним 
ініціативам ми успішно про-
суваємося до нашої мети — 
скоротити обсяги викидів CO2 

до 50 до 2025 року.

Чистота ×2 
Ми хочемо вдвічі знизити не-
гативний вплив, який чиниться 
екологічно шкідливими речо-
винами, викидами і відходами, 
а також зробити внесок у під-
вищення якості атмосферного 
повітря за рахунок скорочення 
вмісту шкідливих речовин у ви-
хлопі автомобіля.

Одна з наших ініціатив пов’язана 
з повторним використанням 
ресурсів за допомогою розши-
рення бізнесу з модернізації 
запасних частин, який скон-
центрований на відновленні й 
повторному використанні ав-
тозапчастин, а також переро-
бленні матеріалів.

Наші заводи постійно працю-
ють над зменшенням обсягу 
вироблених відходів, зокрема 
хімічних речовин, а також праг-
нуть до скорочення споживання 
водних ресурсів. Ми встановили 
власні стандарти в галузі охо-
рони довкілля, які набагато су-
воріші від природоохоронних 
нормативних актів країн і ре-
гіонів, де компанія веде свою 
діяльність. Це допомагає нам 

ідентифікувати можливі еколо-
гічні ризики (такі як надзвичайні 
екологічні події, забруднення, 
порушення законодавства), ко-
трих ми хочемо уникнути вза-
галі або мінімізувати їх наслідки, 
якщо вони все-таки трапляться.

Екологічність ×2 
Ми хочемо подвоїти наші зу-
силля в галузі збереження еко-
логії за допомогою реалізації та-
ких програм, як дослідження, 
пов’язані з темою біопалива, і 
створення зелених просторів.

Щоб звести до мінімуму погір-
шання стану довкілля, спричи-
неного видобутком природних 
ресурсів, DENSO концентрується 
на розробленні альтернатив-
них видів палива та сировини 
з використанням біологічних 
ресурсів, виважено враховуючи 
їх різноманіття. Корпорація, зо-
крема, розширює дослідження 
різних видів біопалива, а також 
запускає серійне виробництво 
бачків радіатора з біопластику 
і розвиває технології, які перед-
бачають використання водорос-
тей в якості сировини.

У співпраці з місцевими гро-
мадами компанія DENSO бере 
активну участь у збереженні 
та захисті локальних екосис-
тем. Приклад такої спільної 
ініціативи — «Зелений проєкт 
DENSO», що реалізується з 2006 
року. Він спрямований на від-
новлення та збереження місце-
вих біомів шляхом підтримання 
наявного різноманіття рослин-
ного і тваринного життя.

Щороку в рамках святкування 
Всесвітнього дня охорони до-
вкілля (5 червня) в усіх регіонах, 
де DENSO веде свою діяльність, 
компанія проводить заходи з 
озеленення та благоустрою.

Всього учасників — 7930 осіб

Посаджено дерев — 21 341

Висаджено сортів дерев — 24 
(у тому числі ялиця, вишня, 
японський клен, японська 
дзельква, японська троянда)

Проведено заходів — 51

дерев 
посадженодерева
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Довгострокова політика 
на період до 2030 року
Довгострокова політика до 2030 
року формулює нашу мету на 
майбутнє, наші принципи, фор-
мує наші бізнес-практики. Ось її 
слоган: «Вселяти надію — в ім’я 
майбутнього нашої планети, 
суспільства і всіх людей».

Ми маємо намір продовжувати 
брати участь у побудові стійкого 
суспільства, втілюючи цінності, 
пов’язані з двома ключовими те-
зами: «зелене майбутнє» і «спо-

кій духу». В рамках «зеленого» 
спрямування ми будемо роз-
робляти і просувати продукти, 
які допоможуть знизити наван-
таження на довкілля, — напри-
клад, рішення для електричних 
автомобілів. Ця міра націлена, 
зокрема, на скорочення вики-
дів CO2. У рамках «спокійного» 
напряму ми будемо форсувати 
розроблення і просування про-
дуктів, пов’язаних з технологі-
ями безпеки й автоматичного 
водіння.

Крім того, є ще третій напря- 
мок — «надихаючий». Він вті-
лює в собі наше бажання змі-
нити ставлення людей до світу 
і тим самим зробити їх щасливі-
шими за допомогою створення 
продуктів, які мають справжню 
цінність.

Цілі сталого розвитку
У нашій політиці визначено, 
які соціальні проблеми — 
відповідно до Цілей сталого роз-
витку — необхідно негайно ви-
рішувати, і які сфери нашого біз-
несу будуть задіяні в цій роботі.
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Щоб встановити взаємозв’язок 
між нашими зусиллями в цій 
галузі і нашою діловою актив-
ністю, а також безперервно 
контролювати результати своїх 
досягнень, ми поширили ці 
ідеї на всі підрозділи компанії 
у всіх країнах світу і визначили 
довгострокові цілі й ключові 
показники ефективності для 
кожного напрямку. Ці резуль-
тати будуть представлятися 
вищому керівництву DENSO 
двічі на рік — таким чином 

ми маємо намір оперативно 
виз начати проблеми, з якими 
ми зіткнемося на шляху до-
сягнення поставлених цілей, 
а також удосконалювати реа-
лізовані ініціативи.

DENSO робить кроки 
для досягнення 
зеленого майбутнього
Для того щоб майбутнє, образ 
якого був сформований у Цілях 
сталого розвитку ООН і Паризь-
кій угоді, все-таки настало, необ-

хідно, щоб діяли всі: уряди країн, 
корпорації і саме суспільство. 
Компанія DENSO вносить свій 
позитивний внесок у спільну 
справу шляхом збереження 
енергії і зниження викидів CO2 
(і те, й друге досягається за раху-
нок внесення змін до конструк-
ції запасних частин і вдоскона-
лення виробничих процесів), 
забезпечуючи таким чином 
екологічно чисте виробництво 
і створюючи зелені простори.

КЛЮЧОВІ ЦІЛІ, ЯКИХ МОЖНА ДОСЯГТИ ЗА ДОПОМОГОЮ РОБОТИ 
НАД НАШИМИ ПРОДУКТАМИ І СЕРВІСАМИ, ВКЛЮЧАЮТЬ:

1. Здоров’я і благополуччя: забезпечення здо-
рового життя та сприяння благополуччю для 
всіх у будь-якому віці.

2. Доступну і чисту енергію: забезпечення до-
ступу до недорогих, надійних, стійких і су-
часних джерел енергії для всіх.

3. Виробництво, інновації та інфраструктуру: 
створення надійної інфраструктури, стиму-
лювання розвитку інклюзивного та сталого 
виробництва і підтримка інновацій.

4. Стійкі міста і спільноти: розвиток відкритих, 
доступних, безпечних та екологічних міст і 
населених пунктів.

5. Відповідальне споживання й виробни-
цтво: забезпечення відповідності діяль-
ності раціональним моделям споживання 
і виробництва.

6. Боротьбу зі зміною клімату: прийняття тер-
мінових заходів з боротьби зі зміною клімату 
і його наслідками.
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www.denso.ua

Если вы желаете ознакомиться с последними разработками компании DENSO в области эффективных систем с 
длительным сроком службы, всё, что вам нужно сделать — заглянуть внутрь автомобиля, так как 9 из 10 автомобилей 
уже оснащены оригинальными компонентами DENSO. Это запчасти OE качества, и потому они эффективные, надёжные 
и лучшие в своей области. Если ведущие автопроизводители доверяют DENSO, то почему бы и Вам не довериться?

Якщо ви бажаєте ознайомитися з останніми розробками компанії DENSO в галузі ефективних 
систем із тривалим терміном служби, то все, що вам потрібно зробити, — зазирнути всередину 
автомобіля, оскільки 9 з 10 автомобілів уже оснащені оригінальними компонентами DENSO. 
Це запчастини OE якості, і тому вони ефективні, надійні й кращі у своїй сфері. Якщо провідні 
автовиробники довіряють DENSO, то чому б і вам не довіритися?
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уже оснащены оригинальными компонентами DENSO. Это запчасти OE качества, и потому они эффективные, надёжные 
и лучшие в своей области. Если ведущие автопроизводители доверяют DENSO, то почему бы и Вам не довериться?

Get inside
*Погляд зсередини



Роботизовані КПП набули поширення в автомобільній промисловості близько 20 років тому — вони 
повинні були стати альтернативою традиційним автоматичним коробкам передач із гідротрансфор-
матором. Роботизовані КПП базувалися на звичайній механічній коробці передач з проміжним валом 
і сухим зчепленням та оснащувалися гідравлічними або електричними актуаторами, які приводили 
в дію зчеплення й перемикали передачі.

Такими трансмісіями оснащувалися абсолютно всі автомобілі Smart перших двох поколінь, що ви-
роблялися в період з 1998 до 2015 року. До початку 2015-го загальний обсяг виробництва цих авто-
мобілів у 46 країнах світу перевищив 1,7 млн штук. Виробниками, які зробили ставку на роботизовані 
трансмісії, стали Citroën, Dacia, Renault і Iveco. Концерн Volkswagen з 2013 року виробляв серію місь-
ких автомобілів Up, а також моделі Skoda і Seat з роботизованими трансмісіями. Однією з останніх 
моделей, в якій використовується це рішення, є Lada Vesta.

Роботизовані системи зчеплення надійні та рідко роблять помилки
Попри те, що загалом у роботизованих і механічних КПП застосовуються одні й ті ж зчеплення, між 
ними є істотні відмінності. Їх необхідно враховувати під час ремонту, оскільки вони можуть вплинути 
на роботу зчеплення.

У цілому роботизовані системи зчеплення стабільні й рідко роблять помилки, оскільки привід 
зчеплення здійснюється контрольованим електронікою актуатором. Помилки водія не мають 
значення. Рух на занадто низьких оборотах також запобігає автоматичним перемиканням передач.

Проте навіть роботизовані системи зчеплення з часом зношуються, через що в трансмісії виника-
ють ривки, або зчеплення не повністю вимикається. У цьому випадку правильна установка нового 
вузла має вирішальне значення для комфортного водіння і тривалого терміну служби автомобіля, 
оскільки електронний актуатор працює відповідно до фіксованих параметрів. Наприклад, якщо 
значення, відповідно до яких працює блок управління, неправильні, це може призвести до ривків 
автомобіля при рушанні з місця.

Точна перевірка перед установкою
Запасні частини залишають виробництво повністю протестованими і в ідеальному стані. У винят-
кових випадках при транспортуванні можливі незначні пошкодження, які можуть призвести до 
несправності трансмісії та повторного ремонту. Перед установкою необхідно ретельно перевірити 
кожен вузол. Особливо важливо не допустити бічного биття. З цією метою ZF Aftermarket пропонує 
спеціальний вимірювальний прилад. Якщо значення биття перевищує гранично допустимі 0,5 мм, 
механік повинен усунути бічне биття диска за допомогою рихтувального інструменту.

Перевіряти необхідно не тільки зчеплення, а й актуатор. Цей вузол підлягає повній заміні, що не ви-
магає великих тимчасових витрат. Актуатор потребує тільки електричного з’єднання з автомобілем. 
Для деяких моделей автомобілів потрібно налаштувати попереднє навантаження актуатора за допо-
могою пружин. Для інших моделей необхідне регулювання за допомогою спеціального діагностич-
ного пристрою. При цьому блок управління коробкою передач визначає точку схоплення зчеплення.

Якщо співробітники СТО дотримуються основних правил, таких як максимальна чистота і правильне 
центрування зчеплення перед установкою, ремонт буде успішним.

РОБОТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ЗЧЕПЛЕННЯ 
від ZF Aftermarket

Роботизовані коробки передач не стали основним трендом в автомобільній 
промисловості, але деякі виробники часто встановлюють такі трансмісії у свої 
автомобілі. Одним із яскравих прикладів є бренд Smart. ZF Aftermarket поставляє 
продукцію для автомобілів з роботизованою КПП під торговою маркою Sachs.
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Виконавчі механізми — «актуатори» — є невід’ємною частиною так званих автоматизованих транс-
місій, «роботів», які використовуються в автомобілях замість традиційних автоматичних трансмісій 
з міркувань ваги, конструкційного обсягу і кінцевої вартості моделі автомобіля. Процес роз’єднання 
і з’єднання зчеплення, а також перемикання передач у таких «роботах» відбувається за допомогою 
виконавчих механізмів на електро- або гідравлічному приводі. Ці механізми також схильні до зносу 
і за наявності діагностованого дефекту підлягають заміні.

Звертайте увагу на відповідні кожному номеру деталі сервісні інформації!

Актуатор зчеплення
Для управління зчепленням SACHS встановлює 
актуатори з електрогідравлічним або електро-
механічним принципом дії. Обидва варіанти за-
міщають традиційну педаль зчеплення.

В обох варіантах відбувається автоматизований 
вплив на гідравлічний вижимний підшипник або 
робочий циліндр зчеплення. Електромеханічний 
актуатор роз’єднує і з’єднує зчеплення тиском на 
вижимний шток, а електрогідравлічний — створює 
робочий тиск в інтегрованому в нього робочому 
циліндрі зчеплення. І перший, і другий варіанти 
виконують свою функцію лише «за командою» 
водія, при переміщенні селектора передач у по-
трібне положення (виборі необхідної швидкості).

Корпус виконується з алюмінію, всередині нього 
розташований механізм із зубчастими парами із 
пластику й електромотор, який «штовхає» шток 
або нагнітає робочий тиск у циліндрі зчеплення.

Актуатор трансмісії
Цей механізм виконує роботу традиційного ме-
ханічного важеля перемикання швидкостей. Він 
перемикає передачі у всьому діапазоні повністю 
автоматично. Перемикання відбувається за до-
помогою двох електромоторів: перший «підво-
дить» по команді блока управління КПП або водія 
необхідну передачу, а другий створює зусилля, 
необхідне для ввімкнення передачі.

Корпус актуатора трансмісії виконується з алю-
мінію, всередині нього розташований сам меха-
нізм і зубчасті пари (з пластику), а також обидва 
електромотори.

Виконавчі механізми перемикання передач 
і управління зчепленням від SACHS

Огляд найбільш актуальних виконавчих 
механізмів для автоматизованих 

трансмісій різних автовиробників

Актуатор – модуль 
перемикання 
швидкостей

Автомобіль

3980 000 020
RENAULT-DACIA: DUSTER 1.5 dCi 4x4, LOGAN II 1.5 dCi, 

LOGAN MCV II 1.5 dCi, SANDERO II 1.5 dCi
3981 000 066 SMART: 451
3981 000 067 MITSUBISHI: COLT VI (Z3 A, Z2 A); SMART: 454

3981 000 089
CITROEN: C2 (JM), C3 I (FC, FN); 

PEUGEOT: 1007 (KM), 207 (WA, WC)

3981 000 093
IVECO: DAILY III, DAILY IV; NISSAN: NV400; 

OPEL: MOVANO B; RENAULT: MASTER III

3981 000 194
CITROEN: C-ELYSEE, C3 II (SC), C4 CACTUS, DS3; 

PEUGEOT: 2008 (CU), 208 (CA, CC), 301

3981 000 196
DACIA- RENAULT: LOGAN II (L8), LOGAN II Kombi (K8), 

SANDERO/STEPWAY II (B8)

3981 000 200
SEAT: Mii (KF1); SKODA: CITIGO; 

VOLKSWAGEN: UP (121, 122, BL1, BL2)

3981 600 000
DAF; IVECO; KAMAZ; MAN; MAZ-MAN; 
NEOPLAN; SETRA; TATRA;VDL; VOLVO

3981 000 193
CITROEN: C-ELYSEE, C3 II (SC), C4 CACTUS, DS3; 

PEUGEOT: 2008 (CU), 208 (CA, CC), 301

3981 000 195
RENAULT-DACIA: LOGAN II, LOGAN MCV II, SANDERO II, 

LOGAN II Kombi (K8,) SANDERO/STEPWAY II (B8)
3981 000 199 SEAT: Mii (KF1); SKODA: CITIGO; VOLKSWAGEN: UP

3981 000 201
RENAULT-DACIA: DUSTER, LOGAN II, 

LOGAN MCV II, SANDERO II

* SACHS поставляє також зчеплення для автоматизованих 
трансмісій. Звертайте увагу при підборі актуатора для 
конкретної моделі автомобіля.

Актуатор 
зчеплення 
SACHS 
(електрогідравлічний)

Актуатор 
зчеплення 

SACHS 
(електромеханічний)

Актуатор КПП

ВИПРАВДОВУЮЧИ ОЧІКУВАННЯ
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Компанія KYB випустила оновлення для свого мобільного додатка KYB Suspension Solutions, 
і тепер його користувачам доступні докладні й конкретні технічні рекомендації щодо установки 
компонентів підвіски.

У Додаток додана можливість швидкої ідентифіка-
ції автомобіля, що надійшов у ремонт, за маркою 
і моделлю або за VIN-кодом, згідно з якими потім 
надається список деталей KYB з артикулами і 
докладна інструкція з монтажу. Інструкція яв-
ляє собою ілюстровані покрокові рекомендації з 
установки конкретної деталі підвіски, з переліком 
необхідного інструменту та відповідних моментів 
затягування, і зазначенням орієнтовного часу, 
необхідного для виконання кожного етапу робіт. 
Це дозволяє мінімізувати ризик пошкодження 
компонентів і допомагає більш точно планувати 
час проведення робіт. Якщо для цієї моделі авто-
мобіля доступно відео з монтажу з добірки KYB, 
на нього також надається посилання.

Додаток KYB Suspension Solutions було розроб-
лено в допомогу СТО для інформування авто-
мобілістів про небезпеку водіння автомобіля зі 
зношеною підвіскою.

На основі введених даних у Додатку формується 
персоніфікований звіт, який відправляється авто-
власникові і містить або перелік деталей, що ви-
магають заміни, з коротким поясненням причин, 
або інформацію про зроблений ремонт. Обидва 
звіти відправляються клієнту у вигляді посилання 
в безкоштовному текстовому SMS-повідомленні 
з логотипом та контактними даними станції тех-
нічного обслуговування. Тут же є номер, за яким 
можна зателефонувати майстру. За статистикою, 
кожен четвертий клієнт передзвонює на станцію.

«Нова функціональна можливість стала наступ-
ним кроком у розробленні мобільного додатка 
KYB, — пояснює Jordan Day, менеджер з марке-
тингу KYB Europe Aftermarket, — і тепер він до-
помагає виконувати всі основні етапи ремонту 
підвіски, зок рема підбір і установку деталей. Ми 
впевнені, що наш додаток буде затребуваним у 
фахівців по всій Європі».

Додаток KYB завантажено більше 10 000 разів 
по всій Європі. Він є на 20 європейських мовах 
із можливістю брендування кожною станцією: у 
всіх звітах, що відправляються, вказується назва 
і контактний телефон, додається її логотип. Для 
тих, хто вже завантажив додаток, необхідно просто 
його оновити, щоб додати нову функцію. Для всіх 
інших він безкоштовно доступний для скачування 
в App Store і Google Play.

КОРИСНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ 
МОЖЛИВОСТІ ДОДАТКА:

ІНФОРМУВАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ 
ЗАМІНИ ДЕТАЛЕЙ ПІДВІСКИ 
НА АВТОМОБІЛІ:

 ▶ вводиться ім’я клієнта і номер 
мобільного телефону;

 ▶ зі списку вибираються наявні 
ознаки несправності;

 ▶ відзначаються деталі підвіски, 
які рекомендується замінити;

 ▶ додаються зображення пошкодженої/
зношеної деталі підвіски.

НАОЧНА ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРОВЕДЕНОГО 
РЕМОНТУ ПІДВІСКИ:

 ▶ вводиться ім’я і номер 
мобільного телефону клієнта;

 ▶ зі списку вибираються 
деталі, які були замінені;

 ▶ прикріплюються зображення 
підвіски ДО І ПІСЛЯ ремонту.

Нові функціональні 
можливості мобільного додатка
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Впевненість приходить зсередини

Економія палива

За останні роки автомобільна технологія зазнала значних змін під впливом 
введення все більш вимогливого природоохоронного законодавства. Більш 
жорсткі правила змушують виробників постійно зменшувати витрати палива, 
скорочувати кількість викидів небезпечних вихлопних газів і зменшувати кількість 
відпрацьованої оливи під час усього пробігу їхніх автомобілів.

Вибір правильного типу оливи для двигуна — це один із способів зробити двигун 
із більш економічною витратою палива. Оливи з нижчою в’язкістю в поєднанні з 
високопродуктивними присадками значно зменшують тертя між компонентами 
двигуна, що робить їх найкращим вибором для економії палива.

Це одна із причин, чому багато виробників рекомендують повністю синтетичні 5W30s, 5W20s, 0W30s і навіть 
0W20s для своїх новіших автомобілів, а також приклад того, яким чином різні вимоги виробника привели до 
появи кількох продуктів однакової в’язкості, і поки ми намагаємося спробувати і комбінувати ці специфікації, 
практично неможливо поєднати вимоги кожного виробника в один економічно ефективний продукт.

www.CommaOil.com

Renault
BMW, 

Mercedes-
Benz

Citroen, 
Peugeot

Mazda, 
Land Rover, 

Jaguar

Audi, Seat, 
Skoda,  

VW

Ford VolvoOpel, GM 
Vauxhall Ford Toyota 

Subaru

Рис. 1. Перехід до використання 
моторних олив з меншою в’язкістю Менша в’язкість
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Останні розробки

Хоча 5W30 до сих пір є найбільш поширеним типом оливи для двигунів з економічністю палива, виробники 
автомобілів наразі намагаються ще більше підвищити економію палива за рахунок створення навіть сортів 
олив з меншою в’язкістю, з оливами 0W30, 5W20 і 0W20 в’язкість стає перевагою для більшості останніх 
розробок складу.

Компанія Comma нещодавно представила Eco-P 0W30 (для останніх бензинових і дизельних двигунів 
автоконцерну PSA (Peugeot Citroën Automobiles), Eco-FE 0W30 (для нових двигунів Ford TDCi DuraTorq 
(1.5, 1.6 і 2.0)) і Eco-V 0W20 (для останніх двигунів Volvo з VEA (Volvo Engine Architecture) Drive-E Powertrain), 
формула яких розроблена таким чином, щоб відповідати останнім і найвищим вимогам виробника автомобіля.

Citroen, Peugeot Ford Volvo

Впевненість приходить зсередини

www.CommaOil.com

Звідки я дізнаюся, на якому автомобілі 
який продукт використовувати?

Найпростіший спосіб порекомендувати продукт — 
це застосувати один із інструментів додатку 
Comma. На сайті www.CommaOil.com ви знайдете 
рекомендації щодо продуктів з гарантією 100 % 
сумісності моторної оливи й антифризу та 
охолоджувальної рідини для практично кожного 
європейського автомобіля, який відпрацював 
понад 30 років, а також щодо потужності системи 
і рекомендованої періодичності технічного 
обслуговування. Це також стосується і гальмівної 
рідини, трансмісійної оливи та рідини для механізму 
посиленого рульового управління, якщо вам буде 
потрібна допомога з ними. 
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КОМПАНІЯ OSRAM РОЗШИРИЛА АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ СЕРІЇ LEDriving® ДОДАТКОВИМИ ТА 
РОБОЧИМИ СВІТЛОДІОДНИМИ ЛІХТАРЯМИ. ШИРОКИЙ ВИБІР МОДЕЛЕЙ ІЗ РІЗНИМИ КУТАМИ 
РОЗПОДІЛУ СВІТЛА, ІНТЕНСИВНІСТЮ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ ДО 5500 ЛЮМЕНІВ ТА ДАЛЬНІСТЮ 
СВІТЛОВОГО ПРОМЕНЯ ДО 450 М ДОЗВОЛЯЄ ВИБРАТИ ПРОДУКТ, ЯКИЙ ПІДІЙДЕ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО 
АВТО ТА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ РОБОТИ.

Розроблена компанією OSRAM технологія Free-
Form ґрунтується на сучасній технології відби-
того світла. Виготовлений компанією рефлектор 
підвищує оптичні характеристики — покращує 
фокусування світлового променя й запобігає за-
сліпленню інших учасників руху. 

Коли йдеться про продукцію OSRAM, то наве-
дені величини завжди відображають реальну 
інтенсивність світлового потоку, виміряну під 
час постійної роботи. Вона не визначається в 
момент увімкнення, коли нетривалий час має 
вище значення і не є результатом теоретичних 
розрахунків або сумою світлових потоків окремих 
світлодіодів. Клієнт, який купує продукти OSRAM, 
може бути впевненим, що світло, отримане від 
ліхтарів у дорожніх умовах, точно відповідатиме 
даним, наведеним на упаковці.

Якщо вам потрібно освітлення промислового 
рівня або врожай треба збирати цілодобово, 
або лісова дорога губиться в темряві й тумані — 
OSRAM буде надійним провідником. 

Загальною рисою всіх новинок у серії LEDriving® 
є дуже висока якість виготовлення, яку підтвер-
джує гарантія терміном 5 років. Додаткові й робочі 
світлодіодні ліхтарі OSRAM LEDriving®, виготов-
лені з використанням надзвичайно міцних по-
лікарбонатних стекол, обладнані вбудованими 
контролерами, запобіжниками 12/24 В і захистом 
від зворотної полярності при підключенні жив-
лення, а їх конструкція забезпечує ефективне 
відведення тепла. Завдяки цьому досягається 
термін служби навіть до 10 000 год. Світлодіоди, 
які використовуються в ліхтарях серії LEDriving®, 
мають високу енергетичну ефективність і колір 
світла 6000 К.

ДОДАТКОВІ Й РОБОЧІ 
СВІТЛОДІОДНІ ЛІХТАРІ 
OSRAM СЕРІЇ LEDriving®

МОДЕЛІ РОБОЧИХ ЛІХТАРІВ OSRAM LEDriving®
Лінійка ліхтарів LEDriving®, призначених для використання поза дорогами загального користування, 

складається з трьох моделей: LEDriving® CUBE MX85-WD, LEDriving® CUBE MX85-SP та LEDriving® 
LIGHTBAR MX140-WD. 

Light bar MX140-WD — це ліхтар із дальністю світлового променя до 60 м, з кутом розподілу світла 

45° та зі світловим потоком 2000 лм. Інші два ліхтарі є меншими і мають квадратну форму. В них при-

вабливий зовнішній вигляд: між чотирма світлодіодами високої потужності розміщені паркувальні 

ліхтарі у формі літери X. Моделі MX85-WD і MX85-SP виконують дві функції: робочих ліхтарів і, власне, 

паркувальних ліхтарів. У «робочому» режимі вони емітують світловий потік величиною 1250 лм. 

Модель MX85-WD формує промінь з кутом розподілу світла 43,5° і дальністю до 55 м, а MX85-SP — 

світить більш точково (кут променя 13,5°), але набагато далі — до 110 м. Корпуси всіх ліхтарів OSRAM 
LEDriving® виготовлені з пило- і водонепроникних матеріалів із класом захисту IP67.

LEDriving® CUBE MX85-SP LEDriving® CUBE MX85-WD LEDriving® LIGHTBAR MX140-WD
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МОДЕЛІ ДОДАТКОВИХ ЛІХТАРІВ OSRAM LEDriving® 
Інші ліхтарі з серії OSRAM LEDriving® можуть використовуватися в транспортних засобах, які 
пересуваються дорогами загального користування, в якості додаткового освітлення, оскільки вони 
мають погодження ЕСЕ (Європейської економічної комісії). Їхньою основною функцією є додаткове 
освітлення під час руху. 

Модель Lightbar MX140-SP — це ліхтарі компактного розміру.

Вони мають вузький кут розподілу світла 10° і дальність променя до 200 м з освітленістю 1 LUX. 
На додаток до їхньої основної функції — ліхтарів дальнього світла, вони також можуть бути викорис-
тані в якості стильного декоративного освітлення.
Моделі Lightbar (FX250-SP, FX250-CB FX500SP і FX500-CB) мають більші розміри і є чудовим допо-
вненням для ліхтарів дальнього світла. Моделі з позначенням SP емітують точкове світло променем 
із кутом 5° і освітлюють місцевість попереду транспортного засобу до 450 м. 

Додаткові та робочі світлодіодні ліхтарі OSRAM серії LEDriving® 
змінять уявлення про те, на що здатний ваш автомобіль.

Де б не наздогнала вас ніч, яскраве світло світлодіодних ліхтарів OSRAM 
допоможе з легкістю подолати будь-який маршрут та виконати будь-яку роботу.

Моделі, що мають у назві літери СВ, характеризуються змішаним розподілом світла, 
яке водночас охоплює місцевість як далеко, так і близько до автомобіля.

OSRAM LEDriving із серії Slim — це три моделі Lightbar (SX180-SP, SX300-SP і SX500-SP) з винятково 
компактною конструкцією і підвищеним ступенем захисту від пилу й води. Ці лампи можуть підда-
ватися частим контактам з водою під високим тиском — відповідно до норми IP69K. Температурний 
діапазон, в якому вони можуть працювати, також вражає — від –30 °C до +60 °С. Модель SX180-SP 
емітує світловий потік 1300 лм, SX300-SP — 2600 лм, а SX500-SP — до 3900 лм. Усі описані лампи із 
серії Slim мають велику дальність (190/270/370 м) і вузький кут розподілу світла — 8°. 

Lightbar MX140-SP

 Lightbar FX500-SP

 Lightbar SX300-SP

Lightbar FX500-CB

Світло — це OSRAM
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АКУМУЛЯТОРИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
СИСТЕМА «СТАРТ-СТОП»
ЗА ПРИБЛИЗНИМИ ПІДРАХУНКАМИ, НА ЦЕЙ ЧАС НА РИНКУ Є ПОНАД 4000 
МОДЕЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ, ОБЛАДНАНИХ СИСТЕМОЮ «СТАРТ-СТОП». СЕРЦЕМ 
СИСТЕМИ «СТАРТ-СТОП» Є АКУМУЛЯТОР, ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ РЕГУЛЯРНИХ 
ПЕРЕВІРОК, НАПРИКЛАД, ПІД ЧАС ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ СЕРВІСНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ, А ТАКОЖ ПРИ ЗАМІНІ СТАРОЇ БАТАРЕЇ НА НОВУ.

Власне сам процес заміни аку-
мулятора є проблематичним 
для багатьох механіків. Справді, 
в деяких автомобілях це складна 
операція, яка забирає багато 
часу, але у випадку наявності 
докладних інструкцій, знань і 
відповідних інструментів, вона 
не завдасть великого клопоту.

ВИБІР ВІДПОВІДНОГО 
АКУМУЛЯТОРА 
Системи «СТАРТ-СТОП» поділя-
ються на базові та вдосконалені. 
В обох випадках завданням та-
кої системи головним чином є 
зниження викидів CO2 шляхом 
призупинення роботи двигуна 
під час зупинок транспортного 
засобу та відновлення його ро-
боти для продовження руху. 
На особливу увагу заслуговує 
вдосконалена система «СТАРТ-
СТОП», функціональність якої 
була розширена за рахунок 
здатності накопичувати додат-
кову енергію, отриману під час 
гальмування (процес рекупера-
ції), наявність генератора, який 
обмежує заряджання акумуля-
тора під час прискорення, та 
інших систем, що зменшують 
споживання палива. В обох ти-
пах систем потрібно використо-
вувати виключно акумулятори, 
виготовлені за технологією EFB 

або AGM. Використання звичай-
них акумуляторів в автомобілях, 
обладнаних системою «СТАРТ-
СТОП», призводить до їх «пе-
редчасного зносу» в період від 
3 тижнів до 5 місяців. 

Компанія Clarios постачає акуму-
лятори VARTA для транспортних 
засобів, обладнаних системою 
«СТАРТ-СТОП», технологія ви-
готовлення яких базується на 
багаторічній співпраці з вироб-
никами оригінальних запасних 
частин OEM, забезпечуючи на-
лежну роботу транспортних 
засобів. 

Акумулятори VARTA Blue 
Dynamiс EFB призначені для за-
стосування із системою «СТАРТ-
СТОП» базового рівня. При їх ви-
робництві використано товстіші 
пластини, армовані спеціальним 
покриттям із поліестеру, завдяки 
чому досягається збільшення 
циклічної витривалості вдвічі 
порівняно зі звичайними бата-

реями. При вимкненому дви-
гуні батарея живить струмом 
усі електроприлади й гарантує 
наступний запуск двигуна про-
тягом кількох часток секунди. 

Акумулятори VARTA Silver 
Dynamic AGM, у конструк-
ції яких використано се-
паратори із скловолокна, 
які повністю поглинають 
електроліт, призначені для 
автомобілів, обладнаних 
системою «СТАРТ-СТОП» 
удосконаленого рівня.

Акумулятори AGM: Необхідно 
здійснити заміну на правильно 

підібрану батарею аналогічного типу.

Акумулятори EFB: Можна 
замінити на EFB або, у випадку 

необхідності, на акумулятор AGM.

AGM EFB 

AGM

EFB 

AGM 
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ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА
Заміна акумулятора в автомо-
білях, обладнаних системою 
«СТАРТ-СТОП», вимагає від авто-
механіка глибоких знань та іноді 
займає багато часу. За приблиз-
ними підрахунками, час заміни 
акумулятора в таких транспорт-
них засобах є в чотири рази до-
вшим, залежно від моделі й роз-
ташування акумулятора.

АДАПТАЦІЯ 
АКУМУЛЯТОРА
Під час заміни акумулятора по-
трібно виконати його демонтаж 
відповідно до інструкцій, нада-
них виробником транспортного 
засобу, а потім приступити до 
установки нового. На цьому 
етапі виникає необхідність так 
званого «закодування» акуму-
лятора, тобто внесення в бор-
товий комп’ютер інформації про 
установку нового акумулятора. 
Спрощено цей процес можна 

уявити, як внесення відповід-
них даних (зазвичай потрібно 
внести код запчастини із ката-
логу і код акумулятора) до при-
строю, за допомогою якого ми 
виконуємо цей процес. Тільки в 
такому випадку можна забезпе-
чити правильне функціонування 
системи «СТАРТ-СТОП». Якщо 
адаптація не буде виконана або 
буде виконана неналежним чи-
ном, окремі елементи системи 
«СТАРТ-СТОП» не працювати-
муть так, як належить. 

РОЗТАШУВАННЯ 
АКУМУЛЯТОРА

Після вибору підходящого аку-
мулятора виникає наступна 
проблема з виконанням за-
міни старої батареї на нову. У 
нових транспортних засобах, 
обладнаних системою «СТАРТ-
СТОП», акумулятор може місти-
тися під капотом, у багажнику 
або всередині кабіни (напри-
клад, під сидінням). Варто від-
значити, що попри численні 
зміни в конструкції автомобілів 
останніми роками, як і раніше, 
головним місцем для розташу-
вання акумулятора є відсік для 
двигуна, на другому місці — 
багажник, і  на останок — 
пасажирський салон.

Постійний розвиток автомо-
більної промисловості вимагає 
від автомеханіків поглиблених 
знань і підвищення компетент-
ності. Інформація, необхідна для 
правильної заміни акумулятора, 
а саме: вибір підходящого аку-
мулятора, місце його встанов-
лення та точні інструкції щодо 
його заміни, висвітлена на сайті 
www.varta-automotive.ru. 
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ЯКІСТЬ ОЛИВ БЕЗ СЕКРЕТІВ
ЯК ВИБРАТИ 
ПЕРЕВІРЕНУ ОЛИВУ 
ДЛЯ АВТОМОБІЛЯ?
ОДНИМ ІЗ ОСНОВНИХ КРИТЕРІЇВ ПІД 
ЧАС ВИБОРУ АВТОМОБІЛЬНИХ ОЛИВ 
ЧАСТО ВИСТУПАЄ ЇХ ЦІНА. ПРОТЕ 
ВАРТО ПОСТАВИТИ СОБІ ПИТАННЯ: 
ЧИ НАСПРАВДІ ЦІНА ПОВИННА БУТИ 
НАЙВАЖЛИВІШОЮ?

На ринку моторних олив спосте-
рігається запекла конкуренція. 
Як вибрати найкращу якість? 

Павел Масталерек, Castrol Polska: 
Справді, сьогодні на ринку можна 
побачити багато видів олив. На 
перший погляд, вони мають схожі 
характеристики, особливо, якщо 
ми звертаємо увагу на основні 
параметри в’язкості 5W-30, 5W-
40 і стандарти якості АРІ і ACEA, 
однак це ще не все. Оливи від-
різняються між собою викорис-
товуваними технологіями, збага-
чувальними добавками, якістю 
основи і стандартами якості ви-
робників. Крім того, спостеріга-
ється зовсім інший підхід до ла-
бораторних випробувань.

Перед тим як олива потрапить 
на полиці магазинів, вона має 
пройти відповідні випробування. 
Як це відбувається в лаборато-
ріях компанії Castrol?

У випадку компанії Castrol ви-
пробування і тести на стійкість 
проводяться безперервно в 
лабораторіях підприємства і в 
реальних дорожніх умовах. Сьо-
годні випробування олив по-
стійно здійснюються, зокрема, в 
нашому технологічному центрі 
Castrol у місті Пангборн у Велико-
британії. Багато досліджень про-
водяться спільно з партнерами 
компанії Castrol — виробниками 
автомобілів. У лабораторіях ви-
конуються, зокрема, дослідження 
якості базових олив, кількості зба-
гачувальних добавок і рівня зносу 
двигуна, на підставі якого можна 
судити про наявність в оливі та-
ких металів, як залізо, алюміній, 
мідь і молібден. Випробування 
двигунів здійснюються, зокрема, 
на випробувальних стендах, у клі-
матичній камері й на стендах для 
тестування двигунів. Вони розріз-
няються за довжиною, пробігом 
та навантаженнями. 

Обов’язково проводяться ви-
пробування на стендах для тес-
тування двигунів. Для правильної 
інтерпретації результатів тесту-
вання потрібно спочатку розі-
брати двигун, виміряти і зважити 
всі ті його деталі, знос яких нас 
цікавить, і скласти його знову. По-
тім такий двигун надходить на 
випробувальний стенд, і оливи 
та деталі двигуна перевіряються 
різними способами до та після 
тестування.

Це дійсно справляє враження... 
Чи місто Пангборн є єдиним 
місцем, де проводяться такі 
випробування? 

Звичайно ні. Дослідні центри ком-
панії Castrol розкидані по всьому 
світу, і всього їх існує 13. Слід, од-
нак, зазначити, що дослідження 
проводяться не тільки в науково-
дослідних центрах. У ході недав-
ніх досліджень технології Fluid 
TITANIUM, яка була застосована 
при виготовленні оливи Castrol 
EDGE, ми провели дуже специ-
фічні й унікальні тести. 

У чому вони полягали? 

Для їх проведення ми вико-
ристали, зокрема, найбільш 
тверду речовину природного 
походження, тобто алмаз. Олива 
була стиснена, а потім досліджу-
валася за допомогою рентгенів-
ських променів, які емітувалися 
електронами, що рухалися на 

швид кості, близькій до швидко-
сті світла. Дослідження показали, 
що олива Castrol EDGE з техноло-
гією Fluid TITANIUM фізично змі-
нює свою структуру — вона стає 
сильнішою під навантаженням, 
щоб забезпечити збереження 
певної відстані між металевими 
поверхнями і зменшити тертя. 

А яку ж роль відіграють вироб-
ники автомобілів? Чи співпраця 
з ними також впливає на якість 
олив? 

Будова автомобілів стає все 
складнішою, що приводить до 
їх більш ефективної роботи та 
зводить до мінімуму експлуата-
ційні витрати. Сучасні двигуни 
потребують відповідних мас-
тильних матеріалів, які повинні 
точно виконувати завдання, що 
ставляться перед ними. При роз-
робленні нових видів олив най-
важливішими є такі параметри: 
енергоефективність, сумісність 
із застосованими системами до-
даткового очищення вихлопних 
газів, теплові навантаження та 
планова періодичність заміни 
оливи. І спільне розроблення 
олив дозволяє задовольнити ці 
вимоги. 

Тож як саме вибрати оливу ви-
сокої якості? 

Підбираючи оливу для своєї мо-
делі автомобіля, необхідно мати 
на увазі, що вона повинна відпо-
відати конструкції цього двигуна. 
Необхідно підібрати таку оливу, 
яка матиме в’язкість, зазначену 
в інструкції, та відповідатиме за-
значеним в інструкції стандар-
там якості. Якщо у вас немає ін-
струкції, то варто відвідати сайт 
www.castrol.com/uk_ua/ukraine/
home.html і знайти додаток «Ви-
бір оливи». Там буде вказано 
найкращу оливу для вашого 
автомобіля. 
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TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

ВИВІЛЬНИ СПРАВЖНЮ 
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА

ТЕРТЯ МОЖЕ ЗМЕНШУВАТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ДВИГУНА НАВІТЬ НА 10 %.

ОЛИВА CASTROL EDGE З ТЕХНОЛОГІЄЮ FLUID TITANIUM 
МОДИФІКУЄ СВОЇ ВЛАСТИВОСТІ, АБИ СТАВАТИ СИЛЬНІШОЮ 
ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ І ЗМЕНШУВАТИ ТЕРТЯ, ЯКЕ ЗНИЖУЄ 
ПРОДУКТИВНІСТЬ НА 20 %*.

* Середнє значення округляється до найближчого цілого числа. 
Порівняно з такою ж оливою без технології Fluid TITANIUM. 
Досліджувані продукти становлять 75 % наших продажів у 2017 р. 

Завантажте демонстраційний додаток, щоб переконатися. 
ЦЕ БІЛЬШЕ, НІЖ ОЛИВА. 

ЦЕ ТЕХНОЛОГІЯ В РІДКОМУ СТАНІ.

www.castrol.com/uk_ua/ukraine/home.html
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sachsprovenperformance.com

SACHS
Автоматичне перемикання передач 
і управління зчепленням.

Комфорт управління, як на новому автомобілі.

Щодня.

 •  Виконавчі механізми SACHS замінюють педаль зчеплення 
і ручне управління важелем перемикання передач.

 •  Виконавчі механізми SACHS серійно встановлюються 
на автоматизованих трансмісіях кількох автовиробників.

 •  На ринку вже достатньо нових і старих автомобілів 
Dacia, Renault, Smart, Peugeot, Citroen, Volkswagen, 
Audi і Skoda, оснащених такими трансмісіями.

 • SACHS пропонує вторинному ринку запасних частин 
виріб, який повністю відповідає «оригінальному».

Повну інформацію про новинки ви знайдете 
в онлайн-каталозі: webcat.zf.com або безкоштовно 
встановіть мобільний додаток ZF Part Finder 
в Googlе Play або App Store.
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И ПЕРЕМИКАННЯ ЗЧЕПЛЕННЯ

ЯКІСТЬ ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА В СЕРІЮ

ВИПРАВДОВУЮЧИ ОЧІКУВАННЯ



ШИРОКИЙ ВИБІР
ВИСОКА ЯКІСТЬ

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Magneti Marelli Aftermarket 500

Більше 1 000 000
одиниць продукції

у щоденному
асортименті

Більше 500
філій по всій

Європі

30 років успіху
на світовому

автомобільному ринку

40 000 м2
площа центрального
складу під Варшавою

2 000 000 000 євро
загальний оборот

Inter Cars Group

19 країн офіційно
представляють

Inter Cars у Європі

Понад 1 000 000
найменувань

запчастин становить
щоденна пропозиція

39 авторизованих
відділень по всій Україні

80 000
найменувань товарів

провідних виробників

Більше 500 співробітників
роблять коротшим

шлях автозапчастин
до вашої машини

11 000 м2
загальна площа

логістичного
центру

20 років успішного
ведення бізнесу,

що відповідає
усім європейським

стандартам

350 брендів
автозапчастин

до легкових
та вантажних
автомобілів

Греція

Молдова

Велика
Британія
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