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Шановні колеги та партнери!

Вітаю вас на сторінках нашого другого 
вантажного випуску журналу Inter Truck 
та маю чудову нагоду привітати із настан-
ням весни! Нехай вона стане для вас пре-
красним стимулом для нових починань 
і звершень.

Компанія Inter Cars Ukraine має на вес-
ну 2018-го досить амбітні плани щодо 
розвитку вантажного напрямку. Ми не 
тільки збільшуємо асортимент запчастин 
до вантажних автомобілів, а й розши- 
рюємо пропозицію інструментів та облад-
нання для вантажного сегмента. У зв’язку 
з цим ми намагаємося наповнити жур-
нал максимально корисною інформацією 
щодо асортиментних позицій,  доступних 
до замовлення в нашій мережі.

Inter Cars Ukraine нарощує географічну 
присутність своїх філій, які пропонують 
широкий асортимент запчастин, інстру-
менту та обладнання для легкових і ван-
тажних автомобілів. Уже в березні ми від-
крили дві нових філії в Сумах та Тернополі. 

У журналі Inter Truck ми представляє-
мо вашій увазі чимало статей із корис-
ною технічною інформацією: «Автомобілі 
Євро VI у майстерні», «Шасі транспортних 
засобів для постачання», пам’ятку з під-
бору запчастин до вантажних автомобілів, 
каталог олив COMMA для сільськогоспо-
дарської, позашляхової та будівельної 
техніки, а також добірку актуальної інфор-
мації про інструменти та обладнання для 
вантажного сегмента.

Приємного читання!
Ігор Скопич, 

начальник відділу закупівлі запчастин 
до вантажних автомобілів
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Наразі мережа Q-Service Truck нарахо-
вує понад 75 станцій технічного обслу-
говування на території Польщі, які по-
єднують високі стандарти з прозорими 
цінами. Автомайстерні, об’єднані під зна-
ком Q-Service Truck, зберігають свою іден-
тичну відповідність високому рівню якос-
ті сервісу та обслуговування, яку завжди 
ставлять на перше місце. 

З 2017 р. компанія Inter Cars Ukraine по-
чала впроваджувати концепцію Q-Service 
Truck на станціях технічного обслугову-
вання по всій території України. 

12–13 січня 2018 р. у місті Лодзь у Польщі 
відбулася традиційна зустріч представ-
ників компанії Inter Сars з представни-
ками мережі Q-Service Truck. Цього року 
у зустрічі також взяли участь представ-
ники перших Q-Service Truck в Україні, що 
приєдналися до концепції Q-Service Truck 
у 2017 р.

На зустрічі були присутні представники 
Q-Service Truck з Польщі та Литви, а також 
керівництво компанії Inter Cars S.A. Під час 
зустрічі обговорювалися цілі та стратегії 
кооперації сервісів, які входять у європей-
ську мережу Q-Service Truck.

Згідно з програмою зустрічі було за-
плановано проведенн я тренін-
гів та семінарів. Теми були обрані 
актуальні: «Facebook — технології 
майбутнього в маркетинговому комуні-
каційному сервісі на СТО» (лектор Daniel 
Kedzierski) та «Ефективність роботи 
Сервісу» (лектор Sławomir Olszowski).

Після тренінгів для українських партнерів 
Q-Service Truck було організовано зустріч 
з їх колегами, партнерами Q-Service Truck 
з Литви, які поділилися досвідом ведення 
бізнесу за стандартами мережі.

Зростання попиту та вимог клієнтів сти-
мулює впроваджувати високі стандар-
ти, необхідні для конкуренції на авто-
мобільному ринку. У концепції Q-Service 
Truck основний вектор спрямовано на 
якість послуг, що надаються автосерві-
сами мережі.

Q-Service Truck — це загальнонаціональна 
мережа автомайстерень, які займаються 
технічним обслуговуванням та ремонтом ко-
мерційних автомобілів: вантажних автомо-
білів, причепів, напівпричепів та автобусів. 
Концепція об’єднання автомайстерень під 
одним знаком якості була створена у 1999 р. у 
Польщі компанією Inter Cars S. A., найбільшим 
імпортером та дистриб’ютором запасних час-
тин для більшості марок легкових і вантажних 
автомобілів. Компанія Inter Cars S. A. є власни-
ком товарного знака Q-Service Truck. 

ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ 
МЕРЕЖІ Q-SERVICE TRUCK 
У ПОЛЬЩІ
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Inter Cars Ukraine запрошує до співпраці!

 ▶ авторизація виробників 
запасних частин

 ▶ внутрішні та зовнішні аудити

 ▶ спеціальні пропозиції на 
обладнання для майстерень

 ▶ єдині стандарти ремонту 
та обслуговування клієнта 
в рамках мережі

 ▶ автомайстерні під знаком 
Q-Service Truck — це гарантія 
якості

 ▶ обслуговування транспортних 
засобів у майстернях мережі 
Q-Service Truck по всій території 
України

 ▶ технологія ремонту відповідає 
стандартам виробників 
транспортних засобів

 ▶ висока якість запасних частин

 ▶ ведення історії ремонту

Автомайстерні під знаком 
Q-Service Truck підлягають 
ретельному контролю якості:

 ▶ технічна підтримка

 ▶ візуалізація

 ▶ робочий одяг

 ▶ завжди до Ваших послуг 
(платформою для контактів 
і доступу до технічної інформації 
є IC_KATALOG)

 ▶ обладнання станції технічного 
обслуговування

Переваги приєднання 
до мережі Q-Service Truck:

Українські представники Q-Service 
Truck отримали офіційні сертифікати 
від Inter Cars S.A. та були додані 
до загальної європейської карти 
сервісів Q-Service Truck.

Подробиці авторизації станції 
технічного обслуговування 
як партнера Q-Service Truck 
дізнавайтеся у свого торгового 
представника.
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КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА:
Компанія Bosch розпочала випуск 
власних батарей для мотоциклів 
ще у 1922 році, а для автомобілів — 
у 1927 році. З того часу компанія 
стала лідером ринку з виробни-
цтва акумуляторів і продовжує 
вдосконалювати технології, щоб 
підвищити ефективність їх вико-
ристання в автомобілях. Станом 
на сьогодні в лінійках АКБ Bosch 
налічується більше ніж 180 типів 
батарей, що призначені для будь-
яких видів техніки.

Вантажні автомобілі оснащені двигунами з великими 
об’ємами, для запуску яких потрібні потужні старте-
ри й акумулятори. Також вантажівки та спецтехніка 
мають багато додаткового електрообладнання, яке 
активно споживає енергію, що висуває високі вимо-
ги до якості, потужності та довговічності акумулятор-
них батарей.

В асортименті Bosch є АКБ для вантажних авто зі стру-
мом холодного пуску до 1400 А та ємністю до 240 А·год. 
Ці параметри в 2–3 рази перевищують значення для 
АКБ для легкових автомобілів, які зазвичай мають струм 
холодного пуску близько 600 А при ємності 60 А·год.

Враховуючи особливості АКБ для вантажного 
транспорту, Bosch розробила окрему лінійку аку-
муляторних батарей — АКБ серії Т. Вони мають ве-
ликий резерв потужності, легко функціонують за 
умов високих навантажень і забезпечують надійне 
енергопостачання. У серії представлені лінійки T3, 
T4, T5 і TE EFB.

За винятком лінійки T3, АКБ Bosch для вантажних 
автомобілів дуже прості в експлуатації. Вони не по-
требують контролю рівня електроліту й доливання 
дистильованої води — необхідно лише дотримува-
тися правильних умов експлуатації та, за необхіднос-
ті, підзаряджати їх. Флагманом серії є акумулятори TE 
EFB, які вирізняються найсучаснішими та інновацій-
ними технологіями.

EFB (Enhanced Flooded Battery)  — це нова серія 
T–акумуляторів. Ефективність цієї технології обу-
мовлена використанням унікальних інноваційних 
рішень, а саме більшої конструктивної міцності, 
стійкості до вібрації, та конструкцією позитивної 
пластини. 

А саме:

• у таких батареях позитивна пластина покрита до-
датковою плівкою з поліестеру, що ефективніше 
утримує активну масу і забезпечує додатковий 
контакт між пластиною та електролітом;

• у батареях Bosch серії TE EFB додатково посилені 
з’єднання пластин і полюсних містків за допомо-
гою термопластичної полімерної смоли (компа-
унда), що також збільшує стійкість до вібраційних 
навантажень. 

• впроваджена революційна технологія циркуляції 
електроліту за рахунок унікальних елементів для 
змішування електроліту, які розміщені в кожній 
банці всередині корпусу батареї, що дозволяє під 
час руху ефективно перемішувати менш щільний 
електроліт у верхній частині батареї з більш щіль-
ним у нижній, запобігаючи сульфатації пластин.

Акумуляторні батареї EFB для комерційного тран-
спорту мають потужний ресурс, завдяки якому мо-
жуть використовуватися у 2–3 рази довше порівняно 
зі звичайними стартерними батареями.

Науково-дослідні центри Bosch постійно працюють 
над розробленням нових технологій, підвищенням 
якості та надійності АКБ для всіх видів транспорту. 
Bosch має багаторічний успішний досвід у вироб-
ництві акумуляторів, що підтверджено лідерством 
компанії у світових рейтингах виробників АКБ.

Нові акумуляторні батареї Bosch серії Т
НАЙВИГІДНІШЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ 
АВТОМОБІЛІВ І СПЕЦТЕХНІКИ
Не секрет, що акумуляторні батареї (АКБ) — один із ключових компонентів автомобіля, який відповідає 
за запуск двигуна і надійну роботу всіх електросистем. Зазвичай вантажні автомобілі та спецтехніка 
експлуатуються в екстремальних і специфічних умовах, що висуває високі вимоги до якості, потужності 
й довговічності акумуляторних батарей.
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Фільтри Denoxtronic: сила паперу
Інтерв’ю: якому оригінальному обладнанню мають відповідати 
фільтри Denoxtronic

Марина Камачо працює інженером-розробником фільтраційних ма-
теріалів у іспанській філії компанії Bosch у місті Аранхуес. В інтерв’ю 
вона пояснює, які чинники особливо важливі при розробленні й ви-
робництві оригінальних фільтрів Denoxtronic.

Для зниження викидів речовин, 
що забруднюють атмосферу, крім 
максимально повного і чистого 
згоряння палива, необхідно також 
подбати про очищення вихлоп-
них газів. Для цього ряд вироб-
ників двигунів і вантажних авто-
мобілів використовують системи 
Denoxtronic, розроблені компа-
нією Bosch, в яких відбувається 
впорскування розчину AdBlue® у 
потік вихлопних газів, що призво-

дить до вибіркової каталітичної 
нейтралізації в конвертері SCR. 
Викликаючи розпад газів на азот 
і воду, метод SCR забезпечує зни-
ження концентрації оксидів азоту 
у викидах дизельних приводів. Ін-
женер-розробник Марина Кама-
чо пояснює важливість фільтрації 
розчину AdBlue® для оптималь-
ного функціонування системи 
Denoxtronic.

ДЛЯ ЧОГО В СИСТЕМІ 
DENOXTRONIC ПОТРІБЕН 
ФІЛЬТР?
Розчин AdBlue® може містити част-
ки, що забивають або ушкоджу-
ють інжектор модуля дозування. 
І для очищення розчину в модулі 
подачі системи Denoxtronic вста-
новлюються фільтри Denoxtronic. 
Це дозволяє захистити інжектор 
і забезпечити точне дозування 
розчину AdBlue®.

ЯКІ СПЕЦИФІКАЦІЇ 
ДО ФІЛЬТРІВ DENOXTRONIC 
ПРИ ЇХ РОЗРОБЛЕННІ 
ТА ВИРОБНИЦТВІ?
Точні специфікації визначаються 
автовиробниками і стосуються 
пилозатримувальної здатності 
фільтрів, опірності до розчину 
AdBlue® і замерзання. Головне 
завдання цих специфікацій — за-
безпечити виконання вимог до 
складу автомобільних викидів, 
оптимальним чином використо-
вуючи очисні можливості фільтра. 
Для цього їх необхідно замінюва-
ти через кожні 120 000–320 000 км 
пробігу — залежно від специфі-
кації виробника.

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ СТОСОВНО 
ФІЛЬТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ?
Ключовим фактором, що визначає 
функціональні можливості філь-
трів Denoxtronic, є оптимальний 
підбір фільтраційних матеріалів. 
Ми застосовуємо фільтрувальний 
папір на основі целюлози зі спе-
ціальним просоченням. Саме це 

Фільтри Denoxtronic для системи Denoxtronic 6.5, 2.2, 2.1, 1 (зліва направо)
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AdBlue® — це водний розчин 
карбаміду, у складі якого міс-
титься 32,5 % карбаміду і 67,5 % 
демінералізованої води.

Ця рідина впорскується в потік 
вихлопних газів, що призводить 
до так званої вибіркової каталі-
тичної нейтралізації — SCR.

Вона перетворює оксид азоту, 
а також аміак, що утворився на 
проміжній стадії, на воду й азот.
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Шина CAN
двигуна

Вихлопні гази
Знижені викиди
забруднювальних
речовин

Приводи
Датчики

просочення робить фільтрацій-
ний матеріал особливо стійким 
до механічних, температурних 
і хімічних впливів. Залежно від 
сфери майбутнього застосування, 
може бути доданий, у ході склад-
ного технологічного процесу, до-
датковий шар тонких пластико-
вих волокон. Це дає можливість 
ще більше підвищити механічну 
міцність.

ЯКІ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ 
РОЗЧИНУ ADBLUE®?
Конкретні характеристики роз-
чину AdBlue® значною мірою 
залежать від температур, які на 
нього впливають. Розчин містить 
значну кількість води, і тому він 
замерзає і розширюється вже при 
температурі –11,5 °С. При високих 
температурах AdBlue® може бути 
навіть більш агресивним до дея-

ких видів пластиків і металів, ніж 
дизельне паливо.

ЩО ВСЕ ЦЕ ОЗНАЧАЄ 
ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ 
НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ?
Для захисту фільтрів Denoxtronic 
від можливих пошкоджень при 
низьких температурах їх облад-
нують компенсаційними елемен-
тами, зробленими з гнучкої гуми, 
які можуть стискатися і здатні ви-
тримати тиск замороженого роз-
чину AdBlue®. Усі матеріали, що 
застосовуються для виготовлення 
фільтрів (наприклад, фільтрацій-
ні матеріали, еластомери та інші 
пластики), повинні мати особли-
во високу опірність до хімічних і 
температурних навантажень для 
запобігання їх деформуванню й 
ослабленню під впливом розчину 
AdBlue®.

Компоненти Bosch

Система Denoxtronic:

1 Блок контролю дозування / Електронний 
блок керування двигуном

2 Модуль живлення

3 Фільтр Denoxtronic

4 Модуль дозування

5 Датчик оксидів азоту

6 Датчик твердих частинок

7 Датчик різниці тиску

8 Датчик впорскування дизельного палива

9 Регулятор подачі дизельного палива 
з відсічним клапаном

Інші компоненти:

10 Датчик температури вихлопних газів

11 Бак розчину AdBlue®

12 Окисний нейтралізатор

13 Фільтр сажі дизельного двигуна

14 Міксер

15 SCR-каталізатор

 A Розчин AdBlue®

 D Дизельне паливо

— Електричне з’єднання

 Висока температура

Оброблення вихлопних газів за допомогою системи Denoxtronic 
і датчиків (на прикладі Dnox 2.2)
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For a profitable trip
Commercial-vehicle spare  
parts and services by Bosch

Надійний старт

Акумулятори Bosch для
вантажних автомобілів

ТА БЕЗПЕКА
В ДОРОЗІ



Обмеження на викид шкідливих 
речовин в атмосферу, а також 
зміна технологій спалювання й 
впорскування палива висувають 
високі вимоги до вантажних ав-
томобілів і, відповідно, до техно-
логій фільтрації. Пропонуючи ши-
рокий асортимент продукції, яка 
не поступається за якістю оригі-
нальному устаткуванню, компа-
нія MANN-FILTER, міжнародний 
експерт у галузі технологій філь-
трації, є надійним партнером у 
сфері вантажних автомобілів. 
Крім повітряних, масляних і па-
ливних фільтрів, а також повітря-
них фільтрів для салону, клієнтам 
пропонуються осушувачі пові-
тря, відцентрові фільтри очистки 

масла і масляні фільтри коробки 
передач. «Ми відповідаємо ви-
могам, які все більше зростають, 
і тому наша продукція стає ще 
більш ефективною і надійною», — 
сказав Маттіас Веллер (Matthias 
Weller), технічний експерт MANN-
FILTER.

НАДІЙНІ ФІЛЬТРИ ВЛОВЛЮЮТЬ 
НАВІТЬ НАЙДРІБНІШІ 
ЧАСТИНКИ ЗАБРУДНЕНЬ

Щодня безліч вантажних авто-
мобілів працюють в особливо 
запилених умовах у будівельній, 
лісозаготівельній або гірничодо-
бувній промисловості. Двигуну 
автомобіля може зашкодити 
навантаження, спричинене за-

брудненим повітрям. У цих та 

інших складних умовах повітря-

ні фільтри MANN-FILTER за допо-

могою нановолокон захищають 

від впливу навіть найдрібніших 

частинок забруднення. Основа 

фільтрувального нановолокна — 

целюлозний матеріал, на який 

наноситься шар найтонших по-

лімерних волокон. Таким чином, 

значно збільшується площа по-

верхні для збору частинок пилу. 

Навіть найдрібніші частинки, що 

містяться в повітрі, які в 500 разів 

менші від товщини людської во-

лосини, фільтруються практично 

повністю.

фільтри від MANN-FILTER 
для вантажних автомобілів

ЛЕГКI 
В ОБСЛУГОВУВАННI 
ТА НАДIЙНI
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ВИКОРИСТАННЯ 
МОТКІВ ВОЛОКНА — 
ПРОСТО Й ЕФЕКТИВНО

Виробників вантажних автомо-
білів турбують проблеми у сфері 
енергетичного балансу, балансу 
вуглекислого газу (CO2), а також 
матеріального балансу. Експертам 
з виробництва фільтраційного об-
ладнання вдається скоротити ви-
трати в цих сферах також завдяки 
використанню у фільтрах мотків 
волокон. Металеві, пластикові та 
паперові корпуси фільтрів замі-
нюються спеціальними нитками 
з поліефірного волокна. Це допо-
магає зберегти ресурси, заоща-
дити енергію при виробництві, а 
також дозволяє виробляти пові-
тряні фільтри, які  повністю зго-
ряють. Навколо фільтра з різним 
кроком намотується спеціальна 
нитка, яка вирівнює і фіксує від-
стань між складками по всій ви-
соті фільтра. Результат — значне 
зменшення опору потоку, а отже, 
і втрати тиску. Крім того, це опти-
мізує пропускну здатність фільтра 
і сприяє економії пального.

ЛЕГКІ В ОБСЛУГОВУВАННІ 
МАСЛЯНІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ 
ШВИДКОГО І ПРОСТОГО 
РОЗБИРАННЯ

Асортимент продукції для тор-
гових підприємств і майстерень 
охоплює не тільки перевірені 
фільтри, які не поступаються за 
якістю оригінальному облад-
нанню, а й легкі в обслуговуван-
ні рішення. Наприклад, фільтр 
MANN-FILTER «HU +1291 z» для 
вантажівок відрізняється байо-
нетним з’єднанням. При розби-
ранні воно дозволяє без зайвих 
зусиль від’єднати весь фільтр від 
корпусу штуцера і витягти його.

«Масляний фільтр MANN-FILTER 
працює за принципом "від’єднай 
і витягни", — каже Йорг Шоммель 
(Jörg Schömmel), менеджер з ви-
робництва масляних фільтрів  

компанії MANN-FILTER. — Для 
майстерень це означає простоту 
і акуратність розбирання, а також 
зменшення витрат часу, порівня-
но з використанням стандартних 
виробів». Ще одна перевага: для 
виробництва елементів масля-
ного фільтра використовується 
особливо зносостійке зміша-
не волокно з целюлози і полі-
ефіру. Вже в багатьох країнах 
MANN + HUMMEL має патенти 
на цей виріб.

ЗАХИСТ ВОДІЯ ТА АВТОМОБІЛЯ

При розробленні продукції 
MANN  +  HUMMEL піклується не 
тільки про автомобілі, а й про 
самого водія. Все більше філь-
трів MANN-FILTER просочуються 
водо- і вогнестійким складом. 
Навіть після 100 000 км пробігу ця 
обробка значно зменшує ризик 
загоряння повітряного фільтра в 
руховому відсіку. Це забезпечує 
підвищену безпеку не тільки авто-
мобіля і вантажу, а, в першу чергу, 
водія та інших учасників дорож-
нього руху.
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Економічність зі зчепленнями Sachs

• Новий матеріал поверхні фрикційних накладок зчеплення 
дозволяє знизити тертя

• Значно поліпшено режим запуску і зрушення з місця

• Комплекти зчеплення дозволяють швидко зробити заміну 
і максимально зменшити час простою автомобіля

ZF Aftermarket 
пропонує нові 
обшивки зчеплення 
марки Sachs 
для важких 
комерційних 
автомобілів

10 InterTruck

ПОСТАЧАЛЬНИКИ



ZF Aftermarket пропонує широкий асортимент зчеплень Sachs для важких комер-
ційних автомобілів. Завдяки впровадженню останніх інновацій у галузі розробки 
матеріалів, фрикційні накладки диска зчеплення тепер мають нову поверхню. Це 
означає, що навіть у суворих умовах, з якими стикається цей клас автомобіля, така 
поверхня менш схильна до зносу, що робить зчеплення ще більш економічним і 
ефективним вибором на ринку.

Зчеплення Sachs відрізняються надійністю і якістю. Вони забезпечують рівномірну 
передачу потужності двигуна на дорогу. При цьому на зчеплення впливають висо-
кодинамічні фактори. Системний знос поверхні зчеплення призводить до зміни ко-
ефіцієнта потужності / ходу і повинен враховуватися при проектуванні зчеплення.

Таким чином, використання матеріалів найвищої якості поряд з ефективною 
взаємодією всіх компонентів є вирішальним з точки зору економічності системи 
зчеплення. Завдяки високій термостійкості та якості, нова поверхня фрикційних 
накладок диска зчеплення для важкого комерційного транспорту забезпечує 
надійний захист поверхні тертя маховика, що відчутно знижує ризик зносу. У 
первинному варіанті ця поверхня доступна для таких дисків зчеплення: 362 мм; 
395 мм; 400 мм і 430 мм.

Екологічно чисте виробництво

Матеріал, що використовується для виготовлення недавно розробленої поверхні, 
не містить азбесту, свинцю, кадмію, ртуті або хрому-VI. Крім того, в процесі вироб-
ництва не використовуються розчинники. Як і продукція оригінального виробника, 
яку пропонує на вторинному ринку бізнес-підрозділ ZF Aftermarket, нова поверхня 
фрикційних накладок зчеплення відповідає всім технічним вимогам (BPS97).

Професійні поради експертів

Професіонали повинні проводити ремонт важкого комерційного транспорту опе-
ративно, використовуючи компоненти найвищого стандарту, щоб звести до міні-
муму час простою автомобіля, який неефективний і може дорого коштувати. Ви-
користання дешевих деталей низької якості — це помилкова економія, оскільки, 
можливо, деталі доведеться замінити раніше, в результаті чого автомобіль буде 
простоювати двічі.

Несправність зчеплення, зокрема погане роз’єднання, може також вказувати на не-
справну систему вимкнення зчеплення. Для найбільш безпечної та швидкої заміни 
Sachs пропонує практичні комплекти зчеплення. Утримуючи всі необхідні деталі, 
ці комплекти гарантують швидку й бездоганну заміну зчеплення. У такі комплекти 
входить корзина зчеплення, диск зчеплення і витискний підшипник, а також відпо-
відне мастило.

Додаток ZF Part Finder дає можливість користувачам швидко і легко знаходити ін-
формацію про запчастини за номером або виробником транспортного засобу. Цю 
програму, доступну багатьма мовами, зокрема й російською, можна безкоштовно 
завантажити з App Store або Google Play Market, встановити на ПК, планшетах або 
смартфонах і використовувати на базі операційних систем iOs, а також Android.
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ГЕНЕРАТОРИ ТА СТАРТЕРИ 
КОМПАНІЇ POWER TRUCK 
ДЕБЮТУЮТЬ НА РИНКУ
POWER TRUCK — ЦЕ НОВА МАРКА ГЕНЕРАТОРІВ І СТАРТЕРІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ 
АВТОМОБІЛІВ. ПРОДУКТИ ВЖЕ ДОСТУПНІ В МЕРЕЖІ ПРОДАЖУ КОМПАНІЇ INTER CARS.

НАЯВНІСТЬ, ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ
Для вантажних транспортних засо-
бів ключовою цінністю є надійність. 
Транспортний засіб, який не руха-
ється, не працює, а отже й не зароб- 
ляє. Чим частіше та довше він пере-
буває в автомобільній майстерні, 
тим більші збитки несе компанія. 
Надійний старт надзвичайно важ-
ливий для вантажівок. Водій має 
бути впевненим, що двигун авто-
мобіля запускається в будь-яких 
погодних умовах. Згадаймо, що 
завдання стартера полягає в тому, 
щоб довести двигун до достатньої 
швидкості обертання протягом 
лише кількох десятих частини се-
кунди. У сучасних вантажних ав-
томобілях застосовується щоразу 
більше споживачів електроенер-
гії, що кидає виклик електричній 
системі транспортного засобу. 
Генератор має подати акумулято-
рові відповідне значення напруги. 
Будь-які відхилення від норми мо-
жуть призвести до розрідження 
або тривалого пошкодження аку-
мулятора. Готуючи свій автомобіль 
для тривалих маршрутів у важкому 
кліматі, варто подбати про систему 
запуску й електричну систему. Їхня 
потенційна аварія може закінчи-
тися навіть необхідністю буксиру-
вання транспортного засобу, 
що для вантажівок, як відо-
мо, є дорогим і клопітним. 
Завдяки асортименту брен-
ду Power Truck ми маємо 
доступ до високоякісної 
продукції, яка задо-
вольняє користувача 
ціною. Генератори та 
стартери бренду Power 
Truck характеризують-
ся міцною конструк- 
цією та надійністю. Вони ви-
конані з перевірених матеріалів і 

суворо контролюються на заводі.  
Їхнє застосування дає гарантію мак-
симальної продуктивності та надій-
ності електричної системи двигуна. 

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ
Власники вантажних транспорт-
них засобів здебільшого не можуть 
дозволити собі простоїв, спричи-
нених аваріями. З іншого боку, з 
фінансових причин вони шукають 
альтернативи дорогих деталей, які 
пропонують авторизовані стан-
ції обслуговування. Пропозиція 
бренду Power Truck є відповіддю 
на попит тих, хто шукає якість за 
конкурентоспроможною ціною. 
Тих, хто вибирає новий продукт, 
не регенерований, і для яких 
доступність і швидка доставка 

товару є ключовими цінностями. 
Зараз пропозиція бренду Power 
Truck охоплює понад 80 наймену-
вань генераторів і 80 найменувань 
стартерів. Це продукти, призначені 
для основних марок автомобілів: 
MAN, Mercedes-Benz, Scania, Iveco, 
DAF, Volvo та інших. Це забезпечує 
покриття більшої частини ринку. 
Наявність генераторів і стартерів 
Power Truck у пропозиції найбіль-
шого польського дистриб’ютора 
частини — компанії Inter Cars — 
дає гарантію експрес-доставки на 
території країни. Пропозиція до-
ступна не тільки в Польщі, а й у 13 
інших країнах Європи, де присутня 
мережа дистрибуції Inter Cars. Під-
тримка такого солідного партнера 
унеможливлює будь-які проблеми 
з гарантійним захистом, який діє 
впродовж 24 місяців для продуктів 
Power Truck.

БІЛЬШЕ ПРО ПРОДУКЦІЮ POWER TRUCK 
МОЖНА ДІЗНАТИСЯ НА САЙТІ:  

  WWW.E-POWERTRUCK.EU. 

ІЗ ЗАПИТАННЯМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ 
ЗА АДРЕСОЮ: 

  INFO@E-POWERTRUCK.EU 
АБО ДО МІСЦЕВОГО ПРЕДСТАВНИКА 
КОМПАНІЇ INTER CARS.

ВИСОКА ЯКІСТЬ ЗА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЮ ЦІНОЮ
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СТАРТЕРИ  
І  ГЕНЕРАТОРИ

HEAVY DUTY

ВИСОКА ЯКІСТЬ ЗА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЮ ЦІНОЮ

Висока доступність
Швидка доставка
Навчання про продукти
Технічна підтримка
2 роки гарантії



Фільтри-сепаратори відокремлю-
ють тільки мікроскопічні краплі 
води. Водночас у паливі присутні 
бензоли й ароматичні вуглеводні, 
і їх вміст найчастіше вдвічі переви-
щує допустимі норми! Усі ці речо-
вини так само, як широко розре-
кламований «екологічно дружній» 
біоетанол, — гігроскопічні, тобто 
здатні прихопити молекули води 
і доставити їх прямо в камери зго-
ряння, де вода закономірно пере-
творюється на пару. Результат — 
корозія і відкладення. Крім того, 
вода в баках з дизельним паливом 
створює умови для зростання бак-
терій, продуктами життєдіяльності 
яких є органічні кислоти — теж не 
найкорисніші речовини, в сенсі ри-
зиків виникнення корозії.

Рішення описаних проблем запро-
поновано компанією WIX Filters — 
це занурення в паливний бак погли-
нача води TANK SNAKE, або «Резер-

вуарна змія». Поглинач виконаний 
у вигляді стрічки або джгута зі спе-
ціального абсорбційного матеріалу, 
вміщеного в сітку, що перешкоджає 
його надмірному розбуханню. TANK 
SNAKE існує в кількох варіантах: для 
застосування в баках для дизельно-
го палива, бензину, а також для баків 
з гідравлічним маслом.

Застосування TANK SNAKE для бен-
зобаків дозволяє уникнути фазового 
розшарування палива, особливо в 
поєднанні із застосуванням «ета-
нолового щита» (Ethanol Shield) — 
хімічного стабілізатора для палива, 
що запобігає зв’язуванню води ета-
нолом. TANK SNAKE для бензобаків 
розрахована приблизно на один бак 
палива і може застосовуватися в усіх 
2- і 4-тактних бензинових двигунах. 
Особливо це актуально для влас-
ників катерів, мотоциклів та іншої 
сезонно використовуваної техніки.

Спосіб застосування «Резервуар-
ної змії» досить простий. Після 
відкриття упаковки один кінець 
троса прикріплюється до кін-
ця «Змії», а інший — до бирки, 
на якій потрібно записати дату 
початку її використання. Потім 
«Змія» поміщається в бензобак 
або в резервуар для зберігання 
палива (каністру). Перебуваючи 
на дні бака, «Резервуарна змія» 
поглинає воду тільки з палива, 
при цьому вона не роздується 
більше, ніж дозволяє оболонка. 
Якщо передбачається тривалий 
простій транспортного засобу із 
використанням Ethanol Shield, 
тоді потрібно через 24–48 годин 
застосування «Змії» запустити 
двигун і дати йому попрацювати, 
щоб вільне від вологи паливо за-
повнило всю паливну систему — 
так забезпечиться її максималь-
ний захист.

ДОСКОНАЛЕ 
РІШЕННЯ 
ДЛЯ ПАЛИВА!
Чи може бути вода в паливному баку? Так — навіть 
якщо б її не було в бензині або дизпаливі, вона має 
властивість конденсуватися на стінках з атмос-
ферного повітря. Звичайно, якщо заправлятися 
якісним паливом і швидко його витрачати…  за на-
явності хорошого фільтра із сепарацією вологи — 
може здатися, що це не проблема. Однак з’ясувалося, 
що вода може проходити через паливний фільтр за 
допомогою інших речовин, що містяться в паливі, 
зокрема — бензолів або біоетанолу.
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Що стосується дизельної палив-
ної системи, то завдяки TANK 
SNAKE вона може отримати по-
вний захист шляхом постійного 
видалення води, запобігаючи 
зростанню колоній мікроорга-
нізмів, водоростей і утворенню 
шламу в дизельному паливі. 
«Змія» для дизпалива призначе-
на поглинати воду з денця бака. 

При цьому вона розрахована на 
багаторазове використання (до 
10 разів) — її можна дістати, про-
сушити і знову помістити в бак.

«Резервуарна змія» для дизель-
ного палива існує у варіантах як 
для використання при зберіганні 
техніки, так і під час її експлуата-
ції. Втім, якщо перший варіант ви-
падково залишиться в баку, під 

час руху нічого проблемного не 
відбудеться — ви згадаєте про неї 
і дістанете при черговій заправці, 
побачивши тросик. «Змія» для ви-
користання при русі оснащена 
магнітами, для прикріплення до 
стінки бака, і міцним тросом. До-
датково неодимові магніти влов-
люють металеві частинки, зокре-
ма іржу, які містяться в паливі.

Також WIX Filters пропонує по-
глиначі води з гідравлічного 
масла, що складаються із «Змії» 
(вологопоглинача) і металевого 
перфорованого корпусу багато-
разового використання. Є комп-
лекти, в які входять один корпус 
і 3 поглиначі, а також 2 корпуси і 
6 поглиначів, або 3 корпуси і 9 по-
глиначів. Також поглиначі можна 
купувати окремо — тільки їх не 
можна використовувати без кор-
пусів!

WIX Filters рекомендує контролю-
вати якість палива, яке зберігаєть-
ся в паливних баках або окремих 
резервуарах. Для цього доступні 
тестери дизельного палива «4 в 1» 
(якість палива, вода, корозія, 
шлам / асфальтени). Щоб отри-
мати правильний результат, по-
трібно дістати тестером до дна 
бака  — для цього застосовується 
спеціальний подовжувач (вхо-
дить у комплект).

Тестери для бензину «2 в 1» (якість 
палива і вода / фазове розшаруван-
ня) дозволяють виявити присут-
ність води і визначити придатність 
палива. За ступенем потемніння 
наконечника тестера можна ви-
значити — нормальне паливо чи 
критично забруднене (отже, може 
бути застосовано тільки через від-
сутність кращого) або категорич-
но непридатне. Поставляються в 
упаковках по 10 штук (12 упаковок 
у коробці) або по 60 штук у пласти-
ковій упаковці.

4-В-1 ТЕСТЕРИ 
ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА

Для контролю:
• Якості  палива
• Води
• Іржі
• Шламу

ПОГЛИНАЧ ВОДИ В 
ПАЛИВНОМУ БАКУ

• Видаляє 
зв’язану воду

• Стабілізує паливо
• Змінює колір після 

наповнення

2-В-1 
ТЕСТЕРИ БЕНЗИНУ

Для контролю:
• Якості палива
• Води (фазове 

розшарування)

АБСОРБЕРИ ВОДИ 
І НАБОРИ ДЛЯ 
ВИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ПАЛИВА

За допомогою WIX Filters забезпечуйте двигун якісним 
паливом, і він завжди втішатиме надійною роботою!
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Гібридні клеї LOCTITE: 
міцність і швидкість для 
неперевершеного склеювання

Henkel представляє універсальні клеї LOCTITE 
для структурного склеювання — інноваційні 
матеріали, створені на основі запатентованої 
гібридної технології, що поєднує найважливіші 
риси структурних, миттєвих і епоксидних клеїв: 
міцність зчеплення, швидкість і довговічність. Це 
потужне поєднання забезпечує підвищену про-
дуктивність на різних поверхнях, а також універ-
сальність у вирішенні широкого спектра питань 
ремонту та технічного обслуговування.

Продуктивні й гнучкі в застосуванні, універ-
сальні клеї LOCTITE для структурного склею-
вання значно розширюють можливості тра-
диційних клеїв і відкривають універсальні 
рішення для складних завдань. Інноваційні 
клеї створюють можливості для проектуваль-
ників та інженерів технологічного обладнання, 
які шукають способи поліпшення монтажних 
робіт, технологічних операцій чи застосування 
клейових матеріалів у складних умовах.
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Для отримання додаткової інформації про універсальні клеї LOCTITE для структурного склеювання звертайтеся 
за телефоном +38 044 569 96 57 або завітайте на сайт www.loctite.ua.

Клей LOCTITE HY 4090 забезпечує швидку 
фіксацію, можливість застосування на різ-
них поверхнях, відмінну міцність і підвище-
ну безпечність. Добре збалансовані власти-
вості цього клею роблять його ідеальним 
для широкого спектра застосувань, серед 
яких прикріплення табличок, герметизація 
і приклеювання світлодіодних освітлюваль-
них приладів і акустичних систем.

LOCTITE HY 4090 ударо- і вібростійкий, за-
безпечує високу стійкість до вологості, екс-
тремальних температур і хімічних речовин. 
Цей продукт доступний у простих у вико-
ристанні 50-мілілітрових шприцах і 400-мі-
лілітрових картриджах.

LOCTITE HY 4080 — це новий в’язкий клей ви-
сокої міцності з високою ударо- і вібростійкіс-
тю та підвищеною безпечністю. Розроблений 
для різних промислових застосувань, LOCTITE 
HY 4080 забезпечує довготривале й міцне 
склеювання різних поверхонь — від металу до 
пластику. Він має слабкий запах, незаймистий, 
безпечніший для здоров’я порівняно з тради-
ційними двокомпонентними метилметакрилат-
ними  й акриловими структурними клеями. Він 
доступний у зручних 50-мілілітрових шприцах і 
400-мілілітрових картриджах.

LOCTITE HY 4080 та LOCTITE HY 4090 також 
доступні в сірому кольорі для індикації змішу-
вання.

LOCTITE HY 4060 GY — це 5-хвилинний 
універсальний клей загального призначен-
ня, який можна механічно обробляти. Він 
працює на різних поверхнях, у тому числі 
на пластмасах, і забезпечує високу продук-
тивність, довготривалість, швидку фіксацію, 
відмінну полімеризацію за низьких темпе-
ратур і підвищену безпеку. Цей продукт до-
ступний у картриджах на 25 мл і готовий до 
використання.

Клей LOCTITE HY 4070 — це найшвидше 
рішення для ремонту з високою продук- 
тивністю, відмінним заповненням зазорів 
і гарною стійкістю до високих і низьких тем-
ператур, вологості та хімічних речовин. Може 
застосовуватися на різних поверхнях, включ-
но з металами, більшістю пластмас і гумою. 
LOCTITE HY 4070 обов’язково повинен бути 
у вашому ящику для інструментів. Цей про-
дукт постачається в готових до використання 
упаковках об’ємом 10 мл.
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Фото Індекс Опис Виробник

KIELICH TYP 46 Плита пневморесори DB 303, 405 MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 04/PG Плита пневморесори (644NP02) MERCEDES SETRA 400 10.03- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 04-1/PG Плита пневморесори MERCEDES CITARO (O 530); SETRA 400 01.98- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 05/PG Плита пневморесори RVI FR1 01.83- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 09/PG Плита пневморесори (RZ415-28) VOLVO B 12 01.92- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 09-1/PG Плита пневморесори (644N, RZ415-28) VOLVO B 12 01.92- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 09-2/PG Плита пневморесори VOLVO B 12 01.92- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 11/PG Плита пневморесори (250 мм, 1885N1) MAN EM, NM, SM 08.87- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 12/PG Плита пневморесори (836M) 01.99- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 14/PG Плита пневморесори NEOPLAN MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 21/PG Плита пневморесори (661N) SETRA 200, 300 01.77- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 23/PG Плита пневморесори SETRA 200, 300 01.77- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 24/PG Плита пневморесори (RZ415-28) VOLVO B 12 01.92- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 25/PG Плита пневморесори SETRA 200 01.77- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 25-315/PG Плита пневморесори Setra 315 MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 28/PG Плита пневморесори EOS VAN HOOL  (896N/927N) MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 29/PG Плита пневморесори EOS VAN HOOL  (896N/928N) MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 31/PG Плита пневморесори (819NP01)MERCEDES VARIO 09.96-12.10 MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 32/PG Плита пневморесори (662N) DAF SB; NEOPLAN CITYLINER, SPACELINER MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 39/PG Плита пневморесори (701N) BOVA MAGIQ; IKARUS 260, 280 01.71- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 41/PG Плита пневморесори RVI ILIADE /FR1    768 N MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 46/PG Плита пневморесори DB 303, 405 MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 5/PG Плита пневморесори RVI FR1, ILIADE 01.83- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 5/PG-ODBOJ Плита пневморесори RVI FR1, ILIADE 01.83- MAGNUM TECHNOLOGY

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

TYP 55/PG Плита пневморесори (701N) BOVA MAGIQ 10.99- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 57/PG Плита пневморесори RVI TRACER 01.91- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 68/PG Плита пневморесори RVI ILIADE 01.97- MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 71/PG Плита пневморесори MERCEDES MAGNUM TECHNOLOGY

TYP 46/PD KIELISZEK Плита пневморесори (664N) MERCEDES O 405 12.0-2.9D MAGNUM TECHNOLOGY

10101000031 Колісний диск 22.5×11.75 ET120 10×335×281 4MAX 4MAX

10101000023 Колісний диск 22.5×9.00 ET161 10×335×281 4MAX 4MAX

10101000011 Колісний диск 22.5×8.25 ET152 10×335×281 4MAX 4MAX

10101000043 Колісний диск 22.5×11.75 ET0 10×335×281 4MAX 4MAX

10101000210 Колісний диск 19.5×11.75 ET120 10×335×281 4MAX 4MAX

10101000220 Колісний диск 19.5×14.00 ET120 10×335×281 4MAX 4MAX

10101000230 Колісний диск 19.5×14.00 ET0 8×275×221 4MAX 4MAX

10101000260 Колісний диск 22.5×11.75 ET135 10×335×281 4MAX 4MAX

10101000280 Колісний диск 17.5×6.75 ET1282 10×225×176 4MAX 4MAX

10101000290 Колісний диск 17.5×6.75 ET0 6×205×161 4MAX 4MAX

10101000310 Колісний диск 19.5×7.50  ET144 8×275×221 4MAX 4MAX

10101000320 Колісний диск 19.5×6.75 ET133 8×275×221  4MAX 4MAX

10101000330 Колісний диск 17.5×6.00 ET116 6×205×161 4MAX 4MAX

JHR5010 Амортизатор причепа (O/O,485X325,20X46) LOHR 16t TRW

JHZ5022 Амортизатор задній RVI MAGNUM 02.92- TRW

JHZ5041 Амортизатор передній DAF 95XF 01.97- TRW

JHZ5005 Амортизатор задній RVI MAGNUM, MAJOR 05.91-12.96 TRW

JHZ5040 Амортизатор передній MAN F 90, F 2000, M90, M 2000 L 07.86- TRW
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JHZ5035 Амортизатор задній MAN L 2000 10.93- TRW

JHR5000 Амортизатор причепа (O/O,475X320,20X55) FRUEHAUF TRW

JHR5001 Амортизатор причепа (вісь BPW ) GIGANT TRW

JHR5004 Амортизатор причепа (O/O,455×315,20×50) FRUEHAUF, SMB TRW

JHR5005 Амортизатор причепа SAF, ROR, FRUEHAUF, RVI AE500 R (O/O, 465X315, 24X62) TRW

JHR5007 Амортизатор причепа (O/O,363×260,20×54) FRUEHAUF, SMB, TRAILOR TRW

JHR5015 Амортизатор причепа (6,5-13t, 2 376 0027 00) BPW; SAF TRW

JHR5016 Амортизатор причепа (O/O,425×295,20×62) BPW TRW

JHR5033 Амортизатор причепа (O/O, 789×477, 24×55) BPW; SCHMITZ TRW

JHR5047 Амортизатор причепа (O/O,375×265,20×50) MERCEDES NR, TE, TL, TZ 09.01- TRW

JHZ5006 Амортизатор задній RVI PREMIUM 420 DCI 01.96- TRW

JHZ5013 Амортизатор задній SCANIA 4 09.96- TRW

JHZ5026 Амортизатор передній RVI MAGNUM 02.92- TRW

JHZ5043
Амортизатор передній IVECO EUROSTAR, EUROTECH, EUROTRAKKER 
180/190/240/260/400/40E-34/38/42(92-) 720E-37/42

TRW

JHZ5050 Амортизатор задній (4×2,6×2) VOLVO FH 16, FM 7, FH 12 08.93- TRW

JHZ5059 Амортизатор задній DAF XF 95, CF 75, 85, LF 55, 95; MAN L 2000 09.87- TRW

JHZ5060 Амортизатор задній (6×4,8×4) VOLVO F 12, 16 08.77-12.94 TRW

JHZ5075 Амортизатор задній MERCEDES ATEGO TRW

JHZ5079 Амортизатор передній MERCEDES ACTROS I, II, AEGO I, AXOR II, ECONIC TRW

JHZ5094 Амортизатор передній SCANIA 4, P,G,R,T 05.95- TRW

JHZ5100 Амортизатор задній MERCEDES ATEGO, ATEGO 2 01.98- TRW

JHZ5151 Амортизатор передній MAN TGA 04.00- TRW

990550 Амортизатор причепа SCHMITZ; WEWELER AL_KO 

990551 Амортизатор причепа BPW AL_KO 

990560 Амортизатор причепа SCHMITZ M30; MRH3 AL_KO 

99B 3165 Амортизатор передній EVOBUS SETRA S411HD; BOVA Futura KONI

99B 3166 Амортизатор універс. (пер/зад) (BOVA252558) KONI

PTC-3005
Генератор (24V, 55A) DAF 65, 75, 75 CF, 85, 85 CF, 95 XF; MAN EM, F 2000, F 90, F 90 , G 90, 
L 2000, M 2000 L, M 2000 M, M 90, NM, R, SG, SM, SЬ, ЬL D0824FL01-XF355M 01.70-

POWER TRUCK

PTC-3006 Генератор (24V, 110A) MAN TGA, TGL D0834LFL40-D2066LF39 11.02- POWER TRUCK

PTC-3011 Генератор (24V, 110A) VOLVO B 12, FH 12, FM D12D500-DH12E340 09.01- POWER TRUCK

PTC-3013 Генератор (24V, 100A) DAF 75 CF, 85 CF, CF 75, CF 85, XF 95 PE183C-XF315M 02.98-05.13 POWER TRUCK

PTC-4002
Стартер (24V, 5kW) IVECO EUROSTAR, EUROTECH MP, EUROTRAKKER, STRALIS F3AE0681B-
F3BE0681G 01.93-

POWER TRUCK

PTC-4005 Стартер (24V, 4kW) SCANIA 2, 3, 3 BUS, 4 DC11.01-DT12.02 01.81- POWER TRUCK

PTC-4007
Стартер (24V, 4kW) MAN EM, L 2000, M 2000 L, M 2000 M, M 90, NL, NM, SЬ D0824FL01-
D0836LOH55 07.89-

POWER TRUCK

PTC-4008
Стартер (24V, 5,5kW) BOVA FUTURA, MAGIQ, SYNERGY; DAF 95 XF, CF 85, SB, XF 105, XF 95; 
SOLARIS VACANZA GG170-XF355M 01.97-

POWER TRUCK

PTC-4009
Стартер (24V, 4kW) MERCEDES LK/LN2, LP, MK, NG, O 301, O 309, UNIMOG, T2/L, T2/LN1 
OM314.910-OM366.999 09.63-

POWER TRUCK

SEKCJA VERIGA
Ланцюги протиковзання вантажні (у пачці 2 шт.ціна за шт.!!)10.00-20;11.00-20;12.00-
20;11R22,5;12R22,5;13R22,5;275/70R22,5;295/80R22,5;315/80R22,5;305/70R22,5;315/7
0R22,5;315/60R22.5

VERIGA

CARGO-6KG Ящик вогнегасника CARGOPARTS CARGOPARTS

CARGO-AT01 Світловідбиваюча стрічка 55 мм × 50 м /жовта/EEC UN 104) CARGOPARTS

CARGO-AT02 Світловідбиваюча стрічка  55 мм × 50 м /червона/ EEC UN 104) CARGOPARTS

CARGO-AT03 Світловідбиваюча стрічка  55 мм × 50 м /біла/EEC UN 104) CARGOPARTS

CARGO-C018 Елемент бампера ROLL-STOP  100 × 90 h CARGOPARTS

CARGO-C022 Елемент бампера відбійник L=17 мм,  30 мм CARGOPARTS
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A31-6904-017 Бокові ліхтарі (габарит) 24 V, LED,  0,5 м, FLATPOINT II ASPOCK

L01-086-01 Гайки TR49 × 8, 186 × 135 × 70 мм LOHR SCHNEEBICHLER

L01-001-01 Гайки TR49 × 8, 118 × 135 × 70 мм LOHR SCHNEEBICHLER

L01-018 Пластина повзуна 170 × 60 мм,  LOHR SCHNEEBICHLER

L01-084 Пластина повзуна 250 × 60 мм LOHR SCHNEEBICHLER

L01-166 Втулка D25 / 45 × 73 мм LOHR SCHNEEBICHLER

L03-001 Втулка D155/90 × 30 мм LOHR SCHNEEBICHLER

L09-067 Елементи настилу 64×40×18 мм LOHR SCHNEEBICHLER

JAE0120900150 Гайка маточини колеса M80×1,5 Л. MERCEDES JOST

JAE0250300420 Кришка маточини MERCEDES JOST

JSE 0055800 Р/к опори причепа (шестерня) JOST JOST

JSE 0058800 Елементи опор JOST set napr.Modul B JOST

KLK HE 1100-22 Поворотний круг причепа 1111мм/1100м, H.90 мм JOST

KLK HE 1200-22 Поворотний круг причепа 1200мм/1208мм H90 мм) JOST

MP 4102 Плита сідла JOST  40мм (960×665×40) JOST

51.98182.0050MAN Трубка з’єднувальна MAN F2000, TGA D2866, D2868, D2876 01.94- OE MAN

81.97122.0041 Замок бардачка F90 F2000 OE MAN

016.373-00
Ресивер повітряний  3 * M22×1,5 25L;  246 мм; 604,5 мм; 15,5 бар) MERCEDES ACTROS, 
ATEGO, AXOR, ECONIC

PETERS

016.375-00
Ресивер повітряний  3 * M22×1,5;  20L;  246 мм;  496,5 мм;  15,5 бар) MERCEDES 
ACTROS, ATEGO, AXOR

PETERS

016.393-00 Ресивер повітряний  4 л  њr.144 мм/d.321 мм DB ACTROS, ATEGO, AXOR PETERS

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

PETERS

392.404.0 Ресивер повітряний  246мм/d.940мм/40дм/3 , 3×M22×1,5 POLMO

394.404.0 Ресивер повітряний  310мм/d.620мм/40дм/3 , 3×M22×1,5 POLMO

RI10996589 Втулка дишла (50×60,6×44) RINGFEDER

RI10996597 Втулка дишла (50×60,3×44) RINGFEDER

RO25477 Елементи зчіпки RO400 ROCKINGER

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

RO500A66000 Зчіпка 160×100, 200kN, 135kN, 50 мм ROCKINGER

RO57268 Вухо дишла 40, 65×55 ROCKINGER ROCKINGER

CARGO-E178 Вухо дишла 40, 65×55 ROCKINGER CARGOPARTS

RO70944 Ремкомплект зчіпки RO400 ROCKINGER
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RO71123 Ремкомплект зчіпки ROCKINGER 260 ROCKINGER

RO71125 Ремкомплект зчіпки ROCKINGER 500 ROCKINGER

0024979900 З’єднувач  VOSS 240 NG12 L /14x2 DIN74324 /12x41) VOSS

0060029000 З’єднувач пневматичних трубок VOSS 240 / NG 9 /9,5×21,5×5,8 VOSS

0060039000 З’єднувач пневматичних трубок VOSS 240 / NG 13 / 13,5×25,5×5,8 VOSS

0062029900 З’єднувач M16×1,5 VOSS 230 NG8 MAN VOSS

0228219900 З’єднувач  VOSS 230 NG12 GM 14,9 -M22×1,5 VOSS

0230005000 З’єднувач 6 мм 1 мм VOSS 230 NG8 MAN VOSS

0230015000 З’єднувач  8 мм 1 мм VOSS 230 NG8 MAN VOSS

5203110100 З’єднувач  VOSS 203 NG6, M10×1,0 Fi 6, SW12) VOSS

5232000000 З’єднувач  VOSS 232 NG8 M16×1,5 MAN; MERCEDES VOSS

5232000100 З’єднувач  VOSS 232 NG12 M22×1,5 MAN; MERCEDES VOSS

5232002300 З’єднувач  VOSS 232 NG12 VOSS

5232200200 З’єднувач  VOSS 232 NG8,  Fi-6 MAN; MERCEDES VOSS

5232201000 З’єднувач  VOSS 232 NG12,  Fi-14×2,0 MAN; MERCEDES VOSS

5232210800 З’єднувач  VOSS 232 NG12,  Fi-10×1,25 MAN TGA; TGS; TGX VOSS

5232220700 З’єднувач  VOSS 232 NG12,  Fi-12×1,5 / 12×1,5;  MAN; MERCEDES VOSS

5232223900 З’єднувач  VOSS 232 NG8,  Fi-6×1,0 / 8×1,0;  MAN; MERCEDES VOSS

5232225200 З’єднувач  VOSS 232 NG12,  Fi-12×1,5 / 6×1,0;  MAN; MERCEDES VOSS

5232226000 З’єднувач  VOSS 232 NG12  2×M22×1,5 VOSS

5246014653 З’єднувач  M16x1,5;  VOSS 246 NG12 MAN TGA; TGS; TGX VOSS

623 6826 З’єднувач  TEKALAN 1,  8×1,0 Typ P5 RAUFOSS

623 6833 З’єднувач  M16×1,5; Typ P5 RAUFOSS

623 6834 З’єднувач  M16×1,5; M16×1,5;Typ P5 RAUFOSS

623 6835 З’єднувач  M16×1,5; M16×1,5; Typ P5 RAUFOSS

623 7014 З’єднувач  M14×1,5;  20 typ P5 RAUFOSS

623 7730 З’єднувач  M22×1,5; M16×1,5; 28 RAUFOSS

623 7900 З’єднувач  M22×1,5; M16×1,5; 24 RAUFOSS

901 06 010 З’єднувач  M10,6×1,0; typ ABC RAUFOSS

901 06 012 З’єднувач  M12,6×1,0; typ ABC RAUFOSS

901 08 012 З’єднувач  (M12×1,5, przewуd Fi 8x1,0) RAUFOSS

901 12 016 З’єднувач  M16,12×1,5; Typ ABC RAUFOSS
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901 08 016 З’єднувач  (M16×1,5 / 8×1,0) RAUFOSS

901 12 022 З’єднувач  M22,12×1,5; Typ ABC RAUFOSS

901 08 022 З’єднувач  M22,8×1,0; Typ ABC RAUFOSS

901 10 016 З’єднувач  M16,10×1,0; Typ ABC RAUFOSS

901 16 016 З’єднувач  M16,16×2,0; Typ ABC RAUFOSS

901 16 022 З’єднувач M22,16×2,0; Typ ABC RAUFOSS

902 08 005 З’єднувач  8 мм,  1, Typ R ABC RAUFOSS

920 50 090 З’єднувач  (90 typ R) RAUFOSS

931 50 016 З’єднувач  (M16×1,5 typ R) RAUFOSS

931 50 022 З’єднувач  M22, 1, typ R ABC RAUFOSS

965 50 005 З’єднувач  (Typ R/R) RAUFOSS

966 06 010 Ключ для зняття фіттингів  6×1,0 RAUFOSS

966 10 010 Деталь  10×1,0 RAUFOSS

966 12 710 Деталь  12×1,5 RAUFOSS

151 W25 Бокові ліхтарі (габарит) 12-24V WAS

165 UP-126X34 Світловідбивач червоний 126×34 WAS

239L W48 Бокові ліхтарі (габарит) L 12-24V WAS

239P W48 Бокові ліхтарі (габарит) P 12-24V WAS

241L W49 Бокові ліхтарі (габарит) led 12-24V L WAS

241P W49 Бокові ліхтарі (габарит) led 12-24V P WAS

286 W62 Бокові ліхтарі (габарит) LED 12/24V WAS

406 W71 Ліхтар підсвітки номерного знака/чорний WAS

407 W71 Ліхтар підсвітки номерного знака/ червонй R10W WAS

408 W72 Ліхтар підсвітки номерного знака/чорнй 12/24V WAS

415BCL W21.5S Бокові ліхтарі (габарит) 12-24В L WAS

415BCP W21.5S Бокові ліхтарі (габарит) 12-24В P WAS

MU14 З’єднувач  M14×1,5; M14×1,5; метал NIK-MAR

MU22 З’єднувач  M22×1,5; M22×1,5; метал NIK-MAR

ZA7B 1.5 З’єднувач  M14×1,5  7 мм NIK-MAR

ZP2218B З’єднувач  M22×1,5; M18×1,5 NIK-MAR
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Введення стандарту Євро VI зму-
сило виробників вантажних авто-
мобілів застосовувати додаткові 
елементи для очищення вихлопних 
газів і контролю викидів. У стандар-
ті Євро VI, порівняно з Євро V, різко 
зменшено допустимі викиди окси-
дів азоту (на 77 %), викиди твердих 
частинок (на 67 %) і навіть наказано 
вимірювати та підраховувати кіль-
кість останніх. Стандарти Євро  VI 
вимагають також установлювати 
в транспортних засобах системи 
контролю оксидів азоту та дотри-
муватися правильної роботи сис-
теми селективного каталітичного 
відновлення (SCR) у трьох ступенях:

• 1-й ступінь — система поперед-
жає водія про низький рівень рі-
дини AdBlue, занадто низьку ви-
трату рідини, неправильну дію 
системи SCR і надмірні викиди 
оксидів азоту,

• 2-й ступінь — система зменшує 
максимальний доступний крут-
ний момент двигуна на 25 % 
у всьому діапазоні швидкості 
обертання, а за надмірних вики-
дів оксидів азоту зменшує крут-
ний момент до 60–75 %,

• 3-й ступінь — система обмежує 
максимальну швидкість тран-
спортного засобу до 20 км/год.

Також вимагається, щоб автомобілі 
відповідали поданим нормам ви-
кидів протягом певного періоду, 
тобто для транспортних засобів із 
загальною допустимою масою по-
над 16 тонн — 700 тисяч кілометрів 
або 7 років.

Із введенням стандарту Євро VI 
змінено також випробування дви-
гунів, які, однак, проводяться на 
стенді для двигуна, як і раніше. Вико- 
нуються статичні випробування 
(за певних умов роботи двигу-
на) і динамічний тест, коли умови 
роботи двигуна не визначено. Що-
правда, попередні та нинішні тести 
передбачають стільки ж фаз, тобто 
викиди вимірюються за 13 пункта-
ми роботи двигуна, суворо визна-
чених правилами, але в стандартах 
Євро V і Євро VI вони інші. Основні 
зміни стосуються швидкості обер-
тання та навантаження двигуна, 
методів вимірювання концентра-
цій компонентів відпрацьованих 
газів, а також методів розрахунку 
викидів.

Додатково були встановлені: 
процедура вимірювання кількості 
твердих частинок і ліміт для аміа-
ку (NH3) у вихлопних газах. У вимі- 
рюванні враховуються викиди 
з картера.

У НЕАВТОРИЗОВАНИХ МАЙСТЕРНЯХ ДЕДАЛІ ЧАСТІШЕ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, 
ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТУ ЄВРО VI, ЯКИЙ ВВЕЛИ У 2014 РОЦІ.

ТЕКСТ:  АНДЖЕЙ ВИЖИКОВСЬКИЙ 
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1. Відбір гарячих вихлопних газів 

перед турбокомпресором.

2. Плавно регульований клапан 

рециркуляції вихлопних газів 

з електронним керуванням.

3. Охолодження вихлопних газів 

за допомогою охолоджувальної 

рідини двигуна в теплообміннику.

4. Теплообмінник.

5. Змішування охолоджених 

вихлопних газів із повітрям, яке 

скеровується до двигуна.

АВТОМОБІЛІ 
EURO VI У МАЙСТЕРНІ

ДВИГУН MAN D26 EURO VI З РЕЦИРКУЛЯЦІЄЮ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ

фото MAN
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ТАКИЙ САМИЙ, АЛЕ ІНШИЙ
Виробники автомобілів, виконую-
чи стандарт Євро VI, не розроби-
ли принципово нового покоління 
своїх двигунів,  обмежуючись 
їхньою модифікацією. Насамперед, 
повністю видалено насоси-роз-
пилювачі й односекційні насоси-
розпилювачі, що трапляються ще 
у двигунах Євро V, замінивши їх 
системою common rail, в якій підви-
щено тиск упорскування (приблиз-
но 2400 барів). Потім вдосконалено 
системи очищення вихлопних га-
зів, і для того, щоб покращити їхню 
роботу, збільшено кількість датчи-
ків, зокрема додано датчики аміа-
ку, оксидів азоту, а також датчики 
для визначення стану каталізатора 
(враховують його експлуатаційний 
знос). Змінено також проект витяж-
ної вентиляції для блоку двигуна, 
який тепер працює в замкнутому 

циклі. Також запроваджено сис-
тему, що запобігає випуску аміаку 
із зони реакції. Для очищення ви-
хлопних газів використовується 
система селективного каталітич-
ного відновлення (SCR) з упорску-
ванням рідини AdBlue у вихлопні 
гази. Типова система очищення 
газів складається з окиснюваль-
ного каталізатора DOC, сажового 
фільтра DPF і каталізатора SCR, що 
редукує оксид азоту, пов’язаного 
з каталізатором, що редукує амі-
ак (ASC). Перед каталізатором SCR 
розташований інжектор рідини 
AdBlue. На початковій стадії дії 
норми VI майже всі виробники 
застосували систему охолоджува-
ної або неохолоджуваної рецир-
куляції вихлопних газів EGR. По-
вторне введення вихлопних газів 
у камери згоряння двигуна, що-
правда, спричиняє зниження ви-

кидів оксидів азоту, але за нагоди 
збільшує викиди твердих частинок. 
Iveco — це перша компанія, котра 
випустила на ринок автомобілі, які 
відповідають стандарту Євро VI, без 
системи рециркуляції вихлопних 
газів. До того ж аргументовано, що 
введення відпрацьованих газів у 
двигун знижує його довговічність, а 
підвищена емісія твердих частинок 
прискорить заповнення сажового 
фільтра DPF. Можливо, це не про-
блема для транспортних засобів 
далекого прямування, в яких на-
вантаження на двигун загалом є по-
стійним, що забезпечує ефективну 
пасивну регенерацію фільтра DPF.

Але в транспортних засобах для 
постачання, які переміщаються на 
короткі відстані, двигун працює 
під невеликим навантаженням, і 
температура вихлопних газів може 
бути недостатньою для пасивної 

РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОЧИЩЕННЯ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ 
У АВТОМОБІЛЯХ MAN TGX/TGS

Фото MAN

1 Zbiornik AdBlue 
2	 Układ	zasilania	silnika	typu	common	rail	
3	 Zawór	recyrkulacji	spalin	
4	 Zespół	oczyszczania	spalin

1
2

3

4
1. Бак AdBlue.

2. Система живлення двигуна типу common rail.

3. Клапан рециркуляції вихлопних газів.

4. Вузол очищення вихлопних газів.
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DOC DPF

SCR ASC

SCR ASC9

11

8

10
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5 4 3 2

1
6

регенерації сажового фільтра. Тоді 
необхідно застосувати активну 
регенерацію фільтра через підви-
щення температури вихлопних 
газів. Активної регенерації філь-
тра можна досягти двома мето-
дами. Перший — це додаткове 
впорскування палива у вихлопну 
систему спеціальним інжектором 
перед окиснювальним каталізато-
ром DOC. Паливо повністю згоряє 
в окиснювальному каталізаторі, 
а температура вихлопних газів 
зростає вище від необхідної 550 °C. 
Гарячі гази, що спрямовуються в 
сажовий фільтр, спричиняють «ви-
горяння» твердих частинок, які там 

перебувають. Другий спосіб — це 
впорскування додаткової дози (або 
доз) палива в камери згоряння дви-

гуна після головного впорскуван-
ня. Тільки система common rail дає 
змогу впорскувати додаткові дози 
палива, тому видалено насоси-роз-
пилювачі. Обидва методи актив-
ної регенерації фільтра ведуть до 
збільшення витрати палива, чого 
найбільше побоювалися покупці 
транспортних засобів стандарту 
Євро VI.

Зараз дедалі більше виробників 
транспортних засобів позбувають-
ся системи рециркуляції вихлоп-
них газів, оскільки двигуни вже 
відповідають стандарту Євро VI без 
ненадійного в експлуатації клапана 
системи EGR. 

5
4

3 2

7

8

9

9

1

1

6

ВУЗОЛ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ МІСТИТЬСЯ В ОДНОМУ КОРПУСІ

1. Струмінь вихлопних газів

2. Окиснювальний каталізатор

3. Сажовий фільтр

4. Інжектор AdBlue

5. Шланг подавання AdBlue

6. Змішувальна камера AdBlue 

з вихлопними газами

7. Каталізатор SCR

8. Каталізатор аміаку, 

який не прореагував

9. Датчик NOx 

Фото MAN

СХЕМА СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ У ДВИГУНІ EGR+SCR ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ МАРКИ SCANIA

Фото Scania

1, 7 Датчик оксидів азоту

2 Змішувач AdBlue

3, 4, 5 Датчик температури

6 Датчик диференційного тиску

8 Вихлопне гальмо

9 Турбокомпресор

10 Клапан системи рециркуляції 

EGR

11 Впускна заслінка

DOC ОКИСНЮВАЛЬНИЙ КАТАЛІЗАТОР DOC 

ПЕРЕТВОРЮЄ ВУГЛЕВОДНІ (HC) І ОКСИД 

ВУГЛЕЦЮ (CO) В НЕШКІДЛИВІ ВУГЛЕКИСЛИЙ 

ГАЗ (CO2) І ВОДУ (H2О). БІЛЬШІСТЬ ОКСИДІВ 

АЗОТУ ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ З NO НА NO2.

DPF САЖОВИЙ ФІЛЬТР — ЗАТРИМУЄ ДО 99 % ЇХНЬОЇ 

МАСИ. У ЦЬОМУ ФІЛЬТРІ ТВЕРДІ ЧАСТИНКИ 

СПАЛЮЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РАНІШЕ 

СТВОРЕНОГО NО2 І ЗМІНЮЮТЬСЯ НА СО2.

SCR РЕДУКЦІЙНИЙ КАТАЛІЗАТОР ОКСИДІВ АЗОТУ 

(NOX) — РЕДУКУЄ NOX ДО АЗОТУ (N) І ВОДИ

ASC КАТАЛІЗАТОР НЕПРОРЕАГОВАНОГО АМІАКУ — 

ПЕРЕТВОРЮЄ МОЖЛИВІ ЗАЛИШКИ РІДИНИ 

ADBLUE В АЗОТ І ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ.
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У МАЙСТЕРНІ
Транспортні засоби, що відповіда-
ють стандарту Євро VI, складніші, 
порівнюючи з попередниками, але, 
незважаючи на це, стандартні про-
грами технічного обслуговуван-
ня автомобілів Євро VI порівняно 
з Євро V не змінилися, так само, 
як і частота періодичних техніч-
них оглядів транспортних засобів. 
У транспортних засобах Євро VI 
складнішими є електронні системи 
керування й алгоритми їхньої ро-
боти в системі очищення вихлоп-
них газів, яка стала складною. Отже, 
діагностика несправності в системі 
очищення вихлопних газів складні-
ша, ніж у двигунах Євро V, так само, 
як і усунення несправності, коли у 
вихлопній системі є додатковий ін-
жектор палива.

Під час експлуатації транспортно-
го засобу Євро VI варто пам’ятати, 
що після кожних 300–500 тисяч 
кілометрів треба очищувати сажо-
вий фільтр від накопиченого там 
попелу. Якщо не виконати такої 
чистки, опір потоку через фільтр 
зростатиме, що сигналізується 
датчиком диференціального тис-
ку, збільшиться витрата палива, 
знизиться потужність двигуна. Не-
дотримання процедур регенера-
ції сажового фільтра призводить 
до його стійкого пошкодження та 
необхідності заміни, що спричиняє 
чималі витрати для клієнта. З по-
переднього досвіду випливає, що, 
на відміну від сажового фільтра, 
окиснювальні каталізатори DOC 
та редукційні каталізатори оксидів 
азоту SCR переважно не створюють 
експлуатаційних проблем. З часом 
їхня здатність до очищення ви-
хлопних газів знижується, але це 
не впливає на експлуатацію корис-
тувачем транспортного засобу. Для 

зручності обслуговування компо-
ненти системи очищення вихлоп-
них газів містяться в одному корпу-
сі, який кріпиться до рами шасі.

Для двигунів Євро VI рекомен- 
дуються переважно синтетичні 
моторні мастила, спеціально приз-

начені для цих силових агрегатів. 
З попереднього досвіду випливає, 
що набагато більший вплив на на-
дійність роботи двигуна, а також 
на дію сажового фільтра має якість 
палива.

1 Модуль живлення

2 Нагрівачі шлангів

3 Датчик температури AdBlue

4 Бак AdBlue

5 Датчик рівня AdBlue в баку

6 Підігрівач AdBlue в баку

7 Контролер DCU

8 Датчик температури вихлопних газів

9 Шланги охолодження модуля-дозатора

10 Модуль-дозатор та інжектор 

11 Датчик температури вихлопних газів

12 Датчик NOx 
Фото Bosch

СХЕМА СИСТЕМИ DENOXTRONIC 2.2, З ВПОРСКУВАННЯМ РІДИНИ ADBLUE ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАСОСА Й ІНЖЕКТОРА, 
А ТАКОЖ ІЗ ПІДІГРІВОМ МОДУЛЯ-ДОЗАТОРА

1

2

9
8

10

7

2
3

6 5

4

11 12

Під час заливання рідини AdBlue потрібно 

бути обережним — рекомендується 

використовувати рукавички, окуляри і захисний 

одяг, а в разі контакту з очима або шкірою 

необхідно промити їх великою кількістю води.
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Додаткові бали  
у спеціальних конкурсах

Прозорі правила   
і довірa тисяч учасників
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Додаткові бали  
у спеціальних конкурсах

Прозорі правила   
і довірa тисяч учасників

CTAPT 01.03.2018
www.akciya.wix.ua

Реєструйся на сайті

i oтримуй нагороди!

ГАРАНТОВАНІ 

НАГОРОДИ!

СПЕЦІАЛЬНІ

КОНКУРСИ

15 ПОЇЗДОК

НА МАЛЬТУ

КОРИСТЬ ВІД УЧАСТІ 
У ПРОГРАМІ:
• Гарантовані нагороди з великого Каталогу призів!

• Можливість отримати одне з 15 запрошень для однієї особи
до таємничої МАЛЬТИ.

• Тисячі балів, які можна отримати у спеціальних конкурсах.

• Рекламні матеріали, підготовлені для активних
учасників програми.

У НАС ПРАВИЛА ПРОСТІ:

РЕЄСТРУЙСЯ 

В ПРОГРАМІ 

КУПУЙ ФІЛЬТРИ

WIX FILTERS

ВИБИРАЙ 

ГАРАНТОВАНІ НАГОРОДИ

НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ!
ПРИЄДНАЙТЕСЬ ДО ТИСЯЧ УЧАСНИКІВ  
ПРОГРАМИ І ОТРИМАЄТЕ НАГОРОДИ!

Зареєструйтеся на 
www.akciya.wix.ua

Тільки кілька хвилин, присвячених реєс  трації, 
і ви вже наближаєтеся до призів, які ми приготували для вас.



Понад 80 % товарів у Європі пере-
возиться транспортними засоба-
ми для постачання. Це важливий 
сегмент для всіх виробників ван-
тажних транспортних засобів, які 
намагаються встигнути за мінливи-
ми потребами покупців. Більшість 
транспортних засобів має кілька 
варіантів відстані між осями та кіль-
кості осей, а також різні кабіни та різ-
ні типи підвіски. Для користувачів 
важливі експлуатаційні параметри, 
як-от вантажопідйомність, об’єм 
вантажної платформи або радіус 
повороту. Згідно з правилами, мак-
симальна довжина транспортного 
засобу не має перевищувати 12 м, 

а в поєднанні з причепом — 
18,75 м. Характерними рисами, за-
гальними для середніх і важких 
автомобілів для постачання, є рама 
шасі й привод на задню вісь, пере-
важно з подвійними колесами.

ВАЖКЕ ПОСТАЧАННЯ
Транспортні засоби для важкого 
постачання мають загальну до-
пустиму масу від 12 до 26 т, най-
частіше це DAF CF, Mercedes-Benz 
Antos, MAN TGM, Iveco Eurocargo, 
Renault D, Scania P/G або Volvo FM. 
У цьому сегменті в транспортних 
засобах із загальною допустимою 
масою 12–18 т переважають кон-

фігурації 4×2, а в транспортних 
засобах із загальною допустимою 
масою від 18 до 26 т популярна 
конфігурація 6×2. У транспортних 
засобах 6×2 відстані між осями ма-
ють широкий діапазон. Наприклад, 
у Renault D — від 3500 до 6450 мм, 
Volvo FM 6×2 — від 3700 до 6000 мм. 
Транспортні засоби з трьома осями 
можуть мати третю, неприводну 
вісь, розташовану перед віссю при-
воду (вісь підтримувальна) або за 
віссю (вісь ведена). У будь-якому 
разі, колеса цієї осі можуть бути 
поворотні, що значно підвищує ма-
невреність транспортного засобу. 
Останнім часом покупці дедалі час-

ТЕКСТ:  АРКАДІУШ ЗВОЛІНЬСЬКИЙ

ГРУПА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ 
ДУЖЕ ШИРОКА — ВІД ЛЕГКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, 
ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ ДОПУСТИМОЮ МАСОЮ 3,5 Т, ДО ВАЖКИХ, 
ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ ДОПУСТИМОЮ МАСОЮ ДО 26 Т. ШАСІ ЦИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ІСТОТНО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ОДНЕ 
ВІД ОДНОГО, А ПІДБІР КОНФІГУРАЦІЇ — CПРАВА ПОКУПЦЯ.

ШАСІ ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ
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Крім того, пневмопідвіска дає змо-
гу використовувати низьку раму, 
чого важко досягти з механічною 
підвіскою. Низько розташована 
рама дає змогу досягти максималь-
ного об’єму вантажного простору. 
Безперечною перевагою пневма-
тичної підвіски є також більший 
комфорт їзди, порівняно з механіч-
ною. Пневматична підвіска досить 
дешева і проста в ремонті, а заміна 
використаного пневматичного ба-
лона забирає менше часу, ніж набір 
листових ресор. Недоліком пнев-
матичної підвіски є менша дов-
говічність, ніж у механічної. Тому 
менш вимогливі покупці вибира-
ють механічну задню підвіску у ви-
гляді листових ресор і гідравлічних 
амортизаторів.

Пневматична 
підвіска і підйомні 
колеса неприводної 
осі стали майже 
стандартом у важких 
транспортних засобах 
для постачання 
у варіанті 6×2. 

Конфігурація 4×2 
популярна в будь-якій 
категорії транспортних 
засобів для постачання.

Fot. Renault Trucks

Fot. Renault Trucks

тіше вибирають рішення 6×2 з ве-
деною підйомною та поворотною 
віссю та пневматичною підвіскою. 
Колеса підтримувальної осі повер-
таються в протилежному напрямку, 
ніж колеса передньої осі, завдяки 
чому радіус повороту транспорт-
ного засобу наближений до версії 
4×2.

Опускання коліс підтримувальної 
осі дає змогу збільшити вантажо-
підйомність і цим самим регулюва-
ти навантаження на окремі осі.

Поширюється пневматична підві-
ска, яка має багато переваг, як, на-
приклад, можливість регулювання 
висоти кузова під час навантажен-
ня або розвантаження, можливість 
піднімати третю вісь, регулювати 
жорсткість підвіски залежно від 
навантаження автомобіля 
і швидкості руху, а також 
можливість збереження 
постійного кліренсу не-
залежно від навантажен-
ня транспортного засобу. 
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У передній підвісці важких тран-
спортних засобів для постачання 
найчастіше застосовується жорстка 
вісь, поєднана з рамою за допомо-
гою листових ресор і телескопічних 
амортизаторів або пневматичної 
підвіски — реакційні штанги і пнев-
мобалони.

СЕРЕДНЄ ПОСТАЧАННЯ
До цього сегмента належать авто-
мобілі з загальною допустимою 
масою від 6 до 12 т, це, насамперед, 
такі автомобілі як MAN TGL, Volvo 
FL, Mercedes-Benz Atego Renault D. 
Домінує конфігурація осі — 4×2. 
Конструкції шасі транспортних за-
собів середнього та важкого сег-
мента близькі одна до одної. Кон-
струкція передньої осі та її підвіска 
аналогічні, як у разі транспортних 
засобів для важкого постачання.

Підвіска може бути в механічній 
або пневматичній версії. Так само і з 
задньою підвіскою. У пневматичній 

версії зазвичай використовуються 
4 балони, але частіше використову-
ється рішення з двома балонами та 
поздовжніми важелями. Покупець 
може конфігурувати автомобіль 
тільки з механічною чи пневма-
тичною підвіскою, або передньою 
механічною та задньою пневматич-
ною підвіскою.

ЛЕГКЕ ПОСТАЧАННЯ
Транспортні засоби, які зарахову-
ють до легкого постачання (Isuzu, 
Iveco Daily, Fiat Ducato, Mercedes-
Benz Sprinter або VW Crafter), мають 
загальну допустиму масу від 3,5 до 
7 т. У цьому сегменті панує велика 
різноманітність конструктивних 
рішень шасі. Щоправда, там є одна 
конфігурація осі — 4×2, але кілька 
моделей автомобілів мають привод 
на передню або задню вісь, а також 
4×4.

Усі типи приводу має MAN TGE, 
який є близнюком VW Crafter. У цих 
транспортних засобах застосову-
ється незалежна підвіска передніх 
коліс у вигляді поперечних важе-
лів із поперечною ресорою або 
стійкою MacPhersona з 
поперечною качалкою. 
Конструкція задньої під-
віски залежить від типу 
приводу. У задньому 
приводі застосовується 
зазвичай жорстка вісь 
приводу, яка 
о п и р а є т ь с я 

на поздовжні листові ресори 
з використанням амортизаторів 
і стабілізатора. На передньому 
приводі задня вісь — це попе- 
речна балка, що опирається на лис-
тові ресори. У деяких автомобілях 
застосовується пневматична підві-
ска задньої осі (за додаткову плату).

Автомобілі цього сегмента про-
понуються з готовими кузовами, 
наприклад, фургонним, а також як 
шасі для додаткового оснащення, 
з одинарною або подвійною кабі-
ною. Кузови є самонесучими, тоді 
як версії для додаткового оснащен-
ня мають раму.

Розвиток конструкції шасі ванта-
жівок для постачання рухається в 
бік підвищення комфорту роботи 
водія, що враховує не тільки тип за-
стосованої підвіски (дедалі частіше 
пневматичні), а також зручну ка-
біну або автоматизовану коробку 
передач.

Пневматична 
підвіска задньої 
осі (на фото з двома 
балонами) має багато 
експлуатаційних 
переваг і водночас 
нескладну заміну 
пневмобалонів.

У легких транспортних 
засобах для постачання 
для додаткового оснащення 
застосовують сталеву раму, 
але фургонні кузови 
є самонесучими.

Фото Daimler

Фото Fiat

Механічна підвіска, хоча дуже міцна, 
у важких і середніх транспортних 
засобах для постачання поступово 
відходить у минуле.

Фото Renault Trucks
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Фільтри  Bosch  
 для вантажних автомобілів

Винайдено для життя

Якість для
професіоналів
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Оливи моторні
Оливи редукторні й трансмісійні

UTTO, STUO
Оливи гідравлічні

Скоро в асортименті

Для сільськогосподарської, позашляхової 
та будівельної техніки
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Про нас

Уже понад 50 років торгова марка Comma є синонімом мастильних матеріалів та хімічної продукції найвищої 
якості. Моторні й трансмісійні мастильні матеріали, антифризи та охолоджувальні рідини, гідравлічні оливи, 
хімічна продукція для технічного обслуговування і допоміжні продукти від компанії Comma, що були виготовлені 
та пройшли випробування якості відповідно до світових стандартів, забезпечують функціонування сільського 
господарства, від ферми до поля, незалежно від сезону.

Що ми можемо запропонувати сільськогосподарському сектору?

Бездоганна репутація компанії Comma в досконалій технічній підтримці, обслуговуванні та забезпеченні 
гарантує, що дистриб’ютори та кінцеві споживачі мають можливість отримати потрібну продукцію в потрібний 
час і за справедливою ціною. В основі традицій компанії Comma — бездоганний контроль якості. Компанія 
зберігає вірність відповідальному обслуговуванню покупців, постійному вдосконаленню та розвитку продукції. 
Це наповнює змістом гасло компанії Comma «Впевненість — в основі» (Confidence comes from within).

Завдяки унікальній гарантії стовідсоткової сумісності, якості та експлуатаційних характеристик, висока 
надійність, ефективність та довговічність втілені в кожному фірмовому продукті компанії Comma. Каталог 
продукції компанії Comma, що є детальним, повним та вичерпним, підтримує повний спектр виробників 
сільськогосподарської техніки від А до Я.

Compatibility Guarantee

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

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

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

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

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

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

Comma hereby undertakes and GUARANTEES that on the date of their delivery to our distributor:
• all relevant Comma products will meet specification as claimed or as agreed in writing; and 
• all relevant Comma products as claimed or as agreed in writing will be compatible with engine, braking, gearbox or cooling systems in

motor vehicles.

This Guarantee does not affect the purchaser’s statutory rights.Conditions of the guarantee
This GUARANTEE is conditional upon the strict usage of the Comma products being in accordance with:
1) the recommendations as listed at www.CommaOil.com; and
2) the motor vehicle being serviced in line with the manufacturer’s recommended service intervals and regimes.
This guarantee is also conditional upon none of the exclusions listed below being applicable.
How to claim under the guarantee
1) Upon discovery of the damage (but not later than 21 days from the date of discovery of the damage and within six months of the date of

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

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

was in use.

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

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

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

specifications which have been provided with such product or could otherwise be reasonably implied.
• Comma products that have been negligently used, or which have been used for a purpose other than their original stated purposed.

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

by Comma. 

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

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

the repair or replacement relates to damages constituting or arising from normal wear and tear). 
• Any claim alleging that damage to an engine, braking, gearbox or coolant system has been caused by reasons of the Comma product not 

meeting the specification claimed or agreed but which is not proved, supported or verified by a mutually appointed assessor or engineer.
If any provision of this guarantee is held to be unlawful, invalid, illegal or incapable of being enforced by any rule or law, all other conditions 

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

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

Як можна переконатися в правильності свого вибору?

Найнадійнішим способом правильного вибору моторної оливи 
є використання даних цього каталогу. 

Усі рекомендації, викладені в цьому каталозі, покриваються нашою 
провідною в галузі стовідсотковою гарантією сумісності.
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Сертифікати офіційного схвалення виробників 
оригінального обладнання
Багато продуктів у нашому асортименті TransFlow отримали 
сертифікат схвалення якості від виробників оригінального 
обладнання (OEM-виробників).

Сертифікати схвалення якості від OEM-виробників підтверджують 
схвалення виробником використання в транспортному засобі 
мастильних матеріалів від незалежних виробників у своїх 
автомобілях, за результатами випробувань і ретельної перевірки.

Вимоги до експлуатаційних характеристик та потужності, що виникають у сучасному сільськогосподарському 
секторі, продовжують зростати. Довгострокова, цілодобова надійність має першочергове значення для фермерської 
спільноти, і питання вибору відповідної оливи для кожного випадку застосування ще ніколи не було настільки важливим. 
Ця потреба в поєднанні із заходами, спрямованими на оптимізацію економії пального, тривалість інтервалів заміни 
олив, а також виконання нормативної вимоги щодо зниження рівня вихлопних газів та відпрацьованих олив зробили 
цей процес ще більш критичним для користувачів сільськогосподарської техніки.

Олива моторна TransFlow

Технологічний асортимент провідних сучасних олив для високопотужних двигунів TransFlow від компанії 
Comma пропонує рішення з широким вибором повністю синтетичних, напівсинтетичних та мінеральних олив, 
що задовольняють усі потреби сільськогосподарської техніки. Вони відображають технологічне просування в 
бік нижчої в’язкості провідних схвалених виробниками олив та специфікацій, які зазвичай частіше пов’язані з 
пасажирськими автомобілями.

Оливи TransFlow від компанії Comma забезпечують технічні та фінансові переваги, особливо з огляду економії 
пального, підвищення потужності двигуна, тривалішого строку експлуатації між інтервалами заміни оливи та 
посиленого механічного і компонентного захисту. Оливи TransFlow сприяють підвищенню надійності та мінімізації 
часу простою, який транспортний засіб проводить у майстерні, де кожна хвилина простою знижує ефективність, 
що в результаті значно перевищує витрати на мастильні матеріали, необхідні для обслуговування техніки.

Наша продукція

Найкращий на ринку асортимент моторних олив TransFlow та Xstream® для важких умов експлуатації 
з антифризами/охолоджувальними рідинами Glysantin® від компанії BASF — найголовніший серед 
запропонованих компанією Comma продуктів для сільськогосподарської техніки. 

Огляд сільського господарства
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Високопотужні двигуни та оливи, 
якими їх потрібно змащувати, змінюються. 

Для отримання додаткової інформації зверніться до вашого 
торгового представника компанії INTER CARS UKRAINE.
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Олива моторна TransFlow

Для отримання додаткової інформації зверніться до вашого 
торгового представника компанії INTER CARS UKRAINE.

TransFlow 5W-30 LAFE
Повністю синтетична
Призначена для більшості вантажних автомобілів 
стандартів «Євро-5» і «Євро-6», оснащених 
удосконаленими системами доочищення вихлопних 
газів, які потребують використання дизельних 
мастильних матеріалів з низьким рівнем викидів 
(LEDL).
Експлуатаційна класифікація:

ACEA E6 E9 E7; API CI-4
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

Cummins CES 20076/20078; DEUTZ DQC III-10 LA; 
MAN M3477; MB 226.9; MTU TYPE 3.1; 
Renault Trucks RLD-2/RXD/RGD, Volvo VDS-3; Meets FPT/
IVECO requirements for Euro VI engines
Офіційні схвалення: MB-Approval 228.51

TransFlow 10W-40 LA
Повністю синтетична
Моторна олива Low SAPS (з низьким рівнем сульфатної 
зольності, вмістом фосфору й сірки), розроблена 
спеціально для сучасних і майбутніх важких та легких 
комерційних транспортних засобів, що відповідають 
вимогам екологічних стандартів «Євро-5» і «Євро-6».
Експлуатаційна класифікація:

ACEA E6 E7 E9; API CI-4/CJ-4/CK-4/SN
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20081; DDC 93K218; 
Deutz DQC IV-10 LA; JASO DH-2; Mack EO-S 4.5; 
MAN M3477; MB 228.51; MTU Type 3.1; 
вантажівки Renault RLD-3
Офіційні схвалення: Volvo VDS-4

TransFlow AD 10W-40
Напівсинтетична
Підходить для потужних дизельних двигунів, 
включаючи турбовані й атмосферні.

Ідеальне рішення для змішаних вантажних автопарків.
Експлуатаційна класифікація:

ACEA A3/B4 E7; API CI-4
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

MAN 3275; Cummins CES 20077/78; MTU Type 2; 
Mack EO-M+
Офіційні схвалення: MB-Approval 228.3; Volvo VDS-3; 
Renault RLD-2; MACK EO-N

TransFlow 10W-30 LAFE
Напівсинтетична
Моторна олива Low SAPS (з низьким рівнем сульфатної 
зольності, вмістом фосфору й сірки), розроблена 
спеціально для сучасних і майбутніх важких та легких 
комерційних транспортних засобів, що відповідають 
вимогам екологічних стандартів «Євро-5» і «Євро-6».
Експлуатаційна класифікація:

ACEA E6 E7 E9; API CK-4/SN
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20081; DDC 93K218; 
Deutz DQC IV-10 LA; JASO DH-2; Mack EO-S 4.5; 
MAN M3677; MB 228.51; MTU Type 3.1; 
вантажівки Renault RLD-3
Офіційні схвалення: Volvo VDS-4

TransFlow 10W-40 MA
Напівсинтетична
Призначена для більшості сучасних комерційних 
транспортних засобів, обладнаних дизельним 
сажовим фільтром (DPF).
Експлуатаційна класифікація:

ACEA E4 E7
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

Deutz IV-10; MAN 3277/3377; вантажівки Renault RXD/
RLD-2; MTU 3.0; Volvo VDS-3
Офіційні схвалення: MB-Approval 228.5

TransFlow GX 15W-40
Мінеральна
Підходить для використання в дизельних двигунах, 
що відповідають вимогам екологічного стандарту 
«Євро-5».

Ідеальне рішення для використання з малосірчистим 
пальним.
Експлуатаційна класифікація:

ACEA E9; API CJ-4 SM
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

Volvo VDS-4; Renault RLD-3; MACK EO-O Premium Plus; 
MB 228.31; MAN 3275; Cat ECF-3; Cummins CES 20081

New

New

New

New
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Олива моторна TransFlow

TransFlow FE 5W-30
Повністю синтетична
Підходить для використання в багатьох 
високопотужних дизельних двигунах останнього 
покоління комерційних автомобілів.

Ідеальне рішення для економії пального.
Експлуатаційна класифікація:

ACEA E4/E7; API CH-4
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

MB 228.5; MAN 3277; DAF HP-1/HP-2; Volvo VDS-3; 
MTU Type 3

TransFlow UD 10W-40
Повністю синтетична
Підходить для потужних дизельних двигунів, 
включаючи турбовані й атмосферні.

Низький рівень сульфатної зольності, вміст фосфору 
й сірки (Low SAPS) забезпечують захист двигуна й 
обладнання для обмеження токсичності викидів.
Експлуатаційна класифікація:

ACEA E6/E7
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

Volvo VDS-3; RVI RLD-2; MTU Type 3.1; MACK EO-N
Офіційні схвалення: TransFlow UD 10W-40 офіційно 
схвалено MAN 3477; MB-Approval 228.51 

M
A N U F A C T U

R
E

O
R

IG

IN
AL EQUIPMEN

T

TransFlow SD 15W-40
Мінеральна
Підходить для потужних дизельних двигунів, 
включаючи турбовані й атмосферні.

Ідеальне рішення для захисту двигуна.
Експлуатаційна класифікація:

ACEA A3/B4 E7; API CI-4 SL
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

MAN 3275; Cummins CES 20071/72/76/77/78; Renault 
RLD; MACK EO-M+; MTU Type 2; CAT ECF-1a
Офіційні схвалення: TransFlow SD 15W-40 офіційно 
схвалено MB-Approval 228.3; Volvo VDS-3; MACK EO-N; 
Renault RLD-2

TransFlow XP 20W-50
Мінеральна
Підходить для автомобілів з бензиновими і 
дизельними двигунами, зокрема з безпосереднім 
впорскуванням пального, багатоклапанними і 
турбованими.

Ідеальне рішення для захисту двигуна.
Експлуатаційна класифікація:

ACEA A3/B3 E3-Level; API CF CG-4 SL
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

MB 228.3, MB 229.1; MAN 3275

TransFlow LX 15W-40
Мінеральна
Підходить для автомобілів з бензиновими 
і дизельними двигунами, у тому числі з 
безпосереднім впорскуванням пального, 
багатоклапанними і турбованими.
Ідеальне рішення для захисту двигуна.

ACEA A3/B3 E2-Level; API CF CG-4 SL
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

MB 228.1, MB 229.1; VW 501 01, VW 505 00
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Олива трансмісійна промислова

EP 150
Мінеральна
IG EP 150 розроблено для промислових коробок 
передач і редукторів із циркуляційними системами 
змащення або розбризкуванням. Завдяки чудовим 
протизадирним властивостям та індексу задиру 
забезпечує покращений захист і змащення за різних 
навантажень та умов експлуатації.
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

DIN 51517-3, AGMA 9005 F16, David Brown S1.53.101 
Type E, ISO 12925-1 CKC, GB 5903-2011 (CKC) Основні 
вимоги, JIS K 2219:2006 (Клас 2)

EP 320
Мінеральна
IG EP 320 розроблено для промислових коробок 
передач і редукторів із циркуляційними системами 
змащення або розбризкуванням. Завдяки чудовим 
протизадирним властивостям та індексу задиру 
забезпечує покращений захист і змащення за різних 
навантажень та умов експлуатації.
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

DIN 51517-3, AGMA 9005 F16, David Brown S1.53.101 
Type E, ISO 12925-1 CKC, GB 5903-2011 (CKC) Основні 
вимоги, JIS K 2219:2006 (Клас 2)

EP 220
Мінеральна
IG EP 220 розроблено для промислових коробок 
передач і редукторів із циркуляційними системами 
змащення або розбризкуванням. Завдяки чудовим 
протизадирним властивостям та індексу задиру 
забезпечує покращений захист і змащення 
за різних навантажень та умов експлуатації.
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

DIN 51517-3, AGMA 9005 F16, David Brown S1.53.101 
Type E, ISO 12925-1 CKC, GB 5903-2011 (CKC) Основні 
вимоги, JIS K 2219:2006 (Клас 2)

EP 460
Мінеральна
IG EP 460 розроблено для промислових коробок 
передач і редукторів із циркуляційними системами 
змащення або розбризкуванням. Завдяки чудовим 
протизадирним властивостям та індексу задиру 
забезпечує покращений захист і змащення за різних 
навантажень та умов експлуатації.
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

DIN 51517-3, AGMA 9005 F16, David Brown S1.53.101 
Type E, ISO 12925-1 CKC, GB 5903-2011 (CKC) Основні 
вимоги, JIS K 2219:2006 (Клас 2)

Для отримання додаткової інформації зверніться до вашого 
торгового представника компанії INTER CARS UKRAINE.
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SX75W-90 GL-5
Напівсинтетична
Компанія Comma рекомендує цей продукт для 
автомобілів, у яких передбачено використання 
олив типу 75W-90, 80W-90 або 85W-90 
за стандартом API GL-5.
Профіль робочих характеристик:

SAE 75W, SAE 75W-90, SAE 80W, SAE 80W-90, SAE 85W, 
SAE 85W-90, SAE 90

EP75W-80 Plus
Мінеральна
Компанія Comma рекомендує цей продукт для 
деяких моделей Citroën, Peugeot, Renault, Nissan 
та Mazda, а також для інших автомобілів, у яких 
передбачено використання олив типу 75W-80 
за стандартом API GL-4.
Профіль робочих характеристик:

PSA B71 2330, EZL 848, Renault Tranself TRJ 75W80, 
Renault Tranself TRT 75W80, API GL-3 (75W-80)

Робота редукторних олив може бути непомітною, однак не слід забувати про їхню важливу роль. Саме вони 
забезпечують плавність і ефективність роботи трансмісійних систем автомобілів, а також підтримання належних 
температурних режимів. Компанія Comma пропонує повний асортимент мастильних матеріалів і робочих рідин 
найвищої якості, які відповідають усім експлуатаційним класифікаціям для більшості механічних і автоматичних 
коробок передач (синхронізованих і несинхронізованих) та диференціалів. Крім того, ці продукти доступні в 
найзручніших об’ємах.

Олива редукторна і трансмісійна

PSF
Робоча рідина для гідропідсилювача керма

Робоча рідина та кондиціонер для гідропідсилювача 
керма

Підходить для використання в багатьох системах 
гідропідсилювачів керма (див. посібник з експлуатації 
вашого автомобіля або каталог застосування 
продукції компанії Comma).

EP85W-140 GL-5
Мінеральна
Компанія Comma рекомендує цей продукт для деяких 
автомобілів, у яких передбачено використання олив 
типу 85W-140 за стандартом API GL-5.

EP80W-90 GL-4
Мінеральна
Протизадирна трансмісійна олива для механічних 
коробок передач

Придатна для автомобілів, у яких передбачено 
використання олив типу 80W-90 або 85W-90 за 
стандартом API GL-4.

Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
специфікаціям API GL-4

LS 80W-90 GL-5
Мінеральна
Компанія Comma рекомендує цей продукт для деяких 
автомобілів з диференціалом підвищеного тертя, у 
яких передбачено використання олив типу 80W-90 за 
стандартом API GL-5.
Профіль робочих характеристик:

API GL-5 LS, Mitsubishi (номер деталі 8149630EX), 
Ford M2C119-A

PRO EP 80W-90 GL-5
Мінеральна
Редукторна олива з протизадирними присадками 
для редукторів, трансмісії та моста. Придатна 
для використання в трансмісійних та редукторних 
системах важкої техніки, включаючи сільськогоспо-
дарську, вантажні автомобілі й автобуси.
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

SAE GL-5; MAN 342 M-1, 342 M-2; MIL-L-2105 C або D; 
Volvo 1273.10; ZF TE-ML 07A, 08
Офіційні схвалення: 
ZF TE-ML 05A,12E, 16B, 17B, 19B, 21A

PRO EP 75W-90 TDL
Повністю синтетична
Трансмісійна олива преміум-класу TDL (Total Drive 
Line) придатна для коробок передач і диференціалів 
легкових, вантажних автомобілів та автобусів за 
важких умов експлуатації.
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

API GL-3,4,5, MT-1; SAE J2360 (раніше MIL-PRF-2105E); 
ArvinMeritor 076-N; Renault; Специфікація Detroit Fluids 
Specification DFS93K219.01; MACK GO-J; MAN 341 Z-2, 
MAN 341 E-3 та MAN 342 S-1; MB 235.8; Scania STO 1:0, 
STO 2:0A FS; Volvo 97312; ZF TE-ML 07A, 08, 12B; DAF, 
IVECO
Офіційні схвалення: 
ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

New New

Для отримання додаткової інформації зверніться до вашого 
торгового представника компанії INTER CARS UKRAINE.
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Олива гідравлічна 
для важких умов експлуатації

Компанія Comma пропонує користувачам сільськогосподарської техніки широкий асортимент гідравлічних 
олив для важких умов експлуатації. Всі вони розроблені та виготовлені відповідно до таких самих високих 
галузевих стандартів та технічних вимог, як і вся продукція Comma.

LIC 10
Олива гідравлічна
Підходить для гідравлічних систем екскаваторів, 
будівельної техніки та автонавантажувачів.

Ідеальне рішення для перекидальних механізмів, 
гідромуфт, деяких гідротрансформаторів, гаражних 
ліфтів і підіймальних пристроїв автомобілів-
самоскидів. Також підходить для домкратів.

Поліпшені низькотемпературні властивості для 
використання в будь-яку пору року.
Експлуатаційна класифікація:

ISO VG 32

HLP 32, 46 і 68
Олива гідравлічна
Гідравлічні оливи преміум-класу придатні для 
використання в гідравлічному обладнанні під 
час експлуатації у важких умовах, що вимагають 
застосування продукту класу HLP.
Експлуатаційна класифікація:

ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68

UTTO 80W
Мінеральна
Універсальна тракторна трансмісійна олива компанії 
Comma призначена для обладнання, яке потребує 
використання продукту класу UTTO 80W.
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

ZF 03E, 05F, 06K, 06N, 17E, 21F; CNHi MAT 3540, 3525, 
3505; Allison C4; John Deere J20C; GIMA M1145, M1135; 
Kubota UDT; Valtra G2-08; VCE WB101; Caterpillar TO-2; 
API GL-4

LIC 15
Олива гідравлічна
Підходить для гідравлічних систем екскаваторів, 
будівельної техніки та автонавантажувачів.

Ідеальне рішення для перекидальних механізмів, 
гідромуфт, деяких гідротрансформаторів, гаражних 
ліфтів і підіймальних пристроїв автомобілів-
самоскидів.

Поліпшені низькотемпературні властивості для 
використання в будь-яку пору року.
Експлуатаційна класифікація:

ISO VG 46

HVLP 32, 46 і 68
Олива гідравлічна
Гідравлічні оливи преміум-класу придатні для 
використання в гідравлічному обладнанні під 
час експлуатації у важких умовах, що вимагають 
застосування продукту класу HVLP.
Експлуатаційна класифікація:

ISO VG 32 (HVI), ISO VG 46 (HVI), ISO VG 68 (HVI)

New

New

New

Для отримання додаткової інформації зверніться до вашого 
торгового представника компанії INTER CARS UKRAINE.
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Олива гідравлічна 
для важких умов експлуатації

STOU 15W-40
Мінеральна
Підходить для більшості моделей 
сільськогосподарської та будівельної техніки, що 
потребують використання універсального продукту 
типу STOU.
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям: 

CAT TO-2; API GL-4; Allison C-4; MF M1135; Ford 
M2C134A; FNH 82009203 (20W-40); MF M1145; 
MF M1144; JD J27; ZF07D; ZF 06B, 06C, 07B; 
Ford M2C159B; Ford M2C159C; ACEA E3; API CG-4, CF-4, 
CF, CE/SF, CD/SF, CD/SE; Sperry Vickers / Eaton M2950S; 
Sperry Vickers / Eaton: I-280-S; Sauer Sunstrand / 
Danfoss Hydrostatic Trans Fluid

TransFlow ML 10W-30
Мінеральна
Гідравлічні оливи преміум-класу придатні для 
використання в гідравлічному обладнанні під 
час експлуатації у важких умовах, що вимагають 
застосування продукту класу HLP.
Експлуатаційна класифікація:

ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

ДЛЯ ДВИГУНІВ: MB 227.1
ДЛЯ РЕДУКТОРІВ І ТРАНСМІСІЙ: 
ALLISON C4; ZF TE-ML 06 і 07
В ЯКОСТІ STUO: 
MF M1139/1144/1145;  FORD M2C159-B/C; 
NEW HOLLAND NH 030C і 024C; FNH 82009201/2/3; 
JOHN DEERE JDM J27
В ЯКОСТІ UTTO: 
JD20C; MF M1135/1143; FORD M2C134-D; 
NEW HOLLAND NH 410B і 420A; CNH MAT3525 і 3526

STOU 10W-40
Напівсинтетична
Підходить для більшості моделей 
сільськогосподарської та будівельної техніки, що 
потребують використання універсального продукту 
типу STOU.
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

ZF ТЕ-ML 05K, 07D, 06B, 06C, 07B; Ford M2C159B, 
M2C159C, M2C86C, M2C134A, M2C134C;D; FNH 
82009203 (20W40); MF M1145, M1144, M1135, M1143; 
JD J27; CAT TO-2; API GL-4; Allison C-4; FNHA- 2-C-201.00; 
ACEA E3; API CG-4, CF-4, CF, CE/SF, CD/SF, CD/SE; Sperry 
Vickers / Eaton M2950S; Sperry Vickers/ Eaton: I-280-S; 
Sauer Sunstrand / Danfoss Hydrostatic Trans Fluid

STOU 10W-30
Напівсинтетична
Підходить для більшості моделей 
сільськогосподарської та будівельної техніки, що 
потребують використання універсального продукту 
типу STOU.
Компанія Comma рекомендує використовувати цей 
продукт у випадках, коли передбачено відповідність 
таким специфікаціям:

FORD M2C159B, FORD M2C159C, FNH 82009201(10W-30), 
FNH 82009202 (15W-30), MF M1145, MF M1144, 
JD J27, FORD M2C86C, FORD M2C134(A,C,D), 
HN420A MF M1135, MF1143, CAT TO-2, API GL-4, 
ALLISON C-4, FNHA-2-C-201.00; ACEA E3; API CG-4, CF-4, 
CF, CE/SF, CD/SF, CD/ SE; SPERRY VICKERS / EATON M2950S, 
SPERRY VICKERS / EATON: I-280-S, SAUER SUNSTRAND / 
DANFOSS HYDROSTATIC TRANS FLUID, MF M1139, JD J20C, 
CNH MAT 3525, M1127A, HN420A, NH410B; 
ZF TE-ML 05K, 07D, 06B, 06C, 07B

New New



ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ДОДАТКОМ ZF PART FINDER

Знайдіть технічні характеристики компонентів торгових марок ZF — Sachs, 
Lemförder i TRW — швидко і легко за допомогою додатка ZF Part Finder.

1. ВИБІР КРАЇНИ ТА МОВИ
Перед тим як розпочати пошук уперше, оберіть мову та країну 
у вкладці «Налаштування».
У додатку є декілька способів пошуку запасних частин.

2. ПОШУК ЗА УНІКАЛЬНИМ НОМЕРОМ ДЕТАЛІ
Цей спосіб дуже зручний, якщо ви точно знаєте, що шукаєте.

3. ПОШУК ЗА ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ
Цей спосіб підійде, якщо ви хочете знайти деталі, сумісні 
з конкретним типом транспортного засобу. Введіть назву і модель 
автомобіля, а додаток запропонує перелік відповідних деталей.

4. УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ
За допомогою ZF Part Finder легко перевірити оригінальність деталі 
й уникнути підробки. Для цього проскануйте штрих-код і порівняйте 
номер деталі в каталозі з номером на упаковці. Якщо збігаються — 
перед вами справжня якісна деталь від ZF Aftermarket.

Користуйтеся перевагами від ZF для досягнення успіху!

Безкоштовно завантажте додаток ZF Part Finder з Apple Store 
чи Google Play Market.

•  Легкий доступ до інформації про технічні 
характеристики деталей торгових марок 
преміум-сегмента Sachs, Lemförder i TRW

•  Інтуїтивно зручна для користувача навігація 
з опцією вибору мови

•  Можливість виявлення підробки

ZF  надає клієнтам інструменти для досягнення успіху!

ДОДАТОК 
ZF PART FINDER
Інформація 
про запчастини 
в реальному часі



НАЙБІЛЬШ ВРАЖАЮЧІ МАШИНИ ЗІ СВІТУ ДАЛЕКОБІЙНИКІВ

НАЙДОРОЖЧА

НАЙВАЖЧА

У 2015 р. компанія Mack Trucks випустила найдорожчий тягач у світі — 16,1-літровий Super-Liner вартістю 
понад мільйон доларів. Фірмова статуетка Mack на носі виконана із золота. Автомобіль збудований на 
спецзамовлення малайзійського султана Ібрагіма Ісмаїла.

Вантажівка патріотично «загорнута» в малайзійський прапор, а салон оздоблений світлою шкірою 
і червоним деревом. В оснащення увійшли двоспальне ліжко, два телевізори, мангал для барбекю, 
шість камер відеоспостереження, ігрові приставки і ще багато всього, чого у звичайних вантажівках 
не зустрінеш. Всюди герби і шкіра, прострочена золотою ниткою. Але на питання, навіщо це потрібно 
султану, відповіді у нас немає.

У цій категорії немає одного конкретного переможця. Вся суть у правилах або точніше — в обмежен-
нях. Північна Дакота по праву може вважатися місцевістю з найважчими вантажівками у світі лише 
тому, що в цьому штаті немає ліміту маси вантажних автомобілів. Щоправда, це не стосується 
доріг, які належать до магістралей між штатами. А на всіх інших трасах тут можна зустріти щось 
гігантське — наприклад, 20-осьову вантажівку повною масою понад 75 тонн.

НАЙМОТОЦИКЛЕТНІША

Результатом спільної діяльності Harley-Davidson і гіганта 
серед виробників вантажівок Navistar International ста-
ла лімітована спецсерія моделі LoneStar. Перша пар-
тія з 250 вантажівок вийшла у 2009-му. Головні осо-
бливості тягача, звичайно, криються не в техніці (це 
«всього-навсього» 15-літровий дизель з 18-ступене-
вою трансмісією), а у вражаючій крутизні оформлення. 
Придивіться: нагадує справжній «Харлей»?

В ЕПОХУ ЕЛЕКТРОННИХ КНИЖОК І СИГАРЕТ, ДРОНІВ-КУР’ЄРІВ І БЕЗПІЛОТНИХ АВТОМОБІЛІВ 
ГОЛОВНИМИ ДІЙОВИМИ ОСОБАМИ СВІТУ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ І ТОВАРООБІГУ ЗАЛИШАЮТЬСЯ 
ЗВИЧАЙНІ ВАНТАЖІВКИ З ВЕЛИЧЕЗНИМИ ПРИЧЕПАМИ.

КРУТІ ВАНТАЖІВКИ
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НАЙДОВША

Велику і малозаселену Австралію давно називають країною автопоїздів. Річ у тім, що більшу час-
тину території тут займають безлюдні пустелі й напівпустелі, що розділяють різні частини країни 
і дуже ускладнюють транспортування вантажів. Що називається, не наїздишся. Одним із рішень 
транспортної проблеми, незважаючи на розвинену залізничну мережу, залишаються гігантські 
вантажні потяги — тягачі (переважно Mack і Kenworth) відразу з кількома причепами та парою 
тисяч літрів палива в баках.

НАЙБІЛЬШ ЛІТАЮЧА НАЙБОЖЕВІЛЬНІША

Навряд чи це досягнення варто приписувати 
конкретній машині. Швидше, похвалити треба 
того вар’ята-екстремала, який на це зважив-
ся. Тобто, чемпіона ралі-рейду Baja 1000 2007 
року Грега Годфрі, який встановив рекорд даль-
ності стрибка на тягачі. Влітку 2015 р. у рам-
ках шоу Evel Knievel Days Годфрі пролетів на 
дев’ятитонній махині більше 50 метрів, переви-
щивши попереднє досягнення аж на 15 метрів. 
Для стрибка Годфрі треба було розігнатися до 
112 кілометрів на годину.

Якщо ви думали, що божевільний японський 
стиль тюнінгу босодзоку (сьогодні це, на 
щастя, лише назва, хоча починалося все з 
напівкримінальних банд) обмежується дуже 
дивними мотоциклами і неймовірними супер-
карами, то ви дуже помиляєтеся. Dekotora — 
так називається напрямок тюнінгу, який поро-
див подібні вантажівки. Межі? Тільки в голові 
автора. Зустріти такі машини можна лише на 
японських дорогах. І навряд чи ви їх з чимось 
сплутаєте.
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НАЙРОЗУМНІША

Mercedes-Benz готується здійснити справжню 
революцію у світі вантажівок і дальнобою. 
Компанія представила концепт Future Truck 
2025 із системою автопілота, який уже цілком 
працездатний в умовах магістралі. Можна си-
діти і нічого не робити. Автомобіль сам роз-
береться з усіма ситуаціями на дорозі. Саме 
те, що треба, щоб перетнути півконтиненту. 
Комплекс спеціальних датчиків, сканерів і ра-
дарів дозволяє «траку» рухатися самостійно. 
До серійного виробництва така машина, як 
підказує назва, буде готова до 2025 р. Поки ж 
фахівці Daimler вивели на дороги загально-
го користування два безпілотних Freightliner 
Inspiration Truck — для тестів.

НАЙСТИЛЬНІША

Усі незвичайні вантажівки раз на рік при-
їжджають на фестиваль Nordic Trophy. 
Переможець минулорічного зльоту — 
Mercedes-Benz Actros. Це перша пере-
мога моделі Actros у 35-річній історії 
заходу. Позеленілу вантажівку збудував 
фінський ентузіаст Міка Аувінен. За його 
словами, на Highway Hero (саме так він 
назвав своє дітище) пішло понад 1200 
годин роботи.

НАЙДОВША

Навряд чи хтось може похвалитися більш 
крутою рекламною кампанією вантажівок, 
ніж Volvo. Пам’ятаєте трюк з Ван Даммом або 
15-тонну машину під керуванням хом’яка? 
Але було дещо ще — заради одного музично-
го кліпа в компанії примудрилися поставити 
на два колеса вантажівку Volvo FH. Трюк ви-
конував італійський каскадер, причому з пер-
шого разу нічого не вийшло — завадив захист 
від перекидання. Під час цієї спроби каска-
дер пошкодив руку. Однак з другого разу все 
вийшло.
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НАЙСПОРТИВНІША НАЙЧИСТІША

Відомий американський каскадер Майк Райан 
вже більше 10 років дивує нас виступами 
на Пайкс-Піке — Райан бере участь у «Гонці 
до хмар» на п’ятитонному тягачі Freightliner 
Cascadia. А іноді використовує його і для 
справжньої джимхани. 14-літровий шестици-
ліндровий дизель завдяки механічному нагні-
тачу разом з турбіною (а також системі впор-
скування води і метанолу) видає під 2500 сил. 
А яке в цієї вантажівки антикрило!

Влітку 2015 р. BMW поповнила свою ліній-
ку повністю електричною вантажівкою. 
Щоправда, купити таку не вийде — компанія 
випустила лише один екземпляр моделі й 
тільки для власних потреб. 40-тонна електро-
машина здатна долати без підзарядки (на яку 
йде всього чотири години) до 100 кілометрів. 
Вантажівка працює в Мюнхені, перевозячи 
комплектуючі між заводами BMW і її партнера 
SCHERM Group.

НАЙБІЛЬШ ДОМАШНЯ

Взагалі існує безліч профільних тюнінг-ательє, які готові влаштувати у вашій вантажівці повноцінну 
квартиру. Головне, підібрати машину з правильним «сліпер» (так називається зона відпочинку водіїв) 
із капотних Volvo або, скажімо, Kenworth. Найчастіше, простою переробкою кабін не обмежуються. 
Ось вам приклад — робота великої американської фірми ARI. Здається, в дальньому кутку вмістився 
навіть електрокамін? Тут є повноцінна кухня, душ з туалетом, зона відпочинку, холодильник, мікро-
хвильова піч та все інше, що потрібно для автономного існування протягом дуже довгого часу.
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На початку XX століття багато осві-
чених військових чинів вважали, 
що варто відмовитися від коней 
на користь автомобілів із приво-
дом на всі осі. У 1907 р. Daimler 
побудував артилерійський тягач 
4×4 усього в кількох примірниках. 
Наприкінці Першої світової війни, 
в 1917 р., ця фірма випустила вже 
1129 одиниць артилерійського 
тягача KD1, призначеного для пе-
ревезення гармат. Після війни мо-
дернізовані транспортні засоби 
під назвою DZ придбали цивіль-
ні служби, оцінюючи важливість 
приводу 4×4. Інші виробники ав-
томобілів також побачили свій 
шанс. У 1916 р. шведська армія за-
мовила транспортні засоби з усі-
ма приводними колесами і навіть 
із керуванням ними в рідній ком-
панії Scania-Vabis. У 1921 р. також 
компанія Benz розробила модель 
VRL з приводом на всі осі. Привод 
4×4 особливо інтенсивно розви-
вався в США, де бракувало хоро-
ших доріг. Такі вантажівки виро-
бляла, зокрема, компанія Winther.

У 30-ті роки XX століття вантажів-
ки з приводом на всі колеса ви-
пускалися як варіант транспорт-
ного засобу з приводом на одну 
вісь. Відмінною вантажівкою була 
Daimler-Benz LG 400 (1937 р.) з 
приводом на 6 коліс, яка пропо-
нувалася з бензиновим або ди-
зельним двигуном. Також Volvo 
випускала трьохосьову військову 
модель TVA, але з приводом на 
колеса двох задніх осей. Британ-
ська армія користувалася трьох-
осьовими автомобілями Scammell 
Pioneer, призначеними для ре-

монту танків на полі бою. У цей 
час також MAN запустив у вироб-
ництво автомобіль 4×4.

Під час Другої світової війни пере-
ваги приводу на всі колеса були 
очевидні, і всі армії, що воювали, 
використовували такі транспорт-
ні засоби. Daimler-Benz виготовив 
моделі серії L з доданим приво-
дом передньої осі для Вермахту, 
британська армія використову-
вала автомобілі Albion 6×4. Поза 
конкуренцією виявилася амери-
канська армія, що використовує 
безліч автомобілів різних вироб-
ників, наприклад, Chevrolet C8, 
Ford F8 або GMC серії CCK 6×6, що 
випускалися в декількох версіях і 
у величезних кількостях.

Після Другої світової війни багато 
з цих автомобілів потрапило на 
державну службу, а в зруйнованій 
і позбавленій доріг Європі привод 
на всі колеса виявився особливо 
ефективним. Отож багато вироб-
ників почали виробництво ван-
тажних автомобілів із приводом 
на декілька осей із призначенням 
на потреби не тільки будівельної 
галузі. У 1948 р. виник перший 
Unimog 4×4, задуманий як авто-
мобіль для сільського господар-
ства.

Daimler-Benz запропонував тран-
спортний засіб LA-3500 (доданий 
привод передньої осі з двоступе-
невою роздавальною коробкою, 
але без центрального диференціа-
лу) у 1950 р. в якості шасі самоски-
ду та сідельного тягача, поступо-
во розширюючи спектр моделей 
із загальною допустимою масою 

аж до 26 тонн. У цей час також DAF 
почав виробництво шеститонної 
моделі A60 (1950 р.) з приводом 
6×6 і кабіною вагонного типу. У 
60-ті роки інтенсивно розвивали-
ся конструктивні рішення багато-
осьового приводу. Міжосьовий 
диференціал поміщають у роз-
давальні коробки, а диференціал 
кожної осі можна було замовити 
з пневматичним стопором. Удо-
сконалювалися також підвіска осі, 
пристосовуючись до позашляхо-
вого приводу. Здвоєна задня вісь 
мала підшипник центрування, а 
обидві задні осі підтримували 
вузли листових ресор, вільні кінці 
яких переміщаються по напрям-
них на осях. Таке рішення давало 
змогу отримати досі недоступний 
кут верхнього й нижнього прови-
сання, що дорівнює 13°.

У 70-ті роки пропонувався не тіль-
ки доданий привод передньої осі, 
а також постійний привод. Авто-
мобілі з приводом на всі колеса 
в стандартній комплектації були 
оснащені коробками передач із 
синхронізатором. Наприкінці 80-х 
років на ринку стали з’являтися 
приводи 8×8 на двох передніх 
крутильних осях, а самоскиди до-
сягали вантажопідйомності 17–18 
тонн. У 2005 р. MAN став першим 
виробником вантажівок, що ввів у 
серійне виробництво автомобіль 
із доданим гідростатичним приво-
дом коліс передньої осі.

Зараз кожен автовиробник про-
понує автомобілі з багатоосьо-
вим приводом, який є настільки 
очевидним, як колись привод на 
одну вісь.

ЗАРАЗ	ВАНТАЖІВКИ	З	МЕХАНІЧНИМ	АБО	ГІДРОСТАТИЧНИМ	
ПРИВОДОМ	НА	ВСІ	КОЛЕСА	Є	ПОШИРЕНИМ	ЯВИЩЕМ.	КОЛИСЬ	
ТРАНСПОРТОМ	4×4	ЦІКАВИЛАСЯ	ВИКЛЮЧНО	АРМІЯ.

ВСЕ АБО НІЧОГО

Під час Другої світової війни всі армії 
користувалися автомобілями 
з багатоосьовим приводом — на фото 
Dodge T2 (1942–1945 рр.).

Амфібії фірми Toyota японської армії 
на шасі 4×4.

У 20-ті роки XX століття Citroen 
використав гусеничний привод, який, 
однак, не здобув популярності.

Фото  Citroen

ТЕКСТ:  РІЧАРД ПОЛІТ

48 InterTruck

ЦІКАВІ ФАКТИ



Індекс  IC Опис Виробник

EVERTLC588

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

EVERT

EVERTLC590
Шиномонтажний станок для коліс вантажних автомобілів, сільськогосподарської 
техніки і спецтехніки, розмір дисків 14–56", максимальний діаметр колеса 2200 мм, 
максимальна ширина колеса 1100 мм

EVERT

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

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

EVERT

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

EVERT

1 694 100 090
TCE 5335 – Шиномонтажний верстат для вантажних автомобілів, 
автобусів і тракторів з бездротовим пультом дистанційного управління – 3×400 В, 
50/60 Гц (2 швидкості)

BOSCH

1 694 100 032
ТСЕ 5330 – Шиномонтажний верстат для вантажних автомобілів, 
автобусів і тракторів – 3×400, 50/60 Гц (2 швидкості)

BOSCH

1 694 100 074
ТСЕ 5320 – Шиномонтажний верстат для вантажних автомобілів, 
автобусів і тракторів – 3×400 В, 50/60 Гц (2 швидкості)

BOSCH

1 694 100 029
ТСЕ 5310 – Шиномонтажний верстат для для вантажних автомобілів, 
автобусів і тракторів – 3×400, 50/60 Гц (2 швидкості)

BOSCH

1 694 100 026
ТСЕ 5210 – шиномонтажний станок для вантажних автомобілів 
 і автобусів – 3×400, 50/60 Гц (1 швидкість)

BOSCH

1 694 100 050
WBE 5210 – Електронний балансувальний верстат для коліс 
вантажних автомобілів і легкових автомобілів – 1×230 В, 50 Гц

BOSCH

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

UNITROL

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

UNITROL

Шиномонтаж

Інстументи та обладнання для вантажних автомобілів.
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Індекс  IC Опис Виробник

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

CHICAGO 
PNEUMATIC

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

CHICAGO 
PNEUMATIC

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

CHICAGO 
PNEUMATIC

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

PNEUMATIC

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

CHICAGO 
PNEUMATIC

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

CHICAGO 
PNEUMATIC

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

CHICAGO 
PNEUMATIC

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

CHICAGO 
PNEUMATIC

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

TOPTUL

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

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

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

Пневматичний інструмент
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Низькошвидкісні поршневі компресори серії EVERT K

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

Суперверсії компресорів оснащені стартом зірка-
трикутник, що полегшує запуск пристрою та змен-
шує прохідний струм. Баки в компресорах серії 
EVERT K  захищені від корозії, що гарантує їх довго-
вічність. Кожний компресор цієї серії перед вихо-
дом із заводу перевіряється в умовах робочого тис-
ку в 20 барів. Клієнт отримує повністю перевірений 
та готовий до найважчої роботи пристрій.

Індекс 
компресора

EVERTK100- 
450

EVERTK200- 
450

EVERTK200- 
600

EVERTK300- 
600

EVERTK300- 
700

EVERTK300-
700S

EVERTK500-
700S

EVERTK500-
1000S

EVERTK500-
1500S

Продуктивність 
[л/хв]

450 450 600 600 700 700 700 1000 1500

Потуж.двиг. 
[КС/кВт]

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

Ємність бака [л] 100 200 200 300 300 300 500 500 500

Кількість 
цил./ ступ. тисн.

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

Тиск робочий 
[бар]

12 12 12 12 12 12 12 12 12

Тиск макс. [бар] 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Живлення 
[В/Гц/Ph]

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

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

Розміри [мм]
1220 × 380 

× 900
1470 × 460 

× 1000
1470 × 460 

× 1000
1700 × 520 

× 1080
1700 × 520 

× 1150
1700 × 520 

× 1150
2000 × 620 

× 1380
2000 × 620 

× 1270
2000 × 520 

× 1270

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

Компресори K-EVERT
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Індекс  IC Опис Виробник

Поршневі

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

EVERT

EVERT400/150

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

Гвинтові

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

Ямні пневматично-гідравлічні 
підіймачі

 Ямні гідравлічні підіймачі

Контроль на окремій консолі · Набір адаптерів для малих коліс
Балка з поперечним зворотним ходом — 15 т · Розширення проводів — 12 м 
Високі опори (майданчики) — 7,5 і 10 т · Підготовка колон для зовнішньої роботи

Електромеханічний гвинтовий привод. Контрольний блок PLC. 
Підйомна гайка із нілатрону, додаткова захисна гайка зі сталі. 
Електронна система синхронізації. Кнопки управління підйомом та аварійний вимикач 
на кожній колоні. Розширення набору з послідовними арами колон.

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

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

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

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

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

9,5 7,7 7,7

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

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

0,8–1 0,8–1 0,8–1 0,8–1

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

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

900–1200 900–1200 1000–1300

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

X X X

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

Підіймачі
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Індекс  IC Виробник Опис

1691880402
BOSCH

Комплект роликів з електромагнітними гальмами, з комплектом 4×4, 
8-сенсорним зважувальним пристроєм. Потрібно замовляти обидва артикули1691880403

1691810431 BOSCH Індикатор стрілочний (з ЖК сегментами)

1691880406 BOSCH Шафа управління

1691801017 BOSCH Комплект призначений для підключення стенда до ПК користувача

 Спеціальні ямні підіймачі

 Підіймач універсальний

Діагностика гальмівної системи важких 
автомобілів від BOSCH

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

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

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

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

Друга версія робиться як вільне пересування на підлозі.

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

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

25 _

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

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

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

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

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

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

GTL TRUCK STANDARD, PROFI (CCD)

Індекс  IC Опис Виробник

0683803119

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

BOSCH

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

Двигун

Розвал – сходження
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Індекс  IC Виробник Опис

9918HQ-GTT520 HANS

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

746009 SONIC

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

746015 SONIC

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

746016 SONIC

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

Індекс  IC Опис Виробник

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

SWIMER

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

SWIMER

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

SWIMER

SW-FUDPS5000/ON
Двошаровий поліетиленовий резервуар для зберігання дизельного 
палива ємністю 5000 л з розподільною шафою, яка закривається

SWIMER

  

SW-ELDPS2500/
AdBlue

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

SWIMER

SW-ELDPS5000/
AdBlue

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

SWIMER

SW-FUDPS5000/
AdBlue

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

SWIMER

Ручний інструмент

Обладнання для ДП та AdBlue  
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Клімат
Артикул Торгова марка Опис товару

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

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

S P00 000 070 BOSCH
ACS 652 – повністю автоматична установка для обслуговування систем кондиціонування 
без ручних клапанів, бак для фреону 20 кг, принтер, підходить для гібридних і електричних 
автомобілів (POE/PAG), база даних

S P00 000 069 BOSCH

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

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

S P00 000 071 BOSCH

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

S P00 000 100 BOSCH
ACS 561 – автоматична установка для обслуговування систем кондиціонування, бак для 
фреону 8 кг (R1234yf), продуктивність вакуумного насоса 72 л/хв, принтер. Підходить для 
гібридних і електричних автомобілів (POE/PAG), принтер, USB-інтерфейс, база даних

007950015200
MAGNETI 
MARELLI

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

007950015210
MAGNETI 
MARELLI

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

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

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

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

S P01 000 018 PROFITOOL Обладнання для обслуговування систем кондиціонування автомобілів ACM3000, 
напівавтоматичне, вбудована база даних транспортних засобів (R134A)

430104018045
MAGNETI 
MARELLI

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

007936210010
MAGNETI 
MARELLI

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

007950024620
MAGNETI 
MARELLI

Пристрій для промивання систем кондиціонування Cool Weather

007950025830
MAGNETI 
MARELLI

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

007950025190
MAGNETI 
MARELLI

УФ-лампа 50 Вт із зарядним пристроєм і окулярами
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Артикул Торгова марка Опис товару

0 684 400 512 BOSCH

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

Артикул Торгова марка Опис товару

0 684 400 731 BOSCH

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

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

007950006910
MAGNETI 
MARELLI

Battery Tester  Basic

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

LBT100 IDEAL Навантажувальна вилка

SEA BT91/7 SEALEY Навантажувальна вилка

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

SEA AK418 SEALEY Інструмент для очищення клем акумуляторних батарей

0XAT7051 PROFITOOL Інструмент для очищення клем акумуляторних батарей

Діагностика

Обслуговування АКБ
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Пуско-зарядні пристрої

Пуско-зарядні пристрої

Зарядні пристрої

Індекс Живлення Зарядна напруга Зарядний струм Стартовий струм Ємність акумулятора

807576 230 В 12 В 12A 50 A 25/250 A·год

807577 230 В 12/24 В 15/8  A 100 A 30/400 A·год

807538 230 В 12 В 14 A 80 A 25/250 A·год

807539 230 В 12/24 В 20 A 120 A 30/400 A·год

807551 230 В 12/24 В 30 A 180 A 20/700 A·год

DYNAMIC420 230 В 12/24 В 50 A 300 A 20/1000 A·год

DYNAMIC520 230 В 12/24 В 50 A 300 A 20/1000 A·год

DYNAMIC620 230 В 12/24 В 70 A 360 A 20/1550 A·год

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

Індекс Живлення Зарядна напруга Зарядний струм Стартовий струм Ємність акумулятора

SPRINT 400 230 В 12/24 В 30 A 180 A 20/500 A·год

STARTER 440 230 В 12/24 В 40 A 300 A 40/700 A·год

STARTER 640 230 В 12/24 В 60 A 500 A 40/1000 A·год

STARTER 840 230 В 12/24 В 80 A 700 A 20/1200 A·год

STARTER 1500 3×400  В 12/24 В 160 A 1000 A 40/1300 A·год

STARTER 420P 230 В 12/24 В 40 A 300 A 40/700 A·год

STARTER 620P 230 В 12/24 В 60 A 500 A 40/1000 A·год

Індекс Живлення Зарядна напруга Зарядний струм
Ємність 

акумулятора

SPRINT 15 230 В 12/24 В 9A 20/100 A·год

SPRINT 20 230 В 12/24 В 18 A 20/200 A·год

SPRINT 30 230 В 12/24 В 30 A 20/250 A·год
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Технічні дані А80 А800 А1200 А4000

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

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

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

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

Індекс IC ALESCO A080 ALESCO A800 ALESCO A1200 ALESCO A4000

Індекс IC Живлення Макс. потужність Номінал. потужність

INDUCTOR1.5 230 1,5 кВт 1,5 кВт —

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

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

INDUCTOR8 230 8 кВт 5,2 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR10 400 10 кВт 8 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR12 400 12 кВт 10 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR18 400 18 кВт 16 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR21 400 21 кВт 21 кВт Рідинне охолодження

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

Індукційні нагрівачі

Індукційні нагрівачі
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HIGH FIDELITY SPARE PARTS
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