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Вітаю Вас, шановні партнери та колеги! 
На мою думку, останні чотири роки більшість осно-
вних дилерів та постачальників автомобільних ком-
понентів в Україні змінили й переосмислили свою 
тактику і стратегію ведення бізнесу. Компанії, які 
вичікували та стояли на місці, або суттєво втратили 
позиції, або взагалі перестали існувати.

Щодо нашої компанії, то команда однодумців, ро-
зуміння потреб партнерів, швидка адаптація до 
ринкових умов, удосконалення всіх процесів і сис-
теми контролю основних параметрів фірми, впро-
вадження новітніх технологій та нестандартні, поде-
коли інтуїтивні, рішення — це основні ключі успіху 
Inter Cars Ukraine. 

Настав час зробити суттєвий крок уперед… Упро-
довж 2018 року наша компанія стане ще ближчою до 
своїх партнерів. Розширення мережі філій є одним 
із основних пріоритетів на цей рік. Суми, Тернопіль, 
Полтава, Одеса, Миколаїв, Умань уже відкрили двері 
для обслуговування наших клієнтів. На черзі Івано-
Франківськ та Кривий Ріг. 

Ми не обмежимося тільки розширенням мережі. 
Сподіваюся, цього року ми приємно здивуємо Вас 
і розширенням асортименту, і кращими умовами 
співпраці, і цікавими маркетинговими акціями, і 
технічною підтримкою, і кращим сервісом… 

Упевнений, що тільки партнерське взаємовигідне 
співробітництво принесе успіх! 

З повагою та подякою за співпрацю, 
Василь Головач, 

директор ТОВ «Inter Cars Ukraine»

http://intercars.com.ua/uk/cars/information/vidomosti/

Читати журнал онлайн:
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ПІДКОРЮЙ АЛЬПИ РАЗОМ 
З INTER CARS UKRAINE 2018
На початку березня відбулася незабутня подорож клієнтів 
Inter Cars Ukraine, які стали переможцями акції «Підкорюй 
Альпи разом з Inter Cars Ukraine», до Італії, на гірськолижний 
курорт Борміо, розташований у самому серці Альп, 
де зустрічаються кордони Італії, Австрії та Швейцарії.

Акція тривала з початку серпня 
до кінця грудня 2017 року. За 
умовами акції, купуючи про-
дукцію з асортименту компанії 
ТОВ «Inter Cars Ukraine», клієнт 
отримував бали. Бали подво-
ювалися при купівлі продукції 
ZF, COMMA та WIX. За рейтингом 
найбільшого накопичення балів 
визначилося 40 переможців у 
різних сегментах.

Акція «Підкорюй Альпи ра-
зом з Inter Cars», крім України, 
проводилася також й в інших 
країнах групи Inter Cars: Литві, 
Латвії та Естонії. У 2018 році 
Inter Cars об’єднав на гірсько-
лижному курорті більше 200 
клієнтів та представників топ-
менеджменту компанії. 

Гірськолижний курорт Борміо 
розташований на висоті 1225 ме-
трів над рівнем моря в чудовому 
природному амфітеатрі, в ото-
ченні гір-чотирьохтисячників 
Альп, на території Національ-
ного парку Стельвіо, що тішить 
око вражаючими краєвидами та 
незайманою природою. Більша 
частина трас курорту проходить 
через неймовірно мальовничі 
ліси. Борміо належить до най-
престижніших альпійських 

курортів, де проводиться вели-
чезна кількість змагань міжна-
родного рівня.

Старовинне місто Борміо може 
похвалитися не тільки одними з 
найкращих гірськолижних трас 
в Альпах, загальна протяжність 
яких становить більше 100 км, а 
й неймовірними стародавніми 
вуличками та пам’ятками архі-
тектури, кожен камінчик яких 
просякнутий древнім колори-
том. А ще Борміо — це першо-
класний термальний курорт, ці-
лющі джерела якого відомі вже 
більше тисячі років. Термальних 
комплексів тут три: Баньї Нуово, 
Баньї Векки та Борміо Терме. 
Перші два розмістилися в бу-
дівлі, побудованій у XIX столітті. 
Термальні води Борміо насичені 
залізом і визнані цілющими — 
мають загальнотерапевтичний 
ефект, покращують зовнішній 
вигляд та самопочуття людини. 
А після активного катання на ли-
жах чи сноуборді що може бути 
кращим за плавання в теплому 
басейні під відкритим небом та 
споглядання неймовірної краси 
природи! 

Автентична архітектура, пей-
зажі, що перехоплюють подих, 

траси з ідеальним снігом, ком-
фортний готель із великою SPA 
зоною, термальні комплекси 
для повного релаксу — все це 
та багато іншого перетворило 
подорож на стовідсоткове за-
доволення від життя.

Гірськолижний курорт Борміо іде-
ально підходить як для лижників-
початківців, так і для справжніх 
експертів. Усіх учасників подо-
рожі було розподілено на групи 
за рівнями від First time (сині 
траси) до Expert (чорні траси). 
Кожною групою опікувався ін-
структор, який супроводжував 
наших екстремалів протягом 
усього відпочинку. Присутність 
досвідченого інструктора забез-
печила для новачків безпечний, 
професійний та приємний пер-
ший досвід катання, а експертам 
дала змогу подолати раніше не 
скорені вершини!

Активний відпочинок пробу-
джує азарт та жагу до змагань. 
Тому під час відпочинку було 
проведено два турніри: групо-
вий Ski-orienteering та індивіду-
альний турнір зі слалому.

Під час Ski-orienteering коман-
дам роздається карта, на якій 
позначені точки з прапорцями. 
Завдання — знайти захований 
прапорець та поставити відмітку 
на свою карту, 1 відмітка — 1 бал. 
На все про все 2 години, за кожні 
10 хвилин запізнення знімається 
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1 бал. Отже, учасникам потрібно 
було розробити стратегію, як 
найшвидше зібрати найбільшу 
кількість відміток. Змагання 
проходило в інтенсивному ре-
жимі та вимагало від учасників 
зібраності й фізичної витрива-
лості. Чим менше залишалося 
часу, тим більшим ставало хви-
лювання, і учасники з’їжджали 
навіть з тих трас, з яких за зви-
чайних умов не наважувалися. 
Як результат, море задоволення, 
приємна втома і гордість за себе 
та свою команду!

В останній день відпочинку від-
бувся Ski Race IC Slalom Gigant 

Cup — індивідуальний швид-
кісний заїзд на облаштованій 
прапорцями трасі. Кожному був 
присвоєний номер та протягом 
двох годин учасники випробо-
вували свої вміння. Урочистою 
миттю завершення поїздки 
стало нагородження перемож-
ців турніру. Під час оголошення 
результатів турніру українську 
групу переповнювали емоції. 
Перше місце на слалом-тур-
нірі здобув український учас-
ник — директор Ужгородської 
філії Олександр Кравченко — з 
результатом 38,6 секунди. Ми 
вітаємо переможця та пишає-

мося всіма, хто взяв участь у тур-
нірі чи взагалі наважився у цій 
поїздці стати на лижі/сноуборд 
уперше!!!

Було дуже приємно, що цього 
року разом із клієнтами та спів-
робітниками Inter Cars відпочи-
вав президент правління Inter 
Cars S.A. Maciej Oleksowicz, який 
особисто приєднався до при-
вітань переможців та висло-
вив сподівання, що наступного 
року Альпи підкорять ще більше 
партнерів Inter Cars. 

Ми вдячні нашим клієнтам за 
активну участь в акції та без-
межно раді, що такі виїзди про-
довжують бути доброю тради-
цією Inter Cars Ukraine. А для нас 
найкраща подяка — задоволені 
усмішки наших клієнтів та колег. 
Також хочемо подякувати парт-
нерам акції «Підкорюй Альпи 
разом з Inter Cars Ukraine», ком-
паніям: ZF, COMMA та WIX, які 
підтримали ідею проведення 
акції та допомогли втілити всі 
наші сміливі плани в життя.

Разом ми сила! 

Альпи-2018 підкорено!!!

Скануйте QR-код 
та вирушайте 
 у відеомандрівку 
Альпами з 
Inter Cars Ukraine:
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З 1 лютого до 31 березня 2018 
року компанія Inter Cars Ukraine 
спільно з Comma проводили 
масштабну акцію для прихиль-
ників футболу і не тільки.

Купуючи продукцію COMMA в 
мережі філій Inter Cars Ukraine, 
клієнти мали можливість нако-
пичувати бали за придбані лі-
три, паралельно слідкуючи за 
кількістю балів у власному кабі-
неті, на спеціально створеній ак-
ційній онлайн платформі www.
commacup.com.ua,  та в кінці ак-
ційного періоду обміняти їх на 
круті подарунки.

За період акції було роздано 205 
фірмових футбольних м’ячів, 62 
офіційних футболки Прем’єр-ліги 
та 37 HD-телевізорів з діагоналлю 
32 дюйми. А на початку травня 
було розіграно серед клієнтів го-
ловний приз — дводенну подо-
рож на двох до Великобританії 
на матч англійської Прем’єр-ліги.

Ми вітаємо переможців та 
бажаємо удачі в наступному 
футбольно-акційному сезоні!

CUP 2018
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ВИРОБНИК ОПИС код NAVISION

МАСТИЛА ДЛЯ ДВО- ТА ЧОТИРИТАКТНИХ ДВИГУНІВ

COMMA (Англія)

Мінеральне мастило 2Т. Специфікації: API TC, JASO FB, ISO-L-EGB
TWO WHEEL 2 ST 1L MINERAL 
TWO WHEEL 2 ST 5L MINERAL

Напівсинтетичне мастило 2Т. Специфікації: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD TWO WHEEL 2 ST 1L SEMI SY
Синтетичне мастило 2Т. Специфікації: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, Husqvarna TWO WHEEL 2 ST 1L SYNTHET
Напівсинтетичне мастило 4Т. Специфікації: SAE 10W-40, API SG, JASO MA TWO WHEEL 4 ST 1L SEMI SY
Синтетичне мастило 4Т. Специфікації: SAE 5W-40, API SL, SJ, SH, SG, JASO MA TWO WHEEL 4 ST 1L SYNTHET

PRISTA 
(Болгарія)              

Напівсинтетичне 2Т. ISO- L-EGD, JASO FD, API TC, Piaggio Hexagon, HUSQVARNA, HVA 242     PRIS 2T EXTRA 1L
Мінеральне 2Т.  JASO FC, API TC PRIS 2T MIX 1L
Напівсинтетичне 2Т. API SL, JASO MA PRIS 4T 10W40 1L

LOTOS (Польща) Мінеральне мастило 2Т. Специфікації: API TB/TA LOTOS MIXOL S API TB 1L
AKVILON 
(Україна)    Мінеральне мастило 2Т AKVILON 2T 1L

TOTAL (Франція)
Мінеральна олива 2Т для підвісних двигунів з водяним охолодженням 
Специфікації: NMMA TC-W3

TOTAL NEPTUNA 2T SPORT 1L

Напівсинтетична олива 4Т для човнових двигунів. Специфікації: API SL, NMMA FC-W TOTAL NEPTUNA 4T 10W30 1L

АВТОХІМІЯ ТА АВТОКОСМЕТИКА

4MAX                                           
(Польща)

Рідина для склоомивача літня (готова) з ароматом ЛИМОНА 5 л 1201-00-0008N
Рідина для склоомивача літня (готова) з ароматом ЛИМОНА 30 л 1201-00-0016N
Рідина для склоомивача літня (готова) з ароматом ЛИМОНА 200 л 1201-00-0014N

AKVILON 
(Україна)              

Рідина для склоомивача літня (готова) + лійка AKVILON SUMMER 4L +PS

Рідина для склоомивача літня (готова)
AKVILON SUMMER 4L
AKVILON SUMMER 1.5L

TURTLE WAX 
(Литва) Всесезонний омивач автомобільного скла «Turtle Wax» –2 ºC TW S4046 4L

LIQUI MOLY 
(Німеччина)

Klimafresh — Очисник кондиціонера (аерозоль) 0,15 л LIM4065 0.15L
Pag Klima-Anlagenöl 46 — Мастило для кондиціонерів 
(ISO 46 — застос. з холодоагентами R 134 A) 0,25 л

LIM4083

Pag Klima-Anlagenöl 100 — Мастило для кондиціонерів 
(ISO 100 — застос. з холодоагентами R 134 A) 0,25 л

LIM4089

TITAN 
(Німеччина)               

Мастило для кондиціонерів (ISO 100 — застос. з холодоагентами R 134 A) TITAN RENISO PAG100 1L
Мастило для кондиціонерів (ISO 100 — застос. з холодоагентами R 134 A) TITAN RENISO PAG100 0.25L
Мастило для кондиціонерів (ISO 46 — застос. з холодоагентами R 134 A)     TITAN RENISO PAG46 1L
Мастило для кондиціонерів (ISO 46 — застос. з холодоагентами R 134 A)     TITAN RENISO PAG46 0.25L

BIZOL 
(Німеччина)

Очисник кондиціонера Bizol AC Clean+ c30. 
Високоякісна, ефективна піна для очищення кондиціонерів. Має свіжий і приємний запах. 
Рекомендується чистити кондиціонер кожні 6 місяців

BIZOL 80001 400ML

ABRO (США)               

Очисник кондицiонерiв ABRO AC-100  255GR
Очисник шин пінний ABRO TC-800  595GR
Очисник шин із силiконом ABRO TS-100  300GR
Рідкий автовіск з карнаубою ABRO PW-400  230GR

PROFESSIONAL 
HUNDERT                     
(Німеччина)

Рідина в бачок омивача          КОНЦЕНТРАТ  1:100

KSW SUMMER APPLE 250ML
KSW SUMMER CITRUS 250ML
KSW SUMMER FRESH 250ML
KSW SUMMER PEACH 250ML

PRESTO                     
(Нідерланди)

Очисник кондиціонера  «Лимон» PRESTO 217838 150ML
Очисник кондиціонера  «Лаванда» PRESTO 217852 150ML
Очисник кондиціонера  «Попурі» PRESTO 217869 150ML
Очисник кондиціонера  «Апельсин» PRESTO 217876 150ML
Очисник кондиціонера  «Яблуко» PRESTO 217883 150ML
Очисник кондиціонера — високоефективна піна PRESTO 281624 400ML
Очищувач бiтумних плям PRESTO 217913 400ML

Літня пропозиція щодо мастил, 
автохімії та автокосметики
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Навчальний центр складається із просторого класу для викладення теоре-
тичної інформації та технічного центру, оснащеного найсучаснішими зраз-
ками інструменту й обладнання для станцій технічного обслуговування. Заві-
тайте на наші тренінги і переконайтеся в цьому особисто. Наші спеціалісти та 
представники постачальників проконсультують вас, нададуть усю необхідну 
інформацію щодо умов використання і продемонструють виставкові зразки. 

Увесь інструмент та обладнання, які розміщуються в навчально-технічному 
центрі, доступні до замовлення в мережі філій Inter Cars Ukraine.

У першому кварталі 2018 р. у навчальному центрі було проведено близько 
10 практичних і теоретичних тренінгів для клієнтів та співробітників. На 
майбутнє заплановано багато цікавих навчальних заходів. Дати проведення 
тренінгів дізнавайтеся у свого торгового представника.

Тренінги від постачальників також проводяться на території філій Inter Cars 
Ukraine у різних містах України.

11 січня «навчальний рік» було відкрито семінаром з АКБ Bosch. Тренінг скла-
дався із теоретичної та практичної частин, але максимальна кількість часу 
була приділена практичній демонстрації. Навіть «бувалі» спеціалісти СТО 
дізналися багато нових, цікавих нюансів про роботу АКБ.

8 лютого відбувся семінар щодо продуктів бренду Liqui Moly. Клієнти і спів-
робітники Inter Cars Ukraine ознайомилися з історією бренду, новинками та 
особливостями продуктів. Крім продуктової лінійки Liqui Moly, увага була 
приділена технічним спреям та антифризам Bizol. Також 15 березня тренінг 
відбувся у м. Дніпро на території філії Inter Cars Ukraine.

15 лютого було проведено тренінг від компанії FEBI на тему «Ланцюги ГРМ» 
для механіків СТО. На тренінгу розглядалися такі теми: конструкції ланцюгів 
ГРМ; механізм і причини виходу з ладу натягувачів, заспокоювачів та зірочок; 
технічні зміни у вузлах та деталях ГРМ; розгляд випадків розтягування ланцю-
гів та їх причин (наприклад, двигуни TSI); основні помилки при ремонті лан-
цюгового приводу; нові технології виробництва ланцюгів (покриття Tritan).

21 лютого відбувся тренінг Denso з лямбда-датчиків. Спеціально для про-
ведення тренінгу компанія Denso запросила європейського спеціаліста 
Ebbo Ruiter.

13 березня компанія Nissens провела тренінг на тему «Система кондиціо-
нування автомобіля: будова, обслуговування, продукція Nissens». Основний 
акцент тренінгу було поставлено на обслуговуванні системи кондиціону-
вання та практичній демонстрації на обладнанні нашого технічного центру.

23 березня спеціально запрошені з Польщі технічні спеціалісти Magneti 
Marelli провели тренінг із презентацією пристроїв, технічних даних, опцій 
(стенд розвалу-сходження C880, станції для кондиціонерів, діагностичні 
тестери). На практичній частині демонструвалася правильна експлуатація 
пристроїв (робота з C880, наповнення систем кондиціонування, діагнос-
тика автомобіля).

В НАВЧАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ 
ЦЕНТРІ INTER CARS UKRAINEТРЕНІНГИ

МИ ПРОПОНУЄМО ШИРОКУ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ 
ДЛЯ КЛІЄНТІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ INTER CARS UKRAINE.

Скануйте QR-код та дивіться 
відео технічного центру:

У 2017 р. на базі Центрального офісу Inter Cars Ukraine в  с. Горенка Київської області 
було відкрито сучасний навчальний центр для проведення практичних 
і теоретичних семінарів та тренінгів.
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Футболісти збірної Inter Cars Ukraine вірять 
тільки в щасливі прикмети, тому 13 травня при-
несло всім нам неймовірні новини! У запеклій 
боротьбі, відігравши 6 ігор (4 з яких стали пере-
можними з безкомпромісними рахунками: 4:1, 
7:2, 3:1, 4:2), наші футболісти ... барабанний дріб ... 
пройшли до півфіналу та посіли почесне 4-те 
місце серед 16 команд-суперників! 

Ми пишаємося нашою збірною!!! Вона до-
вела, що наполегливість, постійні тренування 
та віра в перемогу можуть зробити з про-
фесійного офісного співробітника крутого 
спортсмена-футболіста!

Також ми вітаємо футбольні команди-чемпіони 
з інших країн, які здобули:

1-ше місце: Румунія 

2-ге місце: Хорватія 

3-тє місце: Сосновець (Польща)

Але це ще не всі регалії 
наших футболістів!
Найкращим бомбардиром турніру став капітан 
збірної Inter Cars Ukraine — Вадим Коцупера. 
Вітаємо нашу футбольну зірку!

Дякуємо організаторам турніру і всім коман-
дам за яскраві емоції та чесну боротьбу. У нас 
ще є нескорені вершини, тому з нетерпінням 
чекаємо наступного року.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!

ФІНАЛ VII МІЖНАРОДНОГО 
ФУТБОЛЬНОГО ТУРНІРУ 
НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА 
INTER CARS

13 травня у Варшаві відбувся суперфінал 
VII Міжнародного футбольного турніру на 
Кубок Президента Inter Cars, у якому взяли участь 
16 команд із Польщі та інших країн, де Inter Cars 
має свої представництва: Болгарії, Хорватії, Литви, 
Молдови, Румунії, України та Угорщини. 

НОВИНИ
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КЛАПАНИ АЕ:
ЯКІСТЬ, ЯКІЙ
ДОВІРЯЮТЬ
АВТОВИРОБНИКИ

• Надтверда довговічна поверхня
свердла, стійка до впливу вологи

• Знижена кількість шкідливих викидів
у атмосферу і вища ефективність
двигуна завдяки вдосконаленій
ущільнювальній здатності клапанів

АЕ® ПРЕДСТАВЛЯЄ ІННОВАЦІЙНІ КЛАПАНИ,
ЩО МАЮТЬ ЯКІСТЬ ОРИГІНАЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ

• 99 % клапанів лінійки АЕ виготовлені на заводі оригінальних деталей
 Federal-Mogul, з якого здійснюються поставки на конвеєр

• Усі клапани АЕ тестуються на правильність округлої форми і концентричності

• На кожен клапан АЕ лазером наноситься маркування –
 номер деталі АЕ – для легкості ідентифікації



У конструкції легкових автомо-
білів сьогодні дуже часто вико-
ристовуються маточини другого 
покоління. Вони характеризу-
ються компактною конструкцією 
із впресованими підшипниками 
на маточині. Найчастіше застосо-
вуються в автомобілях групи VW, 
Audi, Skoda і Ford Mazda Volvo. 
Головною перевагою маточини 
колеса є однорідна модульна 
конструкція, що зменшує кіль-
кість елементів і непідресорену 
масу транспортного засобу. Це 
вплинуло на збільшення терміну 
служби маточини порівняно з 
підшипниками першого поко-
ління. Проте довговічність мато-
чин другого покоління значною 
мірою залежить від правильного 
монтажу. Виробники автомобілів 
попереджають, що передчасний 

знос доріжки підшипників най-
частіше спричинений монтаж-
ними помилками, яких можна 
уникнути шляхом використання 
відповідних інструментів. 

Виробник «BTA» у широкому 
асортименті продукції пропо-
нує підшипники для багатьох 
легкових автомобілів, мікроав-
тобусів і вантажних автомобілів, 
присутніх на європейських до-
рогах. Серед доступних продуктів 
«BTA» є також маточини другого 
покоління. Довгостроковий ана-
ліз скарг на дефекти виробника 
виявляє підвищену кількість пе-
редчасних пошкоджень деяких 
моделей маточин. Щоб переві-
рити причину, повернені мато-
чини були поділені на групи за 
причинами, які виникають най-

Даміан Домбровський

ПРИЧИНИ 
ПЕРЕДЧАСНОГО 
ПОШКОДЖЕННЯ 
МАТОЧИНИ
КОНСТРУКЦІЯ ПІДШИПНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛІС 
ЕВОЛЮЦІОНУВАЛА ВІД СИСТЕМИ 
ДВОХ ОДНОРЯДНИХ ПІДШИПНИКІВ 
КОЧЕННЯ ДО МАТОЧИН ТРЕТЬОГО 
ПОКОЛІННЯ З ІНТЕГРОВАНОЮ 
КОНСТРУКЦІЄЮ З КРІПЛЕННЯМ ДЛЯ 
ГАЛЬМІВНОГО ДИСКА, КРОСОВЕРОМ, 
КОЛЕСАМИ, ДОДАТКОВО ОБЛАДНАНИМИ 
ДАТЧИКАМИ СИСТЕМИ ABS/ESP.

ПОШКОДЖЕННЯ ДОРІЖОК 
ПІДШИПНИКА ВНАСЛІДОК 

ПОМИЛОК МОНТАЖУ

Розміщена вище фотографія показує маточини, 
пошкоджені внаслідок неправильного 

монтажу. Маточина з пробігом 4000 км має 
чітко витиснуту форму кульки та невелике 
відшаровування матеріалу. Доріжка після 

6000 км має більше відшаровування 
матеріалу. Доріжка після 10 000 км показує, як 

прогресувало відшарування. З поверхні доріжки 
відірвалися дрібні фрагменти, які, з’єднуючись 

із мастилом, діють як абразивна паста, 
спричинюючи руйнування всієї доріжки.

ПІСЛЯ 4 000 КМ

ПІСЛЯ 6 000 КМ

ПІСЛЯ 10 000 КМ
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Знімачі, призначені для маточин другого покоління, що містяться в пропозиції інструментів 
компанії Inter Cars S.A. У таблиці вище наведено найпопулярніші знімачі та їхнє застосування.

ПРИЧИНИ 
ПЕРЕДЧАСНОГО 
ПОШКОДЖЕННЯ 
МАТОЧИНИ

ТИПОВІ ПОШКОДЖЕННЯ ПІДШИПНИКІВ 
УНАСЛІДОК ПОМИЛОК МОНТАЖУ

Маточина 
FORD MONDEO IV — H1G037BTA

Маточина 
FORD FOCUS II — H1G033BTA

Маточина 
VW TOUAREG — H1W020BTA

Маточина VW TOUAREG

    ІНДЕКС                                                    НАЙМЕНУВАННЯ СТЯГУВАЧ, ПРИЗНАЧЕНИЙ, СЕРЕД ІНШИХ, ДЛЯ:
0XWAR0129 Знімач маточини колеса з підшипником. VW T5, T6, TOUAREG; монтаж і демонтаж на машині .......................................................................................................H1W020BTA
0XWAR0163 Знімач маточини з ABS і без ABS; Audi A1, A2; Seat Cordoba, Ibiza; Skoda Fabia, Roomster, VW Polo ....................................................................................................H1A007BTA
0XWAR0306 Знімач маточини з ABS і без ABS; Audi A1, A2; Seat Cordoba, Ibiza; Skoda Fabia, Roomster, VW Polo ....................................................................................................H1A007BTA
0XWAR0305 Знімач маточини / підшипника з ABS і без ABS; Ford C-Max, Focus II, Mazda 3 (BK12/BK14), Volvo C30, C70 II, S40 II, V50 ........................ H1G033BTA; H13025BTA; H1V016BTA
0XWAR0359 Знімач маточини / підшипника з ABS і без ABS; Ford C-Max, Focus II, Mazda 3 (BK12/BK14), Volvo C30, C70 II, S40 II, V50 ........................ H1G033BTA; H13025BTA; H1V016BTA
0XWAR0361 Знімач маточини / підшипника заднього маятника; Mercedes Vito Viano 2.2 CDI po 2003 ................................................................................................................H2M014BTA
0XWAR0499 Знімач маточини / підшипника; Fiat Ducato, Citroen Jumper; Renault Boxer ........................................................................................................................................ H2C023BTA
0XWAR0500 Знімач маточини, підшипника, гальмівного диска Ford Transit (2006-2014) ......................................................................................................................................H1G036BTA
0XWAR0506 Знімач маточини / переднього підшипника Ford Mondeo IV ; Focus II RS ............................................................................................................................................H1G037BTA
0XWAR0205 Знімач для дворядних підшипників і маточини колеса II версія (серед інших, BMW, Mercedes), 5 адапторів: 68, 76, 88, 100, 116 ..........................................універсальний
0XAT4005 Набір інструментів для монтажу підшипників і втулок металево-гумових; Розміри: 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 80, 82, 84 мм універсальний

ПОМИЛКИ МОНТАЖУ — ЦЕ НАЙБІЛЬШ 
ПОШИРЕНА ПРИЧИНА ПЕРЕДЧАСНОГО ЗНОСУ 

ТА ГУЧНОЇ РОБОТИ ПІДШИПНИКА

частіше. Понад 82 % зауважень 
стосувалося гучної роботи під-
шипника, а після більш ретель-
ної перевірки виявилося, що ця 
проблема стосується маточин 
другого покоління. Щоб отри-
мати достовірні результати, ми 
передали повернені маточини 
компанії INTERMEKO Europe, де 
розташована лабораторія для 
автомобільної промисловості. У 
лабораторії проведено погли-
блений аналіз, кожну маточину 
розрізано та піддано подальшим 
дослідженням. Проведено аналіз 
стану кульок, мастила, герметика 
та поверхні доріжки.

РЕЗУЛЬТАТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ
У результаті проведених дослі-
джень було відзначено, що все-
редині маточин виникали по-
шкодження та відшарування 
поверхні доріжки. Характерною 
рисою було виникнення ушко-
джень у зоні розділення кульок. 
Кульки підшипника (симетрично 
розташовані в корзині на до-
ріжці) пошкодили поверхню до-
ріжки підшипника, що стало при-
чиною його гучної роботи. 

ПРИЧИНА ВИНИКНЕННЯ 
ТАКИХ ПОШКОДЖЕНЬ 
На жаль, такі пошкодження часто 
спричинені використанням не-
відповідних монтажних при-
строїв. Маточини коліс дуже чут-
ливі до способу монтажу. Якщо 
механік не має відповідного на-
бору знімачів, він застосовує 
гідравлічний прес, або, що ще 
гірше, використовує імпровізо-
вані інструменти, наприклад мо-
лоток. Зауважені вм’ятини на по-

верхні доріжки виникають тоді, 
коли сила гідравлічного преса 
передається на фланець або 
фланець маточини замість зо-
внішнього кільця підшипника. 
Тоді вся монтажна сила пере-
дається через кульки на делі-
катну доріжку підшипника. У ре-
зультаті неналежного способу 
монтажу кульки відтискаються 
на поверхню доріжки підшип-
ника, часто також трапляється 
відривання з гладкої поверхні 
доріжки частини матеріалу та 
дуже серйозні пошкодження. По-
шкодження спочатку непомітне, 
в процесі роботи прогресує. На 
цьому етапі власник транспорт-
ного засобу спостерігає чіткий 
стукіт і шум, що йде від колеса — 
маточини. Після кількох тисяч кі-
лометрів пошкодження доріжки 
поширюється, верхній шар далі 
відлущується та знищується під-
шипник. Якщо симптоми будуть 
згладжені, пошкодження збіль- 
шується, оскільки відірвані час-
тинки доріжки в поєднанні з мас-
тилом діють як абразивні час-
тинки, пошкоджуючи не тільки 
поверхню доріжки, а також і 
ущільнювач підшипника. Таким 
чином, всередину підшипника 
починає проникати волога та 
зовнішній бруд, що, зрештою, 
передчасно руйнує маточину. 
Аналогічні приклади та причини 
пошкоджень докладно описані 
в широкодоступній технічній лі-
тературі. Таким чином, механіки, 
здебільшого несвідомо, в разі не-
дотримання правильної проце-
дури монтажу, завдають собі та 
власникам автомобілів клопоту, 
пов’язаного з витратами на ку-
півлю наступного підшипника, 

повторною його заміною, а та-
кож з додатковими витратами, 
зокрема і втраченим часом.

ЯК ІЗ ЦИМ ВПОРАТИСЯ? 

Підшипники з маточиною дру-
гого покоління в найбільш по-
пулярних моделях автомобілів 
таких марок, як Ford, Volvo або 
групи Volkswagen Audi, Skoda, 
необхідно точно запресувати з 
допомогою спеціальних інстру-
ментів, так званих знімачів, при-
значених для конкретного типу 
маточини. Застосування цих 
інструментів дає змогу легко 
замінити маточину без ризику 
пошкодження. Під час заміни 
маточини згідно з технологією 
ремонту слід діагностувати, що 
стало причиною необхідності за-
міни. Якщо це не був природний 
знос, необхідно діагностувати 
причину скороченого терміну 
служби маточини. При цьому 
слід звернути увагу на всі деталі 
й вузли, що працюють із маточи-
ною, зокрема, поворотний кулак, 
диск, гальмівний супорт. Пошко-
джені елементи потрібно замі-
нити або виправити їхнє налаш-
тування, наприклад, рульового 
управління, геометрії підвіски.
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Тема, безсумнівно, актуальна для більшості автовласників. Часто буває так, що масло 
у двигуні закінчується абсолютно раптово, і такого, як було залито, під рукою просто 
немає. Найскладніше в цій ситуації тим, хто опинився на трасі, де до найближчого ма-
газину ще їхати і їхати… Що ж робити? Насправді, все не так жахливо, як може здатися 
на перший погляд, і ось чому. Почати слід з теорії. Ми розглянемо основні причини, які 
викликають головний біль у автовласників, і доведемо, чому переважна кількість цих 
проблем — не більше ніж міфи.

ПЕРШИЙ МІФ:
У мене низьков’язкісне масло 0w20, і долити можна 
тільки таке саме, інакше двигун зламається.
Масло в сучасних двигунах виконує не лише зма-
щувальні функції, а й працює як гідравлічна рі-
дина. Наприклад, ті ж клапани VTEC або шестерня 
VTC. Нормальна робота механізму неможлива 
без тиску масла у відповідній точці. А якщо мова 
пішла про тиск, то до масла висуваються вимоги 
не тільки щодо товщини плівки.

Найімовірніше, саме тому для абсолютної біль-
шості сучасних двигунів рекомендують масла з 
низькою в’язкістю, які мають підвищену плин-
ність, для роботи в якості гідравлічної рідини. На-
приклад, для більшості сучасних двигунів Honda 
рекомендовано масло 0w20. Крім цього, сучасні 
масла повинні мати достатню лужну активність, 
щоб вимивати сліди бруду з тонких місць, напри-

клад, клапана VTC. Не міняєте масло вчасно або 
використовуєте неякісне масло — отримаєте бруд 
і проблеми з двигуном.

У тривалій перспективі неправильний вибір 
масла може призвести до серйозних проблем. 
Але в короткочасній — все не так страшно. Свіже 
масло навіть з в’язкістю більше ніж 0w20 здатне 
справно виконувати свої функції. Це може тривати 
досить довгий час, якого буде достатньо, щоб про-
їхати 2000—3000 км по трасі. Далі масло бажано 
замінити на необхідне за каталогом. У місті про-
стіше і правильніше буде використовувати за-
пропоноване масло, щоб уникнути необхідності 
заміни масла через 2000 км.

ДРУГИЙ МІФ:
Різні масла мають різні присадки, і можна пошкодити 
двигун, якщо масла реагуватимуть одне з одним.
Якість усіх масел, крім зовсім поганих або дуже 
хороших і дорогих, у сучасному світі стала при-
близно однаковою. Так, кожен виробник нама-
гається додати в масло для двигуна якусь свою 
присадку, що забезпечує йому «гладкість і шов-
ковистість». Природно, кожен виробник вважає, 
що тільки його масло може допомогти позбутися 
усіх проблем з двигуном. На ділі, повірте, не існує 
масла, яке може вилікувати двигун від проблем. 
Кожне масло може або виявити ці проблеми, або 
заховати їх до певного часу подалі від очей. Потім 
вони однак вилізуть, і доведеться ремонтувати. А 

це означає, що зіпсувати двигун тим, що «залили 
не те масло іншого виробника», майже немож-
ливо. Якщо масло було, наприклад, Mobil 5w30, 
а довелося доливати Castrol 5w30, то максимум, 
що буде негативного, — зникнуть позитивні якості 
Mobil і Castrol, які були в маслі у вигляді приса-
док. Але занапастити цілий двигун, доливши «не 
те» масло, неможливо. Заявляємо з усією відпо-
відальністю: якщо двигун «зламався від іншого 
масла» — це означає, що жити йому залишалося 
від сили 2000 км.

ТРЕТІЙ МІФ:
Якщо у двигуні було масло 5w40, то треба доливати 5w40 і ніяке інше.
В ідеалі — так. Краще, щоб хоча б в’язкість була 
однакова. З іншого боку, короткочасна їзда (не 
більше 3000 км) на повному «різносолі» також не 
сильно зашкодить двигуну, у якого ще, в принципі, 
все непогано, а теча виникла, скажімо, через по-
шкодження піддона. Тобто можна залити і 5w50, 
і 0w20, і 10w40. Нічого страшного не станеться, 

нічого не заклинить і не відстрелить у повітря. 
Якщо ж двигун витрачає таку кількість масла, що 
доводиться постійно доливати різні сорти, — теж 
можете не переживати: «капіталка» вже близько 
як ніколи, і двигуну вже все одно «не грати на 
скрипці». Розслабтеся і їдьте далі, просто підли-
ваючи будь-яке масло.

Чи можна змішувати 
масло для двигуна?
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Світло — це Osram

www.osram.ua

Приборкай ніч разом з Osram Night Breaker®
10 років безпечного водіння
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БІЛЬШЕ ВИДИМОСТІ.
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ЧЕТВЕРТИЙ МІФ:
Було масло Honda 5w20, пропонують Honda 5w30 (або ще крутіше — 0w20). 
Чи можна змішати?
Тут варто запам’ятати просте правило — майже 
всі масла однієї лінійки у виробника можуть бути 
«схрещені» практично без серйозних наслідків. 

Тобто весь Castrol Magnatec у крайньому випадку 
можна перемішати між собою. І також з усією лі-
нійкою Mobil або Motul. Так що, змішувати можна.

П’ЯТИЙ МІФ:
У мене масло синтетика, а мені пропонують напівсинтетику.
Ось це найпоширеніший міф вибору масла. Про-
блема найчастіше в тому, що людина не вміє ви-
значати, де справжня синтетика, а де ні, і вірить 
наклейкам на каністрі. Більшість сучасних масел 
не є синтетикою, і можуть змішуватися взагалі 
без проблем.

Але що ж буде, якщо все-таки змішати справжню 
синтетику з «несинтетикою»? Наша відповідь: НІ-
ЧО-ГО страшного. Тут треба, як у старому анекдоті, 

вибрати: «Вам шашечки, чи вам їхати?». Якщо не 
влаштовувати гонки в червоній зоні, то на су-
міші «синтетики» і «несинтетики» можна проїхати 
половину України. Приїдете в кінцеву точку по-
дорожі — поміняєте на потрібне, і все. Якщо Ви 
перебуваєте в місті, звичайно, є сенс пошукати 
масло, аналогічне тому, що залито у двигун, але 
якщо вже і в місті такого масла немає, то дове-
деться їхати на «різносолі».

Висновок
Якщо подивитися на всі перераховані вище фак-
тори, то можна знайти просте рішення питання: 
що робити, якщо посеред траси ви виявили, що 
масла на щупі зовсім трохи, а їхати треба? Най-
простіший варіант — зупинити будь-яку машину 
і попросити продати вам будь-якого масла. Аб-
солютно будь-якого.

Запам’ятайте одне просте правило — краще їздити 
на різносортному маслі, ніж взагалі без нього. До-
їдете до місця — зіллєте цей «компот», позбуде-
теся проблеми і заллєте те масло, яке вважаєте 
за потрібне для вашого двигуна.

В інших випадках, якщо масло є в доступі (на-
приклад у місті), краще все-таки доливати масло 
того типу, яке залито у двигуні вашого автомобіля. 
Не забувайте, що в сучасних двигунах масло — 
це не тільки мастило, а й гідравлічна рідина для 
деяких систем.

P.S. Промивати систему навіть після «багатосорт-
ного масла» не рекомендуємо. Краще частіше 
міняйте масло.

www.avtoblog.in.ua
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КУЗОВНІ НОВИНИ
У минулому році пропозиції компанії Inter Cars по-
повнилися понад 2500 новими найменуваннями 
деталей кузова для популярних автомобілів, пе-
реважно для моделей нового покоління. Пропо-
зиції, що систематично розширюються, оновлено, 
насамперед, такими деталями частин кузова:

 ▶ бампери та їхні елементи: спойлери, 
решітки, планки, кріплення;

 ▶ посилення й поглиначі бамперів;

 ▶ бризковики передні й задні;

 ▶ кришки двигуна;

 ▶ передні й задні ремені та їхні елементи;

 ▶ решітки та підрефлекторні планки;

 ▶ молдинги кузова.

Список запроваджених новинок містить як де-
талі для європейських і азіатських автомобі-
лів, так і для американських. Серед новинок 
варто виділити елемент для серії автомобілів, 
які все більше стають популярними на нашому 
ринку, — спортивних моделей Mercedes AMG 
і BMW M-Пакет, що відрізняються привабли-
вою й аеродинамічною візуальною стилізацією. 

Доповненням новинки є також широка гама дета-
лей кузова в сегменті автомобілів SUV і Crossover, 
які вже доступні в асортименті більшості марок, а 
їхня популярність динамічно зростає. Крім пере-
рахованих вище елементів кузова, до пропози-
цій додано також і менші, декоративні елементи, 
як-от, наприклад, хромовані рамки решіток і га-
логенів або хромовані планки бамперів. Список 
новинок не залишив осторонь також актуальний 
фейсліфтинг автомобілів. Усі введені в асорти-
мент новинки для кузовів мають якість категорії 
PJ або PC (Centro Zaragoza, Thatcham, TÜV). Про-
позиція компанії Inter Cars у діапазоні деталей, 
необхідних для ремонту після зіткнень і ДТП, у 
такий спосіб була значно розширена й постійно 
зростає. Тут варто згадати нещодавно збудований 
сучасний 4-рівневий склад деталей для автомо-
білів, загальна площа якого становить 20 000 м2. 
Застосовані в ньому інноваційні технологічні рі-
шення не тільки істотно підвищили ефективність 
потоку товарів, а й також звели до мінімуму ризик 
ушкоджень автомобільних деталей, складних для 
зберігання і великих за розмірами.

ПОНАД 2500 НОВИХ ДЕТАЛЕЙ КУЗОВІВ У ПРОПОЗИЦІЇ КОМПАНІЇ INTER CARS
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Перевірка бічного биття диска зчеплення

Рис. 1. Прилад для перевірки 
бічного биття (легкові автомобілі)

Рис. 3. Бічне биття > 0,5 мм
Рис. 4. Регулювання 

диска зчеплення Рис. 5. Бічне биття ≤ 0,5 мм

Рис. 2. Прилад для перевірки 
бічного биття (вантажні автомобілі)

1. Лещата

2. Прилад для 
перевірки

3. Індикатор

4. Притискна втулка

5. Вилка для 
регулювання

6. Диск зчеплення

7. Центрувальна вісь

8. Черевик стеження

Перед збиранням перевірити диск зчеплення на бічне биття (макс. 0,5 мм). 
Брати диск зчеплення тільки чистими руками!

Обертати диск зчеплення, не тримаючись за накладки диска, щоб не спотворювати 
результати вимірювання. 

Перевірити бічне биття і виправити диск зчеплення
1. Затиснути прилад для перевірки (2) у лещатах (1).
2. Щільно вставити центрувальну вісь (7) у диск зчеплення (6).
3. Накрутити притискну втулку (4) на центрувальну вісь (7).
4. Встановити зібрані деталі (4, 7, 6) на прилад для перевірки (2).
5. Розташувати індикатор (3) на зовнішньому краї накладок диска 

зчеплення (рис. 1, 2).
6. Піджати індикатор (3) (мінім. 1,5 мм).
7. Прокрутити диск зчеплення за провідну вісь (7) на 360°, 

зчитуючи показання індикатора (3).

 ▶ Бічне биття > 0,5 мм (рис. 3): виправити диск зчеплення (рис. 4) 
і повторити процес вимірювання.

 ▶ Бічне биття ≤ 0,5 мм (рис. 5): встановити диск зчеплення в автомобіль.

СЕРВІСНА 
ІНФОРМАЦІЯ
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ZF. Продукція, 
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Комплексний підхід і повна лінійка продукції наших торгових марок LEMFÖRDER, SACHS, TRW 
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СЕРВІСНА 
ІНФОРМАЦІЯ

Установка зчеплення в легкові та вантажні автомобілі 
зі змазкою/без змазки направляючої трубки

Рис. 1. 
Повний знос направляючої втулки

Рис. 2. 
Пакетик і туба 
високоякісної 
змазки SACHS

При русі по зношеній направляючій втулці (рис. 1) вижимний підшипник переміщається тільки рив-
ками або заклинює. Тому зношена направляюча втулка завжди підлягає заміні.

Слідкуйте за тим, щоб вижимний підшипник легко переміщався по направляючій втулці. Направля-
юча втулка виготовляється з металу. Гільза вижимного підшипника ковзає по направляючій втулці. 
Гільза виготовлена з металу або пластмаси.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Дотримуйтеся вказівок щодо змащування деталей, щоб не допустити передчасного зносу направ-
ляючої втулки і гільзи вижимного підшипника та/або несправності в роботі зчеплення.

Спряження деталей з однорідних матеріалів (направляюча втулка 
і гільза вижимного підшипника з металу):

 ▶ Обидві деталі злегка змащуються високоякісною змазкою SACHS.

Спряження деталей із неоднорідних матеріалів (метал / пластмаса):
 ▶ Змащування категорично заборонене.

Матеріал 
направляючої втулки

Матеріал гільзи 
вижимного підшипника

Високоякісна 
змазка SACHS

Метал Метал ТАК

Метал Пластмаса* НІ

*Виняток: не можна видаляти шар заводської змазки на пластмасовій гільзі вижимного підшипника.

Усі комплекти зчеплення SACHS поставляються з одним пакетиком спеціальної високоякісної змазки. 
Кількості змазки досить для разового змащування шліців і, за необхідності, також для змащування 
направляючої втулки.

Високоякісна змазка SACHS пакетик 1 г (№ артикула 4200 080 060) 
Високоякісна змазка SACHS, туба 80 г (№ артикула 4200 080 050)
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СЕРВІСНА 
ІНФОРМАЦІЯ

Установка зчеплення в легкові та вантажні автомобілі. 
Змащування шліців

ПОВІДОМЛЕННЯ
Використовуйте лише високоякісну змазку SACHS (рис. 3).

Якщо змащування шліців не проводиться, то вони можуть заіржавіти. Це може ускладнювати ви-
микання зчеплення.

При надмірній кількості змазки вона потрапляє на поверхні тертя під дією відцентрової сили. Це 
призводить до появи ривків при рушанні та пробуксовці зчеплення під час руху.

Категорично заборонено використовувати інші мастильні матеріали, тому що:

 ▶ вони не відповідають вимогам за показниками міцності та поверхневого навантаження;

 ▶ вони можуть загуснути, затвердіти і пригоріти;

 ▶ це може викликати несправності в роботі.

Перед установкою перевірте бічне биття веденого диска зчеплення. Граничне значення — 0,5 мм.

Рис. 1. Нанесення тонкого шару змазки на шліци 
веденого диска зчеплення по всьому периметру

 ▶ Нанесіть зсередини на шліци веденого диска зчеплення 
(рис. 1) тонкий шар високоякісної змазки SACHS по всьому 
периметру.

 ▶ Нанесіть на шліци вхідного вала коробки передач 
(рис. 2) тонкий шар високоякісної змазки  SACHS по всьому 
периметру.

 ▶ Посувайте ведений диск зчеплення в поздовжньому на-
прямку по вхідному валу коробки передач, стежте при 
цьому за легкістю ходу.

 ▶ Зніміть ведений диск зчеплення з вхідного вала коробки 
передач.

 ▶ Видаліть надлишки змазки з вала коробки передач і шлі-
ців веденого диска зчеплення.

Легкий хід виконавчого механізму забезпечить справну ро-
боту зчеплення.

Рис. 2. Нанесення тонкого шару 
змазки на шліци вхідного вала ко-
робки передач по всьому периметру

Рис. 3. Туба високоякісної 
змазки  SACHS

Усі комплекти зчеплення SACHS поставляються з одним пакетиком спеціальної високоякісної змазки. 
Кількості змазки досить для разового змащування шліців і, за необхідності, також для змащування 
направляючої втулки.

Високоякісна змазка SACHS пакетик 1 г (№ артикула 4200 080 060) 
Високоякісна змазка SACHS, туба 80 г (№ артикула 4200 080 050)
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Зчеплення з компенсацією зносу ХТеnd із закріпленим 
обмежувачем — активація компенсації зносу вручну

СЕРВІСНА 
ІНФОРМАЦІЯ

Рис. 1. Зчеплення з компенсацією зносу ХТеnd.

1 — гайка; 2 — закріплений обмежувач

Установка зчеплення з компенсацією зносу ХТеnd 
1. Прикрутіть натискний диск зчеплення XTend до маховика / двомасо-

вого маховика. Затягніть кріпильні болти навхрест з необхідним мо-
ментом затягування. Дотримуйтеся вказівок автовиробника.

2. Затягніть гайку (1) обмежувача (2) з моментом затягування 8 Нм.

 ▶ Компенсація зносу натискного диска зчеплення XTend активна.

Демонтаж зчеплення з компенсацією зносу ХТеnd 
(для повторного використання)
1. Послабте гайку (1) обмежувача (2). Не відкручуйте гайку (1) повністю.

 ▶ Компенсація зносу натискного диска зчеплення XTend неактивна.

2. Відкрутіть кріпильні болти навхрест. Дотримуйтеся вказівок автовиробника.

Деактивація компенсації зносу запобігає ненавмисному 
розрегулюванню при демонтажі та встановленні.i
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Постачальник акумуляторних батарей № 1 на первинну комплектацію 
Батареї VARTA відповідають найвищим вимогам
провідних автовиробників

Кращий продукт ОЕ, доступний для вторинного ринку

Ці автовиробники довіряють VARTA:

BMW  Mercedes Benz  Renault  Nissan  Jaguar  
Volkswagen  Ford  Opel  Porsche  Volvo  Honda 
Landrover  Hyundai  Kia  Ferrari  Audi  Škoda 

Батареї VARTA використовуються як оригінальні запасні частини,
забезпечуючи найвищу і найнадійнішу німецьку якість.

Все починається з

УAловите свое



Економіка повинна 
бути економною
За винятком казкової лампи 
Аладіна, абсолютно всі лампи, 
зокрема й автомобільні, мають 
певний життєвий цикл. Тому ко-
жен водій рано чи пізно стика-
ється з необхідністю їх заміни. 
Однак під час відвідування ав-
томагазину в автомобіліста нео-
дмінно виникає дилема вибору. 
Ні, цоколь він або знає сам, або 
йому підкажуть за каталогом. 
Але що саме вибрати: лампу 
дорогу чи дешеву, солідного 
бренду чи халтуру невідомого 
самопальника, з гарантією чи «і 
так зійде»? Якщо з пристрастю 
до брендів водій визначився, 
то в багатьох виробників лампи 
навіть в одному цоколі можуть 
бути декількох видів, що мають 
абсолютно різні характеристики. 
Добре, якщо лампа за своїм 
призначенням периферійна і 
в принципі недорога. А якщо 
це — головне світло, яке мало 
того, що може бути саме собою 
дороге, так від нього ще й зале-
жать безпека і комфорт при що-
денному переміщенні? Тут уже 
вибір значно педантичніший.

На жаль, далеко не всі розумі-
ють важливість подібного ви-
бору для власного майбутнього 
благополуччя за кермом. Деякі 
діють суто з принципів еконо-
мії, як їм здається. Однак у та-

кому продукті, як автосвітло, тим 
більше головне, примітивна еко-
номія ніколи не буває виправ-
даною, причому, насамперед, 
виходячи з принципів все тієї ж 
рідної економії, як не парадок-
сально. І арифметика тут зовсім 
нескладна.

Пояснимо і порахуємо. При-
пустимо, візьмемо світло ксе-
нону, адже, по-перше, про нього 
йтиметься далі, а по-друге, газо-
розрядні ксенонові лампи на-
самперед недешеві за своєю 
конструкцією.

Навіть якщо вам показали в 
магазині, як красиво світить 
лампа перші хвилини, — це ні 
про що не говорить. Усе зале-
жить від того, як вона зроблена 

і наскільки точно та якісно ви-
готовлена конструкція. Най-
менше відхилення від норм (а 
маловідомі фабрики просто не 
можуть дозволити собі складне 
дороге обладнання і техноло-
гії), і про нормальний розподіл 
світла на дорозі можна забути. А 
отже, ми можемо попрощатися 
з людським регулюванням, пра-
вильним фокусуванням і повно-
цінною світловіддачею вже при 
першому ж ввімкненні лампи 
у фарі. Але навіть якщо лампа 
стала рівно і ніби пристойно сві-
тить на перших порах, питання 
в тому, як довго триватиме це 
щастя.

Через короткий час (часто вже 
через годин 100) у неякісної 
ксенонової лампи може різко 

Компанія OSRAM розробила і впровадила на своїх світових електронних 
ресурсах, зокрема й на українському порталі www.osram.ua, нову програму 
онлайн-перевірки оригінальності ксенонових автоламп під назвою OSRAM 
Trust. Цей крок не тільки вдарить по нечистих на руку ділках, які часом 
видають сурогат за оригінал, а й звільнить покупців від сумнівів щодо 
правильності вибору оригінального якісного продукту при купівлі автоламп 
головного освітлення.

OSRAMInwe Trust!
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впасти світловий потік. Далі її 
близький кінець можна буде по-
мітити за зміною колірної тем-
ператури світла, причому воно 
може стати не лише синім, а 
навіть зеленим або червоним. 
А потім, як завжди в найбільш 
непідходящий момент, уночі 
на трасі лампа просто віддасть 
кінці й попросить передати при-
віт її несумлінним творцям.

У якісних ксенонових ламп 
OSRAM світловий потік буде три-
матися свої кілька років і тільки 
після цього почне повільно зни-
жуватися (що природно), але га-
рантійний термін такі лампи слу-
жать. А все тому, що не така вже 
й проста ця ксенонова лампа. 
Особливо це стосується найго-
ловнішого — електрода і складу 
газів у колбі. У справжній ксе-
ноновій лампі застосовуються 
спеціально вивірені солі металів 
і навіть ртуть, а також ретельно 
перевірені матеріали. Подібні 
технології виготовлення самі 
собою вибагливо точні й неде-
шеві у виконанні, тому чудес тут 
бути не може. Стандартний тер-
мін служби у ксенонових ламп 
OSRAM — 3500–4000 годин (за 
винятком лінійки Xenarc Ultra 
Life, де не тільки заявлений, а 
й офіційно гарантований тер-
мін експлуатації — аж 10 років!) 
Причому навіть цей термін — 
не межа, просто тільки після 
нього світловий потік починає 
знижуватися.

І ось тут на допомогу приходить 
головний інфопривід для цієї 
статті — новітня система блис-
кавичної перевірки ксеноно-
вих ламп OSRAM — платформа 
OSRAM Trust. З її допомогою по-
тенційний покупець може само-
стійно, швидко і надійно пере-
вірити оригінальність ламп, як 
то кажуть, не відходячи від каси. 
А точніше, ще до покупки. І всі 
сумніви будуть розвіяні, спра-

ведливість переможе, а підступ-
ність підробників буде осором-
лено і скинуто!

In Osram we Trust!
Як же працює ця чудо-система? 
Досить просто і надійно. На 
справжніх ксенонових лампах 
OSRAM з недавніх часів з’явився 
спеціальний захисний стікер з 
голограмою, на якому вказаний 
унікальний код для верифікації 
цих ламп. Є два можливі спо-
соби перевірки. Для обох варі-
антів вам необхідний інтернет, 
наприклад на телефоні.

Спосіб 1. Заходимо на україн-
ський сайт osram.ua. Далі виби-
раємо розділ «Продукти» (або в 
англійській версії «Services»), а в 
ньому — розділ «Довіра OSRAM». 
Клацаємо мишкою на ньому, 
з’являється нове вікно — «The 
OSRAM Trust Program». Вибира-
ємо мову. Перед нами виникає 
опис програми. Знаходимо на 

сторінці справа напис «Онлайн-
перевірка», ще один рух паль-
цем по ній, і ми потрапляємо 
в систему верифікації. Тепер у 
запропонованому віконці по-
трібно вписати семизначний 
код, який вказаний на стікері 
лампи. Після цього потрібно 
ввести стандартний код анти-
робота, щоб програма переко-
налася, що ви жива порядна лю-
дина, а не інопланетний дрон. 
Усе. Платформа відразу видає 
всі таємниці тих ламп, що у вас 
у руках: тип упаковки, кількість 
ламп у ній, тип лінійки ламп, га-
рантію, заводську і персональні 
серійні номери, які вибиті на са-
мих лампах. Порівнявши цю ін-
формацію з тим, що ви переві-
ряєте, ви навіть за упаковкою 
й варіантом лінійки ламп уже 
можете переконатися в тому, 
що перед вами законослухняна 
продукція цього бренду.

Ну, а якщо раптом ви заплута-
лися в цій простій схемі або вам 
звичніше діяти через пошукову 
систему, то досить у графі по-
шуку на головній сторінці сайту 
просто вбити слово Trust, і ви 
так само автоматично потра-
пляєте на потрібну сторінку. 
В крайньому випадку, на сто-
рінці справа завжди прийде 
на допомогу розділ «Питання 
— відповіді», де найпростіші 
правила користування про-
грамою «розжовані» навіть для 
першокласників.

Спосіб 2. Цей метод, завдяки 
генію, який придумав систему 
розпізнавання QR-кодів, взагалі 
на дивовижу простий. Тут на-
віть не потрібно нічого вводити 
або блукати нетрями інтернету, 
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а просто досить мати на теле-
фоні або планшеті програму 
розпізнавання QR-кодів. На кож-
ній упаковці ксенонових ламп 
OSRAM відтепер обов’язково є 
свій персональний QR-код. Ця 
програма не тільки сама авто-
матично приводить на сторінку 
верифікації, а навіть сама запо-
внює за нас номер на стікері. Ще 
одна глобальна зручність у тому, 
що ніякої додаткової програми 
безпосередньо від компанії 
OSRAM ставити на телефон не 
потрібно: достатньо мати у сво-
єму ґаджеті поширений загаль-
ний QR-рідер, і прогрес за вас 
попрацює. Без зайвих рухів, на-
вівши приціл камери телефону 
на хитромудрий QR-малюнок, 
ви вже в системі OSRAM Trust 
Program.

Вам залишається ввести тільки 
запропонований пароль анти-
робота, і програма моментально 
показує ту ж потрібну інформа-
цію. Цікаво, що QR-код є навіть 
на самій ксеноновій лампі, а 
не тільки на стікері її упаковки. 
Правда, там він досить неве-
ликий і не кожен телефон його 
вловлює. Але, тим не менше, те-
оретично можна і саму лампу, 
без упаковки, перевірити на 
оригінальність — наприклад, 
ту, що вже була раніше інста-
льована в машину. Принаймні 
в експериментах редакції вихо-
дило перевірити все ксенонове 
від OSRAM у нашому автопарку, 
щоб відчути себе повноцінним 
і неупередженим ревізором 
системи.

Вір очам своїм
Основне завдання програми пе-
ревірки автентичності OSRAM 
Trust полягає в одному — за-
хистити споживачів від конт-
рафактних ксенонових ламп. 
Програма покриває основні ксе-
нонові лінійки компанії: Xenarc 
Ultra Life, Xenarc Night Breaker 
Unlimited, Xenarc Cool Blue 
Intense, Xenarc Cool Blue Boost — 
Off-Road і Xenarc Original. Не по-
кривається програмою тільки 
найдешевша лампа — Xenarc 
Classic. Галогенові лампи поки 
теж не можуть похвалитися по-
дібними електронними секью-
риті. Можливо, це справа часу, 
а ксенонова гілка стане лише 
першопрохідцем. Але те, що в 
компанії почали онлайн-вери-
фікацію саме з ксенону, цілком 
виправдано: ці лампи — най-
більш складні, високотехноло-

гічні та дорогі продукти в гамі 
пропозицій, від яких ми чека-
ємо максимум характеристик, 
а отже, саме вони зобов’язані 
першими завести собі подібну 
систему онлайн-охоронців. До 
слова, варто зауважити: швид-
кість і простота користування 
платформою OSRAM Trust свід-
чать про те, що на програмному 
рівні це достатньо серйозна і до-
рога IT-робота. А щоб нам було 
легко і зручно нею користува-
тися й далі, платформа продо-
вжує вдосконалюватися в по-
стійно мінливому цифровому 
світі.

Довіряй, але перевіряй
Але досвідчений споживач 
може задуматися над питанням: 
якщо вже «нехороші редиски» 
примудрилися зробити нехай 
навіть жалюгідні копії, але все ж 
найскладніших за конструкцією 
ксенонових ламп, то підробити 
папірці-стікери з кодами для 
них не стане найбільшою про-
блемою. Правильний хід думки! 
Як казав відомий сищик, щоб 
знайти злочинця, потрібно на-
вчитися думати кримінально, 
як він. Однак у нашому випадку 
справа не тільки в наклейці на 
боксі, а в тому, як її номер вза-
ємодіє з онлайн-перевіркою. Як 
мінімум, під кожну упаковку, під 
кожну лінійку ламп, під кожен 
тип цоколя підроблювача необ-
хідно зробити свій сурогатний 
стікер з голограмою і відповід-
ним номером верифікації. Це 
вже серйозне ускладнення, а 
отже, і подорожчання підробки. 
Але ж суть «ратної праці реди-
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сок» — зробити дешево, а про-
давати дорого. Плюс потрібно 
поєднати персональні серійні та 
заводські номери, що ще склад-
ніше і клопітно. Тут все схоже 
на протиугінні системи: чим їх 
більше за кількістю в комплексі, 
тим менше бажання у викрада-
чів копирсатися саме з цією ма-
шиною, а краще пошукати більш 
легку жертву. Всі ці «муки твор-
чості» просто до неможливості 
ускладнюють їм солодке життя. 
А це своєю чергою працює на 
благо споживачів. Тому вже на 
стадії суміщення трьох різних 
параметрів (упаковки, лінійки і 
номера лампи) можна бути пер-
винно впевненим у тому, що 
перед вами оригінальна про-
дукція, а самопальники від за-
здрості кусатимуть лікті.

Але найголовніше в надійності 
системи OSRAM Trust, закладе-
ної розробниками на програм-
ному рівні, полягає в можливості 
миттєвої онлайн-взаємодії по-
купця і виробника без посеред-
ників. Система не тільки надає 
дані для покупця, а й відстежує, 
рахує і аналізує заходи номерів 
ламп на свою сторінку, а отже, 
після набору критичної кіль-
кості одного і того ж скопійова-
ного номера він автоматично 
буде блокуватися. Таким чином, 
не виходячи з офісу в Німеч-
чині, компанія навіть без участі 
людини, а лише завдяки про-
думаним алгоритмам аналізу 
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серійних номерів, зможе ефек-
тивно боротися з контрафак-
том суто сучасними безконтак-
тними методами. Підробнику 
простіше взагалі не клеїти такі 
стікери, тому що їх підробка стає 
марною. Отже, якщо стікера на 
ксеноновій лампі OSRAM немає, 
то це головний сигнал до того, 
що перед вами контрафакт з 
Малої Арнаутської. А якщо він є, 
то ефектним клацанням пальців 

на телефоні покупець за лічені 
секунди може перевірити оригі-
нальність пропонованого йому 
товару. Просто і геніально.

Висновки
У наш цифровий час грошей ко-
штує не стільки бренд, скільки 
його технології. А у світлій справі 
автомобільного світла економія 
на якості не виправдана, перш 
за все, через турботу про себе, 
коханого. У нашій країні з ча-
сом стає все більше людей, які 
давно усвідомили істину англій-
ської приказки: «Ми не настільки 
багаті, щоб купувати дешеві 
речі». Такі покупці хочуть отри-
мати належну якість і в прин-
ципі за її гарантію готові пла-
тити. Але, на жаль, часто вони 
не можуть повірити у справ-
жність товару, особливо якщо 
вже стикалися з контрафактом в 
інших випадках життя. Ось саме 
їм у руки компанія OSRAM, тур-
буючись про споживачів, дає 
простий і сучасний спосіб пере-

вірки автентичності своїх ксено-
нових ламп.

Тепер кожен водій, який має 
інтернет під рукою, за секунди 
може переконатися в оригіналь-
ності продукту, що знову ж таки 
для багатьох може стати вирі-
шальним плюсом при рівному 
виборі.

Платформа OSRAM Trust може 
схилити шальку терезів у ви-
борі покупця своєю простотою 
і надійністю. А захист інтере-
сів споживачів і свого світлого 
імені — це і є одна з глобальних 
матеріальних цілей, що спону-
кали компанію OSRAM на роз-
робку онлайн-системи OSRAM 
Trust. Ну, а автовласник абсо-
лютно безкоштовно отримав 
у руки ефективне знаряддя, 
здатне додати впевненості в по-
шуку надійного і якісного голов-
ного освітлення.

Максим Палій
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Марка Goetze бере свій початок у 1887 р. Засно-
вана Фрідріхом Вільгельмом Гетцем у м. Бур-
шайді, Німеччина, як невелика майстерня, яка 
займалася виготовленням мідних ущільнень для 
парових вентилів. Структура швидко розвива-
лася, і до початку ХХ століття компанія Friedrich 
Goetze мала в штаті близько 100 працівників та 
спеціалізувалася на виробництві поршневих 
кілець, мідних і мідно-азбестових ущільнень 
та інших технічних прокладок, що славилися 
якістю на всю Німеччину. На сьогодні Goetze — 
одне з найвідоміших імен в автомобільній про-
мисловості. З 1998 р. маркою і її виробничими 
потужностями володіє компанія Federal-Mogul, 
поставляючи на першу комплектацію технічно 
передові компоненти, що дозволяють значно 
знизити витрату палива, масла і шкідливі ви-
киди в атмосферу. Компоненти для вторинного 
ринку повністю відповідають характеристикам 
деталей OE: поршневі кільця, гільзи циліндрів, 
болти головки блока циліндрів і широкий асор-
тимент ущільнень, починаючи від сальників 
клапанів і закінчуючи повними комплектами 
прокладок і ущільнень для ремонту двигуна.

Federal-Mogul Sapanca
Завод у турецькому місті Сапанка був побудова-
ний у 1976 р. У 1979-му він підписав ліцензійну 
угоду з німецькою компанією Goetze (ця марка — 
«старійшина» в сімействі автомобільних компо-
нентів, її родовід ведеться з 1887 р., і перше в Єв-
ропі хромоване поршневе кільце було саме марки 
Goetze). У 1982 р. на заводі в м. Сапанка запустили 
виробництво поршневих кілець і гільз, а з 1987-го 
почалася низка придбань та інвестицій. Спо-
чатку завод придбала компанія Goetze, пізніше 
були внутрішні турецькі інвестиції, а в 1998 р. під-
приємство купила трансконтинентальна кор-
порація Federal-Mogul, зберігши марку Goetze. 
У 2008 р. завод було піддано ґрунтовній реоргані-
зації і модернізації, що допомогло підприємству 
відповідати вимогам, які висувають провідні ви-
робники автомобілів.

Це провідний завод корпорації Federal-Mogul з 
виробництва гільз для вантажного транспорту, не-
зважаючи на те, що конструкторське бюро розта-

шоване в Буршайді, Німеччина. Це найбільш висо-
котехнологічне в Європі виробництво поршневих 
кілець і гільз циліндрів. Завод має всі необхідні 
сертифікати якості та безліч нагород від вироб-
ників. Замовниками продукції є як найвідоміші 
виробники двигунів — Audi, BMW, Ford, Renault, 
Mercedes-Benz, Smart, Aston Martin, Volkswagen, 
Fiat, Alfa Romeo, Honda, Iveco, PSA (Peugeot-
Citroen), Nissan, Isuzu, MTU, CNH, MAN, Volvo Truck, 
так і компанії-конкуренти Federal-Mogul.

Продуктивність заводу — 7 мільйонів гільз ци-
ліндрів, 25 мільйонів поршневих кілець і 15 міль-
йонів вставок у поршні для верхнього поршне-
вого кільця.

Завод виробляє три типи гільз — два типи «су-
хих» і один «мокрий», і всі види поршневих кілець 
з кількома типами покриття: хромовані, хром-
молібденові та хром-керамічні. Підприємство — 
з повним циклом виробництва. Процес виготов-
лення і поршневих кілець, і гільз починається з 
лиття.

Кільця і гільзи Goetze
Про виробництво в подробицях

Скільки заводів Federal-Mogul 
у Туреччині?
Є ще четвертий завод Federal-Mogul у Туреч-
чині — крім цього і двох з виробництва поршнів. 
На ньому виробляють тільки гільзи одного типу 
за технологією S-cast для подальшого виробни-
цтва блоків циліндрів. Він працює виключно на 
конвеєри автовиробників.
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Цех лиття
Заготовки (труби) для гільз відливаються в мета-
левих формах по 2 метри завдовжки, у яких тем-
пература плавлення вища, ніж у розплавленого 
металу гільзи.

Заготовки для кілець відливають на карусельній 
машині, при цьому кілька ливарних форм розта-
шовуються горизонтально одна над другою. Вну-
трішня поверхня форм — зі спеціального піску з 
додаванням хімічних елементів, щоб надати йому 
певних властивостей і не допустити руйнування, 
а також для полегшення відділення виливки від 
форми. Форми для гільз також використовуються 
тільки зі спеціальним покриттям.

Далі готові виливки (заготовки для гільз перемі-
щаються з поста на пост ретельно захищеними 
від пилу «руками» роботів KUKA) очищаються, 
розпилюються й надходять у свої цехи для по-
дальшої механічної обробки. Але заготовки для 
кілець перед цим ще проходять термічну обробку 
в печах для збільшення або зменшення твердості 
залежно від вимог технології.

Контроль якості матеріалів
Закласти в плавильну піч ідеальну кількість інгре-
дієнтів з ідеальною якістю — не реально, адже для 
кожної позиції сировини (метал, інше...) є мінімум 
два схвалених постачальники, та й сировина має 
допуски. Тому в лабораторії при ливарному цеху 
доводиться перевіряти зразки, взяті з печі просто 
під час «варіння» сплаву і коригувати його склад 
додаванням необхідних хімічних елементів, щоб 
отримати матеріал потрібної якості. Після того як 
він готовий, тут перевіряють його фізичні й хімічні 
властивості. Проводиться спектральний аналіз, 
аналіз на твердість, на міцність, на розрив.

Весь процес варіння партії займає години три, 
а вимірювання зразків — хвилин п’ять. Усе дуже 
оперативно.

У нашій присутності випробували метал для ви-
робництва гільз на розрив — при нормі 3200 кг 
розрив стався при зусиллі 3450 кг.

Кільця. Нетрі механообробки

Відлиті заготовки після первинної механічної 
обробки ще в ливарному цеху розрізаються на 
декілька поки що великих частин, збираються в 
касети і надходять у цех, де їм належить стати го-
товою продукцією після низки токарних і інших 
операцій вражаючої складності.

Спочатку проводиться обробка бічних сторін, а 
потім — внутрішньої і зовнішньої сторін.

Поршневі кільця працюють у найжорсткіших 
умовах і агресивному середовищі, тиск на 
поршень досягає показників близько 100 кг/см2, 
температура горіння паливо-повітряної суміші 
досягає 1400 °С, на кільце діють величезні на-
вантаження, а найгірше — що ці навантаження 
знакозмінні залежно від характеру руху поршня. 
І в цих умовах поршневі кільця повинні не лише 
зберігати задані їм якості, а й не можуть навіть 
просто вібрувати, адже така вібрація веде до 
прориву газів у картер двигуна і може закінчи-
тися поломкою кілець. Малий розмір кілець по-
ряд з настільки жорстким переліком вимог до 
них якраз і приводить до того, що саме собою 
виготовлення поршневих кілець скидається на 
мистецтво, а виготовлення якісних кілець у масо-
вому порядку вимагає серйозної технічної бази 
та кваліфікованого персоналу.
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Найперший етап — блок-упаковка з кілець оброб-
ляється одночасно двома різцями зсередини і зо-
вні. Зовнішній різець при цьому надає зовнішній 
межі вже готову робочу конфігурацію. При цьому 
обертання відбувається ексцентрично. У підсумку 
ця проміжна заготовка виходить не тільки оваль-
ної форми, а й з різною товщиною кільця, щоб, 
коли кільце розріжеться, тангенціальні сили, які 
розпирають кільце в циліндрі, були однаковими. 
А вирізавши згодом невелику частину кільця в 
потрібному місці — отримують кільце, яке після 
стиснення до зіткнення торців матиме форму 
ідеального кола, що відповідає формі гільзи. Ось 
так усе складно і просто одночасно!

Далі відбувається обробка торців кільця в місці 
розрізу. Точністю обробки торців задаються роз-
міри теплового зазору кілець.

Далі необхідно нанести гальванічне покриття 
на робочу поверхню кілець. Саме на робочу по-
верхню, бічні поверхні залишаються без покриття. 
Щоб виконати таку операцію, кільця знову зби-
рають у пакети, нанизуючи їх на жердину з різь-
бою, краї закривають шайбами, стискають кільця 
до зіткнення торців і стягують гайками всю цю 
конструкцію-тубус. При цьому перед стисненням 
торці кільця в розрізі покриваються спеціальним 
лаком, щоб заповнити можливі мікровідстані й 
отримати гарантовано герметичну конструкцію. 
Після зачищення від висохлих патьоків лаку ця 
герметична упаковка занурюється в гальванічну 
ванну для нанесення покриття, яке таким чином 
утворюється тільки на робочій поверхні кілець.

Далі йдуть різні токарні операції з надання кільцям 
потрібного перерізу, а в кінці їх знову збирають у 
касети, вставляють у спеціальні гільзи і піддають 
або притиранню, або шліфуванню поверхні після 
хромування — як хочете, так і називайте цей про-
цес, схожий на хонінгування циліндрів.

У маслознімних кільцях свердління масловідвід-
них отворів відбувається одночасно 48 свердлами, 
при необхідності верстат можна переналашту-
вати на 72 свердла! Кільця подаються у верстат 
по одному.

У цілому, це всі основні операції. Кільце готове.

Серед споживачів існує думка, що більше кільце 
дорожче за ціною, тому що в ньому більше мате-
ріалів. Нам пояснили, що в собівартості кільця 
вартість матеріалів становить 3–5 %, все інше — 
вартість обробки і гальванічного покриття. Відпо-

відно, кільце дешевше доробити, якщо можливо, 
ніж витрачатися на гальваніку для нового кільця.

Про кольорове маркування кілець
Фахівці на СТО часто говорять, що оскільки в ори-
гінальній упаковці кільця з кольоровим маркуван-
ням — то дайте нам такі самі! Однак кольорове 
маркування не має нічого спільного з якістю. Ви-
являється, вона наноситься виключно за запи-
том ОЕ-виробників для потреб з відстеження 
продукції.

Ще кільця, які встановлюються при первинній 
комплектації, не мають фосфатування, а в афтер-
маркеті — мають, тому що це покриття захищає 
від корозії, на випадок, якщо на складах клієнтів 
не будуть дотримані правила зберігання.

У афтермаркеті можна зустріти кільця без фос-
фатування — деякі торгові марки-пакувальники 
з метою здешевлення просять завод зробити 
кільця без фосфатування.

Сім разів відміряй і раз продай
Безпосередньо у виробничому цеху проводиться 
чотири операції перевірки: перевірка закритого 
замка, перевірка правильного позиціонування 
(визначається правильна верхня сторона кільця), 
перевірка висоти кільця і перевірка правильності 
лазерного маркування кільця.

Цікаво було побачити, як вирішено питання сор-
тування кілець при перевірці. Машина нагадала 
казку про Іллю Муромця, у якого від каменя вело 
три дороги: направо підеш — в утиль потрапиш, 
наліво — в доробку, прямо — в упаковку. Три 
шляхи вказують три сопла зі стисненим повітрям 
з кутами 45° одне відносно одного. Залежно від 
результату перевірки кільце здувається одним 
із сопел.

Ми поцікавилися, скільки зазвичай буває брако-
ваних кілець. Нам відповіли, що іноді нуль, іноді 
10–20 на 1000 штук.

Фінальний контроль якості продукції відбу- 
вається в окремому приміщенні, де за столами 
працюють кілька десятків людей і візуально переві- 
ряють УСІ кільця. Співробітники, які виконують 
цю роботу, — тільки жінки. Чому жінки? Вони 
більш педантичні й уважні в такій монотонній 
роботі. Процедура повного візуального конт- 
ролю всього кільця докладно описана системою 
сертифікації ISO. Відсоток браку на візуальному 
контролі — ще 2 %. Погодьтеся, такий відсоток зі-
псував би репутацію бренду.

Насамкінець усі кільця ще раз перевіряються 
автоматичним пристроєм для додаткового конт-
ролю правильного маркування верхньої поверхні 
кільця.

Кільця і виклики автопрому
Матеріали й технології, застосовувані при ство-
ренні двигунів, приховують чимало резервів для 
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підвищення паливної економічності автомобіля 
та зниження емісії відпрацьованих газів, зокрема 
викидів CO2. У Federal-Mogul заявляють, що зна-
ють, як використовувати ці резерви.

Точна геометрія для спряженої посадки поршня 
в циліндр, стійкість до безперервно зростаючих 
температур, тиску, динамічних навантажень, міні-
мізація тертя і зносу спряжених пар — усе це ле-
жить на них, кільцях. А отже, вони теж вимагають 
інноваційних рішень і прецизійних технологій.

Нормативи стрімко старіють, і технології просто 
зобов’язані випереджати їх. Усім відомий приклад: 
паливо, що слугувало природним мастильним 
матеріалом, перестає бути таким. Причина — 
в різкому зниженні вмісту сірки для задоволення 
екологічних показників. Отже, сьогоднішні порш-
неві кільця зобов’язані працювати при меншій 
кількості мастила. І це при безперервному зрос-
танні потужності, що знімається з одиниці об’єму 
двигуна!

Ці та багато інших питань на підприємствах 
Federal-Mogul вирішують понад 200 учених, ін-
женерів та інших фахівців, що займаються роз-
робленням і випробуванням поршневих кілець. 
Робота ведеться за кількома напрямками. Ма-
гістральними є два: вдосконалення геометрії й 
розроблення нових матеріалів для кілець і для 
їх покриття.

Властивості, необхідні для матеріалу кільця і його 
покриття, можуть істотно відрізнятися від двигуна 
до двигуна, тому ефективним методом є оптимі-
зація кожного елемента окремо. Для поршневих 
кілець компанія Federal-Mogul розробила низку 
унікальних матеріалів і варіантів покриття, які 
зменшують тертя і підвищують довговічність.

Зазвичай для виготовлення поршневих кілець 
дизельних двигунів внутрішнього згоряння ви-
користовується високоміцний мартенситний сі-
рий чавун з кулястим графітом. Він досить плас-
тичний і має межу міцності (тимчасовий опір) 
близько 1200 МПа. Новий ливарний сталевий 
сплав GOE70, розроблений інженерами Federal-
Mogul, має мартенситну основу з вкрапленням 
карбіду хрому і може похвалитися межею міц-
ності не менше 1800 МПа. Підданий азотуванню, 
цей матеріал набуває високої зносостійкості та 
твердості поверхні за Вікерсом 1300 HV.

LKZ. Чудеса від геометрії
Говорячи про оптимізацію геометрії маслознімного 
кільця, в першу чергу потрібно сказати про роз-
робку Goetze, названу LKZ. Це кільце має особливу 
ступінчасту конструкцію робочої крайки, результа-
том чого стало зменшення опору при русі поршня 
під час такту стиснення, що знижує насосні втрати. 
А ось у такті розширення масло зі стінки циліндра 
скидається в картер набагато ефективніше, ніж 
при використанні стандартного кільця. У резуль-
таті масла в камеру згоряння потрапляє набагато 
менше, нагар на свічках практично не утворюється.

Кільця Goetze LKZ можуть скоротити витрату 
масла до 50 % і зменшити тертя до 15 % порів-
няно з кращими двокомпонентними кільцями 
традиційної конструкції.

Комплекти з маслознімними кільцями Goetze LKZ 
можуть випускатися з компресійними кільцями, 
що мають різні покриття робочої поверхні: хром-
керамічне покриття CKS, діамантове покриття 
GDC, покриття методом конденсації з парової 
фази PVD, а також DLC (алмазоподібне вугле-
цеве покриття).

Покриття ефективно захищають поверхню кільця 
від подряпин. При цьому знос стає мінімальним, 
і маслознімне кільце може правильно функціо-
нувати протягом усього терміну служби двигуна.

Спочатку інноваційне кільце LKZ створювалося 
для вимогливих дизельних двигунів внутрішнього 
згоряння, а зараз використовується і в бензино-
вих двигунах із безпосереднім упорскуванням 
палива. Ці кільця рекомендується використову-
вати для заміни оригінальних комплектуючих при 
ремонті для відновлення вихідних характеристик 
працездатності двигуна.

Кільце Goetze LKZ стало володарем престижної 
премії Autimotive News PASE 2011, ставши кращим 
у своїй категорії. Премія отримана за інновації в 
нових виробах, деталях або системах, що відігра-
ють важливу роль на ринку і змінили правила гри 
в автомобільній промисловості.

Покриття від Goetze
Нагадаємо, що вимоги до властивостей основного 
матеріалу кільця і його поверхневого шару дуже 
відрізняються. Основний матеріал забезпечує міц-
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ність і термостійкість, а покриття мінімізує тертя 
і знос — як самого кільця, так і спряженої пари.

Почнемо з хром-керамічного покриття, за стан-
дартами компанії Federal-Mogul названого CKS. 
Воно було розроблене спеціально для дизелів з 
метою підвищення довговічності циліндро-порш-
невої групи. Результатом стало зниження зносу кі-
лець і стінок циліндрів, а також відсутність задирів.

Хром-керамічне покриття — дуже специфічне 
композитне покриття, що складається з матрич-
ного шару хрому та оксиду алюмінію. Матеріал був 
створений у результаті довгих років досліджень 
і розробок інженерами компанії Federal-Mogul. 
Ця глобально запатентована технологія покриття 
може бути визначена як тверді керамічні частинки, 
впроваджені в мікротріщини хромового покриття.

Завдяки чудовій якості та довговічності, зумов-
леним спеціальними технологіями електролізу, 
CKS кращі, в основному, в дизельних двигунах 
великої потужності і високої продуктивності. Час-
тинки оксиду алюмінію, впроваджені в структуру 
полотна мікротріщини, забезпечують кращу про-
дуктивність і зносостійкість навіть при екстре-
мальних температурах.

Порівняно з класичним покриттям з твердого 
хрому, опір зносу кільця з CKS подвоюється. Тем-
пература плавлення і твердість кільця з CKS дуже 
висока. Саме тому CKS не тільки забезпечують 
двигуну більш тривалий термін служби, а й за 
рахунок розширення можливостей проектування 
дозволяють поліпшити спалювання, що знижує 
рівень викидів.

ПОРШНЕВІ КІЛЬЦЯ. ФУНКЦІЇ ТА ВИМОГИ
Основне призначення поршневих кілець — 
ущільнення: забезпечити, щоб висока темпе-
ратура і тиск, які виникають у процесі згоряння 
палива, залишалися в камері згоряння, а масло 
не потрапляло туди. Крім того, кільце повин- 
но відводити тепло від поршня і регулювати 
процес змащування.

Зазвичай комплект складається з трьох кілець:
1. Верхнє компресійне кільце часто виготовля-

ється зі сталі, чавуну з кулястим графітом і ли-
варного чавуну, ці кільця утримують паливо-
повітряну суміш у камері згоряння.

2. Друге компресійне кільце зазвичай виготовля-
ється з чавуну з кулястим графітом і ливарного 
чавуну, ці кільця виконують подвійну функцію: 
вони відіграють роль як компресійного, так і 
маслознімного кільця.

3. Маслознімне кільце може виготовлятися з ча-
вуну з кулястим графітом і ливарного чавуну, 
однак для багатоелементних кілець викорис-
товується сталь. Ці кільця регулюють кількість 
масла, необхідного для змащення верхнього і 
другого кілець.

Тенденції в технологіях створення 
поршневих кілець

 ▶ Зменшення ширини кільця — через зменшення 
розмірів двигунів, полегшення поршнів і зни-
ження відстані від днища поршня до осі порш-
невого пальця.

 ▶ Зниження маси кілець — для підвищення обо-
ротів і стійкості двигуна.

 ▶ Зниження напруги в кільцях — через необхід-
ність зменшити втрати на тертя.

 ▶ Металургійні аспекти виробництва кілець — іс-
нує тенденція до використання високоміцних 
сплавів, таких як чавун з кулястим графітом і 
сталь. Це дозволяє протистояти високим тем-
пературам, які виникають при згорянні збідне-
ного палива і через вище розташування кілець 
на поршні для зниження викидів у атмосферу.

ПОКРИТТЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ
Хромування, CR. Електроосаджене тверде хро-
мове покриття поєднує в собі чудову зносостій-
кість з високою стійкістю до задирів. Цим пояс-
нюється перевага хромованих кілець порівняно 
з кільцями без покриття і кільцями з обробленою 
поверхнею.

Молібденове покриття, MOL, MO. Щоб не до-
пустити задирів, краї кільця покривають моліб-
деном. Таке рішення продемонструвало чудові 
результати. Молібден відрізняється дуже високою 
температурою плавлення (2620 °C) і доброю те-
плопровідністю — ці показники визначають його 
високу стійкість до задирів і зносу.

Плазмове напилення, PS. Дедалі більшого поши-
рення набуває плазмове напилення, що володіє 
високою міцністю, високою стійкістю до зносу, 
задирів і розломів, і при цьому викликає лише 
незначний знос циліндра.

Фосфатування, P. Цей процес використовується 
для прискорення і поліпшення припрацювання 
кілець. На поверхні кільця за допомогою хімічної 
обробки створюються кристали фосфатів. Також 
фосфатування використовується для захисту від 
корозії.

Азотування, NT. Азотування поверхні дозволяє 
зменшити знос сталевих компресійних кілець і 
сталевих крайок маслознімних кілець.

Хромо-керамічне покриття, CK. Покриття CK 
витримує більш високі теплові й механічні на-
вантаження порівняно з хромовими, молібдено-
вими і плазмовими покриттями, хоча ці переві-
рені й випробувані покриття не втрачають своєї 
актуальності.

Хромо-алмазне покриття, CD. Алмазні нанокрис-
тали, що мають специфічні комбіновані власти-
вості й розміри, впроваджуються у тверду робочу 
поверхню з хрому. Порівняно з іншими покрит-
тями така робоча поверхня кільця відрізняється 
зниженим зносом і значно вищою стійкістю до 
задирів.
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Ця розробка — хром-керамічне покриття — 
послужила відправною точкою для технології 
хром-алмазного покриття від Goetze — Goetze 
Diamond Coating — скорочено GDC, яка гаран-
тує виключно надійну фіксацію впроваджених 
твердих частинок для забезпечення ще більш 
твердої поверхні. Характеристики зносостійкості 
хром-алмазного покриття в чотири рази вищі, 
ніж у звичайних твердих хромових покриттів, і в 
два рази кращі, ніж у хром-керамічних покриттів.

Це рішення відкрило нові перспективи для ство-
рення наступного покоління компактних, але по-
тужних дизелів і дозволило збільшити інтервали 
між технічним обслуговуванням.

При цій технології гільза має більший, ніж при 
інших технологіях, знос за рахунок дуже твер-
дого покриття кілець. Здавалося б, навіщо вико-
ристовувати таку технологію, якщо збільшується 
знос? Сенс полягає в тому, що, незважаючи на 
підвищений знос гільзи, сумарний знос кілець 
і гільзи набагато менший від зносу при застосу-
ванні інших технологій — за рахунок цього значно 
збільшується термін служби двигуна. На наведе-
ній діаграмі показаний знос різних гальванічних 
покриттів кільця і робочої поверхні гільзи.

Подальший розвиток технологій CKS і GDC привів 
до структурованих хромових покриттів — SCKS 
і SGDC. Вони наносяться на поверхню за допо-
могою спеціального цілеспрямованого впливу. 
У підсумку ці структури мають запрограмовані 
поглиблення або канавки глибиною до 50 мкм 
і можуть зберігати мастило під час роботи. Це 
знижує тертя і, отже, ще більше зменшує витрату 
масла.

Ці технології значною мірою виправдали очіку-
вання інженерів компанії Federal-Mogul і зараз 
тестуються кількома виробниками двигунів.

Пізніше у Goetze з’явилося покриття третього 
покоління, назване CarboGlide. Тут уже сфор-
мувалася багатошарова алмазна структура, мо-
дифікована особливим композитом, що містить 
вольфрам та інші інгредієнти. CarboGlide дозво-
лив відіграти 18–20 % втрат на тертя, заощадити 
до 1,5 % палива. Товщина покриття збільшилася 
майже втричі — до 10 мікрон, порівняно з най-
кращим покриттям того часу.

Новітня технологія покриття поршневих кілець, 
розроблена Federal-Mogul, — це DuroGlide. Вона 
об’єднала два інноваційних рішення — за «архі-
тектурою» шару і методом його нанесення.

Тут також використовується багатошарова струк-
тура із застосуванням молібдену і «хитрих» ком-
позитів. В основі покриття — комбінація ал-
мазно-графітових інгредієнтів і некристалічного 
(аморфного) вуглецю.

Покриття має, здавалося б, суперечливі власти-
вості (завдяки алотропним «дзеркалам» вуглецю). 
З одного боку, це висока твердість і стійкість до 
зношування. До слова, порівняно навіть з кра-
щими покриттями вона збільшилася вдвічі. Що, 
втім, не дивно — адже частка алмазної складової 
зросла на 50 %.

З іншого боку, цей шар поліпшує змащуваність по-
верхонь і діє як фізично та хімічно інертний бар’єр, 
що запобігає безпосередньому контакту спряже-
них поверхонь у режимі граничного змащення.

Шар став ще набагато більшої товщини — до 
20 мкм. Для такого типу покриттів це надзви-
чайно багато. Чи не буде відшарування? Не буде, 
запевняють розробники. Справа в тому, що по-
криття наноситься комбінованим способом — 
оптимальним поєднанням конденсації з парової 
фази (PVD — physical vapour deposition) і плазмо-
вого осадження.

У ході випробувань кільця з покриттям DuroGlide 
продемонстрували унікальну довговічність, за-
безпечивши зменшення витрат палива на 1,5 % — 
для легкових автомобілів це означає зниження 
викидів CO2 на 3 г/км.

Віце-президент і головний інженер підрозділу 
Federal-Mogul Powertrain Джиан Марія Оліветті 
вважає DuroGlide справжнім технічним проривом.

Олександр Кельм, Київ — Сапанка — Київ 
Опубліковано в журналі autoExpert №5 2017

Фінішне покриття

Покриття поршневого кільця DuroGlige

Матеріал-
основа

Адгезійний
шар

Підшар

Поршневі кільця CarboGlige

Сумарний знос
Сумарний знос

Знос поверхні пари «кільце-гільза»

Сумарний знос пари «кільце-гільза»
при використанні нових поколінь покриття
кілець значно нижчий.

Chromium CKS 36 SCKS 36 GDC 50
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МАСЛА
50%

МЕНША ВИТРАТА
ДО

GOETZE® ПРЕДСТАВЛЯЄ ІННОВАЦІЙНІ ДЕТАЛІ
ЯКОСТІ ОРИГІНАЛЬНИХ НА ВТОРИННОМУ РИНКУ

СТАНДАРТНЕ
МАСЛОЗНІМНЕ КІЛЬЦЕ

СПЕЦІАЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ
РОБОЧОЇ
КРАЙКИ

ВЕРХ

ПОВЕРХНЯ
ЦИЛІНДРА

СПЕЦІАЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ
РОБОЧОЇ
КРАЙКИ

ПОВЕРХНЯ
ЦИЛІНДРА

ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ
ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ РЕЧОВИН

• Зниження витрати масла до 50 %, а тертя – до15 %*
• Зниження викидів СО2 і підвищення паливної економічності
• Різні покриття поверхонь: хромо-керамічне покриття CKS 
• Алмазне покриття GDC®, покриття методом конденсації з парової фази PVD
• Володар престижної премії 2011 Automotive News PACETM 

*Порівняно з двокомпонентними маслознімними кільцями традиційної конструкції
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Точність і безпека
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Про компанію IDEMITSU
Транснаціональна нафтопереробна компанія 
IDEMITSU KOSAN посідає 8-ме місце у світі з ви-
робництва мастильних матеріалів. Компанія 
IDEMITSU KOSAN, штаб-квартира якої розташо-
вана в Токіо, має 26 заводів і 85 офісів продажу по 
всьому світу. IDEMITSU належать 5250 заправних 
станцій (станом на грудень 2017 року), де поряд з 
паливом реалізуються і моторні оливи ZEPRO. У 
лінійці компанії налічується близько 2000 найме-
нувань індустріальних, моторних, трансмісійних 
олив і консистентних мастил.

Компанія IDEMITSU KOSAN, заснована більше 100 
років тому, стояла біля витоків індустрії автомобі-
лебудування і зараз активно бере участь в його 
подальшому розвитку. IDEMITSU проводить на-
укові дослідження в галузі переробки нафти з ме-
тою виробництва високоякісних моторних олив.

IDEMITSU — один із лідерів у виробництві й по-
стачанні мастильних матеріалів в Японії: майже 
50 % японських автовиробників довіряють їй роз-
робку олив першої заливки.

Історія компанії почалася в 1911 році, коли її за-
сновник Сазо Ідемітсу відкрив у м. Модзі невели-
кий магазин з продажу палива і моторних олив, 
а після Другої світової війни компанія IDEMITSU 
KOSAN Co. стала другим за величиною виробни-
ком мастильних матеріалів в Японії.

Унікальністю компанії IDEMITSU є те, що вона 
контролює всі кроки циклу переробки нафти: 
від видобутку сирого продукту до виробництва 
готових якісних моторних олив. Величезною пе-
ревагою компанії IDEMITSU є власний науково-
технічний центр, на базі якого розробляються 
мастильні матеріали практично для всіх автови-
робників Японії.

З двох тисяч найменувань, які входять у лінійку 
IDEMITSU, на український ринок надходять авто-
мастила та трансмісійні рідини. Автомастила ді-
ляться на дві лінійки — ZEPRO і власне IDEMITSU. 
Лінійка ZEPRO — це продукт, орієнтований на пре-

міальний сегмент. Продукція під цим брендом ви-
робляється в Японії, розробляється і тестується 
власним центром з розробки та досліджень, роз-
ташованим у місті Чіба, недалеко від Токіо. Оливи 
ZEPRO продаються в металевих каністрах, що ха-
рактерно саме для олив японського виробництва.

Лінійка IDEMITSU орієнтована на середній ціно-
вий сегмент. Виробляється вона в Тайланді на 
повністю автоматизованому заводі, введеному 
в експлуатацію влітку 2016 року. Виробництво 
лінійки IDEMITSU перебуває під суворим конт-
ролем центру з розробки та досліджень, завдяки 
чому вироблена продукція відповідає найвищим 
японським стандартам якості.

Оливи, вироблені під товарними брендами 
ZEPRO і IDEMITSU, є еталоном якості та інновації.

Продукція IDEMITSU високо цінується у всьому 
світі й ідеально підходить для будь-яких умов 
експлуатації.

Офіс компанії Ідемітсу Косан, м. Токіо, Японія

Компанії IDEMITSU 
довіряють з 1911 року.
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У новому повітряному фільтрі MANN-FILTER C 24 005 застосовується фільтрувальний матеріал із 
перероблених синтетичних волокон. «В одному квадратному метрі цього матеріалу міститься 
така кількість пластику, яку отримують приблизно з двох 1,5-літрових пляшок. Тому цей фільтр 
сприяє дбайливому використанню ресурсів, — розповідає доктор Тілл Батт, фахівець компанії 
MANN+HUMMEL із синтетичних елементів повітряних фільтрів. — Ми прагнемо збільшити частку 
застосування перероблених волокон у нових розробках до 80 %».

Завдяки багатошаровому ма-
теріалу MICROGRADE A-S пові-
тряний фільтр демонструє від-
мінну продуктивність і вловлює 
не менше 99,5 % часток бруду в 
діапазоні 0,001–0,352 мм. Для по-
рівняння: товщина людської во-
лосини становить 0,05–0,07 мм. 
За рахунок високої ємності по-
вітряний фільтр витрачає про-
тягом усього періоду техобслу-
говування лише 30 % поверхні 
фільтрувального матеріалу по-
рівняно зі звичайними повітря-
ними фільтрами з целюлозними 
матеріалами. C 24 005 відпові-
дає періодичності техобслу-
говування, зазначеній вироб-
ником автомобіля, навіть при 
високому вмісті пилу в навко-
лишньому середовищі, а також 
має вогнезахисні властивості. 
Він відрізняється від інших по-

вітряних фільтрів і зовні: цей 
фільтр легко впізнати за пере-
робленими волокнами зеле-
ного кольору. Новий повітряний 
фільтр MANN-FILTER C 24 005, 
який не поступається за якістю 
оригінальному устаткуванню, 
вже з’явився на європейському 
ринку і доступний для різних 
моделей Toyota. Інші повітряні 
фільтри з інноваційним мате-
ріалом — на стадії підготовки.

Впроваджуючи екологічно 
чисті фільтрувальні матеріали 
в повітряних фільтрах, компа-
нія MANN+HUMMEL, яка є екс-
пертом у галузі фільтрації, вже 
протягом кількох років робить 
свій внесок у стале лісокорис-
тування. Поряд з відповідністю 
технічним специфікаціям для 
компанії важливо також дотри-
муватися принципів стійкості та 

екологічної безпеки. При цьому 
велике значення має дбайливе 
використання ресурсів. Тому 
компанія MANN+HUMMEL сер-
тифікувала два виробничих 
об’єкти відповідно до директив 
Лісової опікунської ради (Forest 
Stewardship Council® (FSC)), що 
дає їй можливість випускати 
продукцію з вмістом деревини 
із сертифікованих джерел.

Компанія MANN+HUMMEL по-
стійно розробляє свої фільтру-
вальні матеріали у співпраці з 
багатьма іншими виробниками, 
щоб завжди бути на рівні новіт-
ніх технічних досягнень.

MANN-FILTER представляє:
ІННОВАЦІЙНИЙ ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ 

МАТЕРІАЛ З ПЕРЕРОБЛЕНИХ ВОЛОКОН
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 ▪ NEW

 ▪ Система зчеплення 

 ▪ Система охолодження 

 ▪ Система двигуна 

 ▪ Гальмівна система 

 ▪ Система приводу

 ▪ Елементи кузова NEW

За останні кілька років AISIN створила свою основну виробничу лінію 
зчеплення, а також збільшила асортимент інших товарів. Цей розвиток 
супроводжується технологічним вдосконаленням та нарощуванням 
виробничих потужностей. Група AISIN працює, щоб розширювати межі 
товарного асортименту.

Будучи світовим лідером у сфері ОЕ, AISIN посилила та диверсифікувала 
свою присутність на ринку автомобільних запчастин. Розширення наших 
виробничих ліній та їх сумісність засновані на одних і тих же стандартах якості 
та сервісу, які ми пропонуємо в OE для найбільших виробників автомобілів. 
Продукти AISIN гарантують вам безпеку, продуктивність, дизайн та комфорт.

Дізнайтеся більше про сім’ю AISIN на:
 → AISIN Europe Aftermarket Website

http://www.be.aisin-europe.com
 → AISIN Electronic Catalogue

http://www.aisincatalogue.com



Компанія KYB випустила нові каталоги своєї продукції для європейського парку автомобілів 
на 2018 рік. Крім досить широкого асортименту попередніх років, у них представлено безліч 
нових позицій: понад 100 нових артикульних номерів амортизаторів і 230 нових номерів пружин, 
із зазначенням застосувань для легкових автомобілів, пікапів і малотоннажних вантажівок від 
більш ніж 80 провідних автовиробників.

За рахунок нових позицій забезпечується збіль-
шення покриття європейського автопарку про-
дукцією KYB: амортизаторів — на 6 мільйонів ав-
томобілів, пружин — на 9,5 мільйона.

Асортимент верхніх опор, які легко замінюються 
разом з амортизаторами та істотно подовжують 
термін їх експлуатації, поповнився 55 артикуль-
ними номерами, і в цю версію каталогу також 
увійшли 40 нових позицій захисних комплектів. 
У підсумку, покриття автопарку, яке в компанії 

KYB і до цього було одним з найбільш повних, 
збільшилося ще на 26 мільйонів автомобілів по 
всій Європі.

Каталоги KYB зручні у використанні. Список мо-
делей автомобілів у каталозі амортизаторів на-
ведено в алфавітному порядку, на останніх сто-
рінках розміщений ілюстрований список пиляків, 
відбійників і верхніх опор, із зазначенням ОЕ но-
мера і комплектності.

НОВІ КАТАЛОГИ

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ НОВІ ЗАСТОСУВАННЯ:
Верхні опори
Alfa Romeo Giulietta; Audi A3, A3 Sportback; BMW 1 Series, 3 Series, 5 Series; Chevrolet Spark; 
Ford Fiesta; Hyundai i30, iX35; Kia Picanto, Sportage; Mazda CX-5;  Mercedes A Series, B Series, C Series; 
Mitsubishi Colt; Nissan Micra, Qashqai; Peugeot 308; Seat Leon; 
Skoda Octavia; Volkswagen Golf, Passat, Up

Захисні комплекти
Alfa Romeo Giulietta; Audi A3, A3 Sportback; BMW 1 Series, 3 Series; Dacia Logan, Sandero; 
Ford C-Max, Focus, Kuga; Hyundai i10, i20, iX35; Kia Sportage; Mercedes A Series, B Series; 
Nissan Juke; Opel / Vauxhall Astra, Corsa; Peugeot 2008, 208; Renault Captur, Clio; 
Seat Leon; Skoda Octavia; Volkswagen Golf

Пружини
Audi A3; BMW 3 Series, X3 Series; Fiat 500L, Punto; Landrover Evoque; Mini, Mini Countryman; 
Peugeot 208; Renault Captur, Clio; Skoda Octavia

Амортизатори
Audi A3; BMW 1 Series, 3 Series; Citroen C1; Ford Focus; Mercedes C-Series; Opel / Vauxhall Corsa; 
Peugeot 108, 208, 308; Renault Clio, Twingo; Seat Leon; Smart Fortwo; 
Toyota Aygo; Volkswagen Golf, Passat, Up

Багато нових деталей уже доступні для замовлення. Каталоги KYB розміщені в основних 
електронних системах, а його інтерактивна версія доступна в розділі «Фахівцям» на офіційному 
веб-сайті KYB Europe www.kyb-europe.com. Звідти можна скачати і версію у форматі pdf.
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Систематика заміни фільтра
Однією з основних операцій, про яку має 
пам’ятати кожен власник автомобіля, оснаще-
ного установкою газобалонного обладнання, — це 
заміна фільтрів газового палива. Треба пам’ятати, 
що вони поділяються на два види: фільтри рідкої 
фази й летючої фази. На жаль, часто якість газу на 
заправках не є найвищою, і значною мірою саме 
цей чинник впливає на аварійність вузлів уста-
новки. Тому мусимо не забувати про регулярний 
контроль забруднення фільтрів відповідно до ре-
комендацій виробника газової установки. Пере-
важно кожен виробник має розміщувати інформа-
цію для користувачів автомобілів, де встановлено 
його газову установку, коли або після якого про-
бігу потрібно замінити фільтри. Зазвичай огляд 
виконується після пробігу 10 000–15 000 км або 
через 12 місяців.

Варто міняти в майстерні
Заміна фільтрів має здійснюватися в спеціалізо-
ваній майстерні, яка має дозвіл Інституту автомо-
більного транспорту. Це дає впевненість у тому, що 
потім газова установка працюватиме без проблем. 
Крім того, треба враховувати, що спеціалізовані 
майстерні мають у своєму розпорядженні необ-
хідні інструменти, тобто детектор газу й аналізатор 
вихлопних газів, які забезпечують користувачам 
безпечну їзду. Нерегулярна заміна фільтрів LPG 
може спричинити погіршення роботи двигуна, 
наприклад, хвильові оберти, відсутність дина-
міки, зниження продуктивності або збої в роботі 
приводної одиниці. Не можна забувати, що газ 

містить хімічні сполуки, які, впливаючи на філь-
трувальний наповнювач, можуть призвести до 
його повної закупорки, а як наслідок, і до пошко-
дження дорогих елементів газової установки, як, 
наприклад, редуктор або форсунки. Ці елементи 
надзвичайно чутливі до забруднення.

Краще запобігти, ніж 
дорого ремонтувати
Факт, який має промовляти до власників авто-
мобілів із газовою установкою, — це незрівнянно 
нижчі витрати на заміну фільтрів, порівнюючи з 
купівлею нових комплектів форсунок або редук-
тора. До того ж у пропонуванні виробника філь-
трів та аксесуарів LPG Certools є як одноразові 
патрони фільтрів (наприклад, LPG F-781–12–12/
BUL, LPG F-779-C-12–12), так і багаторазові (LPG 
F-779-B- 12–2X12), де достатньо лише регулярно 
замінювати відповідний вклад. Ціни на фільтри 
досить низькі, особливо якщо їх розглядати в 
контексті купівлі, наприклад, рампи форсунок. 
Тому своєчасна заміна фільтрів — дуже важлива 
процедура, згідно з рекомендаціями виробника 
газової установки, тому що фільтр затримує най-
більш шкідливі фракції нафти. Варто пам’ятати, 
що будь-яке нехтування заміною фільтрів LPG, на 
жаль, негативно впливає на стан двигуна.

НАЙВИЩА ЯКІСТЬ ФІЛЬТРАЦІЇ

ФІЛЬТРИ LPG 
CERTOOLS
ПЛАНУЄТЕ ПІКНІК, ВІДПОЧИНОК, ДОВГІ ВИХІДНІ ІЗ СІМ’ЄЮ? 
ПЕРЕВІРТЕ ПЕРЕД ДОРОГОЮ СТАН СВОЄЇ УСТАНОВКИ 
LPG! ЗОКРЕМА, ФІЛЬТРІВ РІДКОЇ І ЛЕТЮЧОЇ ФАЗИ ГАЗУ! 
ЗАБРУДНЕНІ ВНАСЛІДОК ПОГАНОЇ ЯКОСТІ ПАЛИВА ФІЛЬТРИ 
LPG Є ОДНИМ ІЗ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ І, ВОДНОЧАС, 
НАЙБІЛЬШ НЕДООЦІНЕНИХ ЧИННИКІВ, ЯКІ НЕГАТИВНО 
ВПЛИВАЮТЬ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ НАШОЇ УСТАНОВКИ.
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НАДІЙНІСТЬ ГАЛЬМУВАННЯ 
ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ МАЄ 
КЛЮЧОВЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 
БЕЗПЕКИ ВОДІЯ, І ТУТ НЕ 
МІСЦЕ ДЛЯ КОМПРОМІСІВ. 
КОРИСТУВАЧ ОЧІКУЄ ВІД 
ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, КОЛО-
ДОК І ВСІЄЇ ГАЛЬМІВНОЇ 
СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОЇ 
ЗУПИНКИ АВТОМОБІЛЯ 
В БУДЬ-ЯКІЙ СИТУАЦІЇ

Гальмівні системи ABE повністю 
відповідають очікуванням во-
діїв, які шукають продукт, що за-
безпечує надійність і безпеку в 
будь-якій ситуації на дорозі, тому 
вони користуються популяр-
ністю серед клієнтів Inter Cars 
S.A. як у Польщі, так і на закор-
донних ринках запасних частин 
для легкових автомобілів упро-
довж багатьох років.

Компанія Inter Cars S.A. є ексклю-
зивним дистриб’ютором продук-
ції ABE, і водночас перевіряє, чи 
відповідає вона суворим стан-
дартам якості. Продукція ABE 
має сертифікат PIMOT, що є до-
казом виконання ретельних ви-
мог до автомобільної продук-
ції, а також вона в черговий раз 
отримала знак безпеки «В».

Inter Cars S.A. протягом бага-
тьох років асоціюється з широ-
ким асортиментом високоякіс-
них продуктів. Турбуючись про 
безпеку користувача, компанія 
особливо піклується про задо-
волення високих вимог гальмів-
ними системами ABE.

У процесі безперервного поліп-
шення якості гальмівних дисків 
та гальмівних барабанів ABE, у 
співпраці з дослідницькою ла-
бораторією Intermeco Europe, 
впроваджено багаторівневу сис-
тему забезпечення якості, що 
складається з: 

1. Випробування матеріалів 
прототипів.

2. Дослідження геометрич-
них параметрів зразків 
продукції.

3. Суворого контролю якості 
поставок до введення на 
ринок.

4. У рамках розробки продук-
тів — аналізу RCA, тобто ви-
вчення причин зносу галь-
мівних дисків та барабанів.

ГАЛЬМА 
ПІД НАГЛЯДОМ
СЕРТИФІКАЦІЯ БЕЗПЕКИ 
ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ 
ТА БАРАБАНІВ ABE
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Висока якість продуктів ABE 
пов’язана із систематичним 
контролем якості гальмівних 
дисків та барабанів перед вве-
денням на ринок. Її вдається до-
сягти, зокрема, шляхом вимірю-
вання геометричних параметрів 
радіального биття фрикційних 
поверхонь та дослідження ме-
талографічної структури, що 
дозволяє виявити небажані 
домішки, а також перевірити 
правильність обробки матері-
алу в процесі виробництва. Для 
отримання правильних параме-
трів особливо важливо вибрати 
відповідний матеріал для фрик-
ційних елементів, тому звіти з 
випробувань обговорюються 
із заводами з метою внесення 
змін та вдосконалення продук-
ції, щоб у продаж потрапляли 
тільки продукти, які відпові-
дають найвищим стандартам 
якості. У результаті впровадже-
них заходів за останні кілька ро-
ків у багато разів зменшилася 
кількість зауважень щодо вібра-
ції або гучної роботи гальмівної 
системи.

Щоб підтвердити якість галь-
мівної продукції ABE, в рамках 
співпраці з Індустріальним ін-

ститутом автомобільної промис-
ловості (PIMOT) ми запустили 
програму циклічних досліджень 
якості продукції. Головна мета 
цієї програми полягає в гаран-
туванні безпеки експлуатації 
гальмівних дисків та бараба-
нів у різних дорожніх ситуаціях.

Ми дуже раді повідомити клієн-
там Inter Cars, що як гальмівні 
диски, так і барабани ABE від-
повідають усім вимогам дослід-
ницького інституту PIMOT, а це 
підтверджує, що наші зусилля 
щодо підвищення та підтримки 
високої якості продукції прине-
сли помітні результати.

Крім гальмівних дисків, колодок 
та барабанів, ABE також пропо-
нує додаткові продукти, необ-
хідні для комплексного техніч-
ного обслуговування гальмівної 
системи, зокрема ABS датчики, 
гнучкі гальмівні шланги, на-
соси зчеплення, гальмівні ци-
ліндри, а також сервомотори 
зчеплення. Для зручності май-
стерень, що використовують у 
своїй роботі продукти ABE, вони 
є у великій кількості на скла-
дах будь-якої місцевої дочірньої 
компанії Inter Cars.

ГАЛЬМІВНІ ДИСКИ І БАРАБАНИ ABE ВІДПОВІДАЮТЬ УСІМ ВИМОГАМ 
ІНДУСТРІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Надійне гальмування 
за будь-яких умов

Комплексна пропозиція

Широка сфера застосувань

Сертифікована, висока якість
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Концерн ZF Friedrichshafen AG збільшує витрати 
на дослідження і розробки та поглиблює роботу 
над розвитком технологій для мобільного май-
бутнього. Таку заяву зробив у Фрідрихсхафені 
на щорічній прес-конференції голова правління 
Вольф-Хеннінг Шайдер, який обіймає цю посаду 
з 1 лютого поточного року. Концерн ZF завершив 
2017 фінансовий рік рекордними продажами в 
обсязі 36,4 млрд євро, що з поправкою на зміни 
обмінного курсу і з урахуванням угод щодо злиття 
і поглинання дало органічне зростання в 6 від-
сотків. ZF також скоротив заборгованість, яка 
виникла в результаті придбання холдингу TRW 
Automotive у 2015 році, а також отримав вищий 
скоригований прибуток до сплати відсотків і по-
датків (EBIT) в обсязі 2,3 млрд євро, незважаючи на 
збільшення інвестицій у дослідження і розробки.

У 2017 році концерн ZF витратив 2,2 млрд євро 
на дослідження і розробки, збільшивши ці інвес-
тиції майже на 15 відсотків порівняно з 2016 ро-
ком. У цьому році понад два мільярди євро буде 
спрямовано на конструкторські роботи в різних 
країнах світу для вдосконалення електроприво-
дів і гібридної техніки трансмісії, а також систем 
безпеки транспортних засобів і систем автоном-
ного водіння. Це означає, що частка бюджету, яка 
виділяється на НДДКР, виросте з 6,1 до 6,5 %. ZF 
планує продовжити інвестиції в матеріальні ак-
тиви (показник за 2017 рік: 1,4 млрд євро). Також 
планується побудувати два нових заводи з ви-
робництва компонентів електроприводу.

Прискорення інновацій
Автомобільна промисловість вимагає динаміч-
ного розвитку, тому голова правління ZF Вольф-
Хеннінг Шайдер планує прискорити співпрацю 
між проектними групами в рамках концерну: 
«Ми зосереджуємо зусилля на створенні між-
галузевих команд з високим рівнем самостій-
ності у прийнятті рішень і співпраці. Вони краще 
адаптуються до швидко мінливих вимог у нових 
напрямках технологій. Ми тісно співпрацюємо 
з нашими клієнтами в реалізації таких проектів 
на ранній стадії, що дозволяє набагато швидше 
вводити затребувану продукцію в серійне ви-
робництво. Однак це також означає, що проект 
можна швидко закрити, якщо результати не від-
повідають очікуванням. Культура стартапів може 
успішно існувати у великій компанії».

Концерн ZF встановив 
рекорд продажів у 2017 році

Автомобільний світ рухається на високій 
швидкості. Ми маємо намір надати нашим 
клієнтам інноваційні рішення під девізом 
«Бачити — думати — діяти». З цією метою 
ми будемо продовжувати збільшувати ви-
трати на дослідження і розробки.

Вольф-Хеннінг Шайдер, 
голова правління ZF
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www.nissens.com

THE
WIDEST

PRODUCT
RANGE

Рішення для Охолодження Двигуна та Кліматичної Системи 

Компоненти для Електричних та Гібридних Автомобілів

УСЕ В ОДНОМУ МІСЦІ
ПІДГОТУЙТЕСЬ ДО МАЙБУТНЬОГО

+240 
ЗАПЧАСТИН В АСОРТИМЕНТІ

ЯКІСНІ ТЕПЛОВІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВИСОКОКЛАСНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СЕГМЕНТА.

ЕЛЕКТРИЧНИХ
 ТА ГІБРИДНИХ 

АВТОМОБІЛІВ

ПРОГРАМА ДЛЯ 

+1,500
ОХОПЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ 

+30
КІЛЬКІСТЬ БРЕНДІВ 

NISSENS: 606454 
РАДІАТОР ДЛЯ TESLA

Nissens пропонує компоненти систем охолодження двигу-
на та кондиціонування для найпопулярніших електричних 
і гібридних моделей — серед яких Tesla S та BMW i8.

При розробці рішень для топового сегмента необхідне 
дотримання найвищих стандартів якості. Nissens застосо-
вує такі стандарти щодо всіх своїх продуктів для електрич-
них і гібридних автомобілів — незалежно від бренду, 
виробника чи моделі. 

З розробленою Nissens програмою для електричних і 
гібридних моделей Ви зможете запропонувати один із 
найширших асортиментів продукції систем охолодження 
двигуна та кондиціонування для швидкозростаючого 
сегмента в IAM — електричний і гібридний «магазин, у 
якому є все» для Вас та Ваших клієнтів.

Пропозиція Nissens охоплює найбільш популярні в прода-
жу деталі для таких моделей, як Nissan Leaf,
BMW i3, VW Golf GTE, Toyota Prius, та багатьох інших...



Р І З Н И Ц Я : 

ЗАВОДСЬКЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
ТА РЕМОНТ У МАЙСТЕРНІ
Щоб зрозуміти різницю між заводським відновленням механізмів 
рульового управління і ремонтом у майстерні, варто простежити, 
який вигляд має процес регенерації крок за кроком.

Починається процес віднов-
лення з попереднього миття 
ядра. У пристрої розпилювача 
із сорока насадками видаляється 
скупчення сміття, нагар і бруд. 
Потім демонтуються пильовики 
й наконечники, вимивається 
мастило із захищеними отво-
рами редуктора. На наступному 
етапі коробка передач очища-
ється за допомогою вібраційного 
апарата. За допомогою вібра-
ції цей пристрій спричиняє рух 
керамічних фітингів, які шліфу-
ють поверхні деталей, видаляють 
забруднення й корозію та роз-
гладжують. На наступному етапі 
коробку передач відповідно де-
монтують і знову миють, цього 
разу ультразвуком. Це рішення 
відмінно чистить важкодоступні 
місця в ядрі.

Потім складові частини коробки 
передач відновлюються. Шлі-
фування планок здійснюється 
на стрічковому пристрої зі спе-
ціально підібраним градієнтом 
стрічки. Процес здійснюється у 
два етапи — спочатку попере-
днє шліфування, а потім фінішне 
полірування.

Глибина обробки планки не 
може перевищувати 54 мкм, не 
допускаються найменші сліди 
корозії й нерівності поверхні. 
Прямолінійність планки й биття 
контролюються годинниковим 

датчиком на спеціально виготов-
лених для цієї мети пристроях. 
Під час заводського відновлення 
рульового управління на заводі 
Lauber завжди застосовуються 
нові деталі, як-от замазка ко-
робки передач і кришки. Інші 
компоненти змінюються за-
лежно від зношування. Уста-
новлення рульового механізму 
здійснюється в спеціально під-
готовленому приміщенні висо-
кого тиску з триразовим обмі-
ном повітря за годину. Перед 
виконанням монтажу кожна ко-
робка передач ще раз проходить 
процес ультразвукової мийки, 
що є ключовим елементом для 
забезпечення якості готового 
продукту. На наступному етапі 
підходимо до головного пункту, 
тобто контролю якості. Це мо-
мент, який особливо відрізняє 
відновлені на заводі продукти 
від відновлених в умовах май-
стерні, де ми не можемо пере-
вірити їхню якість перед монта-
жем в автомобілі. Усі механізми 
рульового управління на за-
воді Lauber у Слупську прохо-
дять пневматичні й гідравлічні 
випробування. Виріб перевіря-
ється у три етапи, за низького і 
високого тиску, а також у без-
перервному тесті за середнього 
тиску. Для цього використову-
ється спеціальний тестер рульо-
вого управління, що дає змогу 

усунути можливі недоробки. На 
жаль, у разі відновлення в май-
стерні такі несправності зазви-
чай виявляються тільки після 
монтажу деталей у автомобілі. 
Під час тесту в коробці передач 
вимірюються й інші параметри, 
такі як витрата мастила або його 
температура. Наприкінці мон-
туються кришки коробки пере-
дач — згадані раніше обідки з 
пластику, що є дуже важливими 
для підтримання високої якості й 
гарантії. Запатентоване рішення 
складається з гладкої стрічки, 
яка фіксується вбитим у неї бол-
том, посиленим скловолокном. 
Таке рішення забезпечує на-
дійне, стійке до вібрації й більш 
стійке до розриву кріплення, ніж 
традиційний металевий обідок, 
що застосовується за порожнин 
приводу.

ЗАБОРОНЕНО ЗНІМАТИ 
ЦІ ОБІДКИ
Фірма Lauber пропонує віднов-
лені на заводі механізми рульо-
вого управління з 25-місячною 
гарантією. Щоб її не втратити, 
треба пам’ятати про прості по-
милки, яких слід уникати під час 
монтажу механізмів.
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ЗАВОДСЬКЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
ТА РЕМОНТ У МАЙСТЕРНІ
Щоб зрозуміти різницю між заводським відновленням механізмів 
рульового управління і ремонтом у майстерні, варто простежити, 
який вигляд має процес регенерації крок за кроком.

«Пропоновані нашою компа-
нією відновлені на заводі ме-
ханізми рульового управління, 
доступні в мережі продажу ком-
панії Inter Cars, користуються де-
далі більшим попитом. Ми спо-
стерігаємо великі збільшення 
продажів. Крім високої якості, ми 
можемо запропонувати також і 
привабливу ціну на ці продукти. 
У середньому вона переважно 
лише на 25 % вища від продук-
ції, що потребує відновлення в 
майстерні. Необхідно, однак, за-
значити, що на заводі коробки 
передач проходять комплек-
сне відновлення, а не тільки ви-
бірковий ремонт. Крім того, ми 
старанно випробовуємо наші 

продукти. Завдяки цьому при 
встановленні їх у машинах ми 
можемо бути впевнені в їхній 
якості. Звертаємо вашу увагу 
на те, що під час монтажу не 
можна знімати обідки і розби-
рати коробку передач», — по-
відомив Гжегож Новачек із ком-
панії Lauber.

Механізми рульового управ-
ління Lauber мають характерні 
білі обідки на кришках. Їхній роз-
рив під час монтажу призводить 
до втрати гарантії. Чому ці еле-
менти такі важливі й у них кате-
горично не можна втручатися?

«Використані обідки німецького 
виробництва Hellermann Tyton у 

процесі відновлення механізмів 
рульового управління гаранту-
ють найвищу якість збереження 
герметичності між гумовою 
кришкою й корпусом коробки 
передач. Правильно затисну-
тий відповідний обідок успішно 
зупиняє попадання в систему 
води і твердих частинок, таких 
як пил, стружка металу або інші 
забруднення. Якщо такі забруд-
нення потраплять у систему, по-
дальша експлуатація коробки 
передач може призвести до 
витоку рідини, корозії зубчас-
тої рейки й заклинювання на-
правляючої втулки», — пояснив 
Давид Ковалевич, директор із 
виробництва компанії Lauber.
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Системи змащування, подачі 
повітря і пального, охолоджу-
вальна система — всі вони під-
лягають ретельній перевірці при 
проектуванні та розробці, щоб 
зробити автомобіль більш ефек-
тивним і відповідати зростаю-
чим вимогам щодо обмеження 
викидів.

Рішення полягає в управлінні 
цими системами, з викорис-
танням електронних пристроїв, 
більш динамічних та інтелекту-
альних, ніж нерегульовані ме-
ханічні прилади.

Система охолодження має бути 
здатною підтримувати темпера-
туру двигуна в безпечних межах 
у найважчих умовах, таких як рух 
довгим крутим підйомом вгору 
при повному дроселі, та в умовах 
експлуатації при високих темпе-
ратурах навколишнього середо-
вища. Проте в більшості випад-
ків це лише дуже мала частка 
робочого середовища автомо-
біля. Протягом цього часу сис-
тема охолодження двигуна буде 
переохолоджуватися, якщо не 
існує способу зниження її ефек-
тивності: цей прилад зазвичай 
називають термостатом. Він від-
кривається й закривається при 
заданих температурах і регулює 
потік холодоагенту до радіатора.

Еволюція системи 
охолодження
Завдяки впровадженню мен-
ших за розміром, більш ефектив-
них та потужних двигунів, мета 
виробників автомобілів — по-
кращити й ефективніше вико-
ристовувати наявні технології. 
У пошуках ефективності вони 

зменшили тертя, знизили зво-
ротно-поступальні маси і вико-
ристовували управління про-
цесом утворення та втрати 
тепла під час розробки і про-
ектування виробництва змен-
шеного двигуна.

Очищення системи охоло-
дження автомобіля дозволило 
додати додаткові датчики тем-
ператури для контролю різних 
частин системи для більш точ-
ного регулювання охолодження. 
Виробники транспортних засо-
бів також використовують елек-
тричні або електромеханічні 
водяні насоси, якими можна 
управляти за умови забезпе-
чення потрібної температури 
та навантаження на двигун.

З моменту зменшення розмірів 
двигуна внутрішнього згоряння 
стало більш поширеним явище 
використання турбонагнітачів та 
інтеркулерів. Регулювання ви-
кидів охолоджених вихлопних 
газів також використовується 
для збільшення потужності та 
зменшення викидів.

У процесі еволюції системи охо-
лодження був задіяний додатко-
вий електричний водяний на-
сос із безщітковим двигуном з 
робочим колесом, який утворює 
частину ротора, що направляє 
холодоагент по системі (мал. 1).

Вони використовуються для за-
хисту турбонагнітача від надмір-
ного тепла при високих наванта-
женнях після зупинки двигуна. 
Це запобігає карбонізації нако-
пиченого мастила на валу ро-
бочого колеса і може запобігти 
утворенню парових замків у 
контурі турбохолодоагенту.

Використання насоса в цьому 
випадку регулюється реле, а на-
сос вмикається та вимикається 
залежно від необхідності. Після 
вимкнення запалення на пев-
ний час насос активується бло-
ком управління двигуном. У цей 
період активації насос відводить 
холодоагент від радіатора до 
турбонагнітача (мал. 2).

Під час роботи цього додатко-
вого насоса, розробленого для 
охолодження турбіни, зафіксо-
вано корисний ефект від засто-
сування  повітряно-рідинних ін-
теркулерів. Повітряно-рідинний 
інтеркулер у впускному колек-
торі використовується для охо-
лодження повітря, що нагніта-
ється. Це дозволяє зменшити 
розмір системи наддування по-
вітря з турбонагнітача до впус-
кних клапанів.

Для охолодження повітря, що 
нагнітається, циркуляційний на-
сос охолоджувача працює від-
повідно до поточного наван-
таження. Систему оснащено 
додатковим радіатором і насо-
сами холодоагенту для інтер-
кулера та турбонагнітача. Різ-
ниця між температурою повітря 
після інтеркулера та зовнішньої 
температури становить від 20 
до 25 °C з високими вимогами 
до навантаження, що дає камері 
згоряння більш щільний об’єм 
повітря.

Широтно-імпульсна 
модуляція
Подальше вдосконалення 
цієї системи надасть більшого 
контролю над додатковим насо-
сом подачі холодоагенту, з вико-

Розумне охолодження 
для легкових автомобілів

Мал. 1
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ристанням широтно-імпульсної 
модуляції (ШІМ) для управління 
насосом.

Електронні насоси подачі холо-
доагенту обладнано власною 
електронною системою управ-
ління, яка використовує сигнал 
ШІМ від блоку управління дви-
гуном, щоб розрахувати швид-
кість обертання для насоса та 
ввімкнути електродвигун. У той 
же час потужність, що спожива-
ється електродвигуном, контро-
люється електронікою.

Як приклад, насос експлуа- 
тується в умовах навантаження 
і може активуватися при таких 
умовах:

 ▶  Щоразу, коли двигун запуска-
ється на короткий проміжок 
часу.

 ▶  Температура повітря, що на-
гнітається, у впускному 
колекторі постійно 
вище 50 °С.

 ▶  Різниця температур пові-
тря, що нагнітається, менше 
ніж 12 °C перед та після 
інтеркулера.

 ▶  Кожні 2 хвилини, поки двигун 
працює, протягом 10 секунд, 
щоб уникнути накопичення 
тепла, особливо в турбіні, 
залежно від окремої карти 
двигуна.

 ▶  Через 0–8 хвилин після ви-
мкнення двигуна, щоб уник-
нути перегріву з утворенням 
парових бульбашок у турбіні.

Електроніка подає сигнал від на-
соса до блока управління дви-
гуном, підключивши сиг-
нал ШІМ від блока 
управління 

двигуном для заземлення з 
однаковими інтервалами. Це 
означає, що насос готовий до 
експлуатації та виконує само-
діагностику, якщо його забло-
ковано або він працює без мас-
тила, а також сигналізує про 
електричні несправності.

Далі блок управління двигуном 
реєструє коди несправностей і 
сигналізує про це індикацією 
лампи управління двигуном, по-
переджаючи водія про помилку, 
яка в подальшому має бути діа-
гностована. Під час заправки 
системи охолодження, облад-
наної будь-яким варіантом елек-
тричного насоса подачі холодо-
агенту, дотримуйтеся вказівок 
виробника, щоб випустити 
повітря із системи охо-
лодження.

Ви можете довіряти запасним частинам перевіреної якості рівня оригіналу від febi bilstein. 
Весь асортимент систем охолодження для легкових автомобілів можна знайти за посиланням: 
partsfinder.bilsteingroup.com.

Торгова марка febi є частиною bilstein group, парасолькового бренду для інших сильних брендів.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті: www.bilsteingroup.com.

www.febi.com

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

Мал. 2
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www.denso.ua

На індивідуальні упаковки свічок запалювання додано
нове попередження, змін також зазнав зовнішній вигляд короба.

Стара упаковка 

Стара упаковка 

Нова упаковка 

Нова упаковка 

Компанія DENSO оновлює упаковку всього асортименту свічок запалювання. Це робиться з метою оптимізації фасування
і транспортування, а також доведення до клієнтів інформації про вимоги безпеки і рекомендацій зі встановлення.
Крім того, за допомогою QR-коду покупці отримають онлайн-доступ до більш докладної інформації про продукт
(зокрема і юридичного характеру).

Оновлена упаковка
свічок запалювання DENSO
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Зміна зовнішнього вигляду короба

Безпека і прозорість

Нове попередження на індивідуальній упаковці свічок запалювання

.

Нове попередження містить три ключові інформаційні блоки:

 
 
 

1 2 3

Нове попередження буде нанесено на індивідуальну упаковку всього асортименту свічок запалювання DENSO:
Nickel TT, Platinum, Iridium, Iridium Power, Iridium Tough, Iridium TT і Iridium Racing. Упаковка для 4 і 10 свічок
запалювання залишиться без змін. Оновлений дизайн буде впроваджуватися протягом усього 2018 року,
тому в цей період у продаж будуть надходити продукти в упаковці як старого, так і нового зразка.

1. Заборона на використання свічок запалювання DENSO в авіації.
2. Рекомендації зі встановлення.
3. Доступ до додаткової інформації за допомогою QR-коду.

QR-код надає посилання на детальну інформацію про свічки запалювання. Після сканування користувачеві
буде потрібно завантажити додаток DENSO Wave QR Code Reader. За допомогою цієї програми QR-код
скерує покупця на відповідну сторінку з інформацією на сайті DENSO, де треба обрати потрібну мову.

Зміни стосуються коробів для 96 свічок запалювання (4 пачки по 24 штуки) і для 100 свічок запалювання
(10 пачок по 10 штук). На цей час свічки запалювання упаковуються в коробки білого або коричневого кольору.
У 2018 році вони будуть замінені на коричневі коробки з білими ярликами. Вміст залишиться без змін.

Гілберт Куверт (Gilbert Couvert), продукт-менеджер зі свічок запалювання компанії DENSO Europe,
прокоментував ці нововведення: «Компанія DENSO з усією серйозністю ставиться до безпеки своїх клієнтів.
Саме з цієї причини новому попередженню приділено таку пильну увагу. Ми раді скористатися можливістю
надавати більш детальну інформацію за допомогою інтернету і зручного доступу через QR-код. У цьому сенсі
ми прагнемо бути максимально прозорими, тому вважаємо, що навіть інформація, яка стосується, наприклад,
змін у дизайні коробів, повинна бути обов’язково доведена до наших клієнтів. Таким чином, вони завжди будуть 
впевнені в тому, що отримують високоякісний продукт DENSO».

Додаткова інформація на сайті www.globaldenso.com
і європейському сайті www.denso-europe.com
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Компанію KYB обрано постачальником амортизаторів для 
нової моделі Citroën C5 Aircross, конвеєрне виробництво 
якої було запущено у 2017 р. У пресі цей автомобіль 
анонсувався як «ультра-комфортний хетчбек з унікальною 
індивідуальністю», «підвіска, значно поліпшує комфорт за 
помірні гроші», «вже на першому кілометрі тест-драйву 
чудово відчуваються підвищений комфорт і загальний 
рівень досконалості конструкції».

Активна підвіска стає реальністю, 
а напівактивні рішення завойову-
ють усе більшу популярність. І ось 
спільними зусиллями двох відо-
мих виробників — корпорації KYB і 
концерну PSA — розроблено нову 
концепцію підвіски, засновану на 
пасивних амортизаторах і здатну 
забезпечити відмінні ходові харак-
теристики при відносно невеликих 
витратах. Саме вона застосовується 
в моделі C5 Aircross, і Citroën називає 
цю систему «Прогресивні гідрав-
лічні демпфери».

Секрет цієї революційної концеп-
ції — у системі подвійного гідрав-
лічного демпфера в конструкції 
амортизатора. Загальний хід його 
штока можна умовно розділити на 
три диференційовані робочі зони, 
в яких забезпечуються різні харак-
теристики. Перша розташована в 
межах середньої частини ходу штока 
амортизатора, де демпфірування 
забезпечується за рахунок роботи 
основних клапанів амортизатора, 
поршневого і донного. Друга і третя 
приблизно відповідають крайнім 
положенням ходу штока, відбою і 
стиснення, і де відбувається гідрав-
лічне уповільнення, що забезпечує 
додаткове поглинання енергії.

Така особливість конструкції до-
зволяє основним клапанам амор-
тизатора забезпечувати комфорт у 
простих дорожніх умовах, а гідрав-
лічним демпферам — долучатися до 
роботи при виникненні більш склад-
них ситуацій. Для такої ефективної 
диференціації обидва гідравлічних 
демпфери — і відбою, і стиснення — 
повинні забезпечувати адекватне 
поглинання енергії і володіти дуже 
гнучким відгуком. Саме уповіль-
нення забезпечує безпрецедентний 
рівень комфорту і, за визначенням 
Citroën, «ефект килима-літака»: за 
відчуттями водія, автомобіль ніби 
ширяє над вибоїнами та ямами на 
дорозі.

Генеральний менеджер підрозділу 
aftermarket KYB Europe, Жан Фран-
суа Хуан, прокоментував нововве-
дення так: «Це ще один чудовий 
приклад інноваційних рішень і роз-
робок, якими так славляться наші 
інженери, і ми сподіваємося, що ця 
нова технологія отримає значне по-
ширення на європейському ринку».

Труднощі, з якими зіткнулися інже-
нери KYB при розробленні нової 
системи, були дуже значні. Кри-
тично важливо було зберегти ха-
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рактеристики гасіння коливань 
незмінними, незважаючи на 
вбудовані додаткові демпфери, 
що забезпечують уповільнення 
ходу штока. У результаті безлічі 
гідравлічних розрахунків та за-
стосування методу аналізу кін-
цевих елементів ця мета була 
досягнута і згодом перевірена 
при дорожніх випробуваннях. 
Іншим ключовим завданням 
була розробка самих вбудова-
них елементів, здатних витриму-
вати високі навантаження навіть 
у найнесприятливіших умовах. 
Інженери KYB досліджували 
різні матеріали і конфігурації, 
перш ніж оптимальне рішення 
було знайдено. І, як завжди, всі 
деталі виготовлені з прецизій-
ною точністю.

У режимі відбою принцип ро-
боти обмежувача базується на 
армованому пластиковому сег-
менті, розміщеному у внутріш-
ній трубі амортизатора, в зоні 
її формозміни, яка фактично є 
робочою зоною гідравлічного 

демпфера відбою. Коли втулка 
відбою стикається з цим сегмен-
том, утворюється нова масляна 
камера, з якої масло може вихо-
дити тільки через отвори в сег-
менті. Такий регульований потік 
створює гідравлічну силу, що на-
строюється за рахунок площі цих 
отворів. Крім того, робоча зона 
цього гідравлічного демпфера 
може варіюватися за рахунок 
різної довжини зони зміненої 
форми внутрішньої труби.

У режимі стиснення використо-
вується аналогічний принцип. 
Нова масляна камера утворю-
ється при взаємодії полімерної 
деталі на поршні амортизатора 
і металевого підтискного еле-
мента, встановленого на вузлі 
донного клапана. Полімерна 
деталь виконана з декількома 
прорізами для проходу масла, 
що дозволить налаштовувати 
зусилля, які забезпечуються 
системою. Для досягнення ба-
жаного максимального зусилля 
у вузлову збірку донного кла-

пана поміщений попередньо 
стиснений додатковий клапан. 
Наявність гідравлічного демп-
фера стиснення дозволяє ав-
товиробникові спростити інші 
компоненти підвіски, такі як бу-
фер стиснення, а також пере-
глянути деякі інші конструктивні 
елементи внаслідок менших зу-
силь, що передаються на шасі 
автомобіля.

KYB вдалося розробити сис-
тему підвіски, високонадійну і 
саморегульовану, що забезпечує 
м’яке демпфірування, коли необ-
хідний комфорт, і відмінну керо-
ваність, коли потрібен контроль. 
Важливо підкреслити, що оби-
дві ці функції об’єднані в пасив-
ній системі з неперевершеним 
часом відгуку, причому за дуже 
конкурентоспроможною ціною. 
Система подвійного гідравліч-
ного демпфера виробництва 
KYB уже використовується і в 
інших європейських моделях, 
таких як Citroën C4 Cactus.

Citroen C5 Aircross

ПОСТАЧАЛЬНИКИ
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ 
ДЛЯ СИСТЕМ 
КОНДИЦІОНУВАННЯ: 
НОВІ ПРИСТРОЇ BOSCH ACS

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

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

Неможливо залишати без уваги системи кондиціонування повітря в 
транспортних засобах, адже їх коректна робота забеспечує комфорт 
водієві та пасажирам. А для роботи з постійно оновлюваними 
системами підтримки мікроклімату автомобілів потрібне сучасне 
інтелектуальне обладнання. 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ 
ДЛЯ СИСТЕМ 
КОНДИЦІОНУВАННЯ:
НОВІ ПРИСТРОЇ BOSCH ACS
Неможливо залишати без уваги системи кондиціонування 
повітря в транспортних засобах, адже їх коректна робота 
забезпечує комфорт водієві та пасажирам. А для роботи з постійно 
оновлюваними системами підтримки мікроклімату автомобілів 
потрібне сучасне інтелектуальне обладнання.

Проаналізувавши клієнтський досвід викорис-
тання пристроїв лінійки ACS, компанія Bosch пред-
ставила нове обладнання, що підвищує ефек-
тивність роботи із системами кондиціонування.

Пристрої Bosch ACS 863, 763 і 753 об’єднали в собі 
всі функції технічного обслуговування автомобіль-
них систем кондиціонування. Устаткування до-
зволяє проводити як традиційні операції — збір, 
очищення і заправку холодоагенту, додавання 

мастила, так і додаткові процедури — впорску-
вання барвника, промивку магістралей, опресу-
вання системи або аналіз холодоагенту. У лінійці 
представлені установки для роботи із системами 
кондиціонування, заповненими як холодоаген-
том R134a, так і холодоагентом R1234yf. Установка 
Bosch ACS 763 і її версія з вбудованим аналізато-
ром холодоагенту ACS 863 призначені для сис-
тем з R1234yf.
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Контроль і управління операціями здій-
снюються за допомогою інноваційного 
графічного інтерфейсу на основі 7-дюй-
мового кольорового дисплею. Обслу-
говування відбувається в повністю ав-
томатичному або ручному режимі з 
можливістю вибору окремих етапів. Опе-
ратор може дистанційно контролювати 
роботу установки за допомогою про-
грами для смартфону, що стежить за ста-
ном процесу обслуговування в режимі 
реального часу. В якій би точці автосер-
вісу не був механік, він завжди знатиме 
поточний статус роботи установки.

В основу конструкції установок Bosch  
ACS нового покоління закладена мо-
дульна платформа, що забезпечує лег-
кий доступ до внутрішніх компонентів. 
Інноваційна конструкція унеможлив-
лює контакт мастила з повітрям і забез-
печує зручність заповнення пристроїв 
і встановлення їх на місце. Ще одним 
важливим нововведенням став алго-
ритм, що запобігає змішуванню мас-
тила PAG і POE. Завдяки незалежному 
впорскуванню мастила з герметичних 
ємностей і автоматичного циклу про-
мивання сервісних шлангів при кожній 
зміні типу мастила ймовірність змішу-
вання повністю виключена.

Нові установки Bosch відповідають ви-
соким вимогам провідних автовиробни-
ків і стандартам SAE і EGEA. Для цього 
компанія реалізувала в новій лінійці ACS 
низку інноваційних інженерних рішень. 
Так, система позбавлена ручних вен-
тилів. Функція глибокого відкачування 
завдяки високопродуктивним компре-
сорам і двоступінчастим вакуумним на-
сосам (170 л/хв) забезпечує максимально 
швидкий і повний відбір холодоагенту 
із системи кондиціонування. Досягнута 
висока точність заправки холодоагенту 
(± 15 грамів). Також в установках реалі-
зовано електронне управління проце-
сом скидання неконденсованих газів за 
рахунок вбудованої системи контролю 
температури і тиску.

У пакет постачання нових установок 
Bosch за бажанням замовника можуть 
входити додаткові прилади, такі як комп-
лект для перевірки герметичності сис-
теми надлишкового тиску за допомогою 
газів N₂H₂/N₂ і набір для промивання 
системи кондиціонування, який отримав 
схвалення провідних автовиробників.
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Гості почали своє знайомство із 
заводом з відвідування склад-
ських приміщень. Тут зберіга-
ються запасні частини, які на-
далі будуть переробляти, а також 
так звані дрібні деталі, потрібні в 
процесі роботи. Приймає й ре-
єструє деталі спеціальний під-
розділ компанії. Там вони отри-
мують ідентифікаційні номери, 
які зберігаються за ними впро-
довж усього процесу переро-
блення. На кожному етапі роботи 
працівники відмічають, які про-
цеси проходить кожна деталь. Це 
дає змогу краще контролювати 
їхню якість. У разі отримання ре-
кламації компанія може відсте-
жити, на якому саме етапі щось 
пішло не так. На жаль, як показує 
практика, рекламації, які отри-
мує Lauber, здебільшого виника-
ють унаслідок помилок на етапі 
збирання. Однак це типова си-
туація для нашого ринку. Саме 
тому компанія приділяє осо-
бливу увагу навчанню механіків.

Після відвідання складу група 
перейшла до приміщень, де 
саме й відбувається процес за-
водського перероблення. На за-
воді у м. Слупськ працює при-
близно 120 працівників, а його 
площа становить 4500 м2. Це, 
звичайно, не найбільший у світі 
такий завод, проте його розміри 
вразили відвідувачів. Тут пере-
роблюють такі частини, як стар-

тери, генератори, гальмівні су-
порти, рульові рейки, насоси 
гідропідсилювачів, компресори 
кондиціонерів повітря та еле-
менти дизельного двигуна — 
форсунки системи живлення 
та інжекторні насоси. Для кож-
ної групи виробів є своя окрема 
станція, а також на заводі є цех 
із фарбування.

Деталі, які приходять на завод 
із ринку, спочатку оцінюють 
щодо технічної можливості від-
новити їх. У кожної групи виробів 
є власні критерії, за якими пере-
віряють деталі. Наступний крок 
після такого сортування і при-
своєння ідентифікаційного но-
мера — це ретельне очищення. 
Для цього використовуються 
спеціальне мийне обладнання 
й інструменти. Наприклад, ру-
льові рейки та стартери після 
миття додатково очищують ро-
таційно-вібраційною машинкою. 
Для чого це? За допомогою ві-
брацій прилад затягує керамічні 
елементи всередину, унаслі-
док чого поверхня деталі полі- 
рується, стає рівною, приби- 
раються увесь бруд та корозія. 
Але це ще не кінець. На подаль-
ших етапах деталі очищують уль-
тразвуковими хвилями.

Процес заводського переро-
блення деталей складний уна-
слідок багатьох етапів. Усі без 
винятку елементи випробову-

ють на спеціальних приладах, 
які перевіряють їхню якість і па-
раметри. Ретельний контроль 
якості — ось що привернуло осо-
бливу увагу відвідувачів. Кожна 
група виробів, перед тим як 
бути запакованою в коробки, 
обов’язково проходить через 
станцію контролю якості. Уже 
згадані раніше рульові рейки 
проходять пневматичні випро-
бування, умови яких неможливо 
відтворити на автобазах, де за-
звичай відновлюють запчастини. 
Деталі проходять три ступені пе-
ревірки: низьким тиском, висо-
ким тиском та тривале випро-
бування середнім тиском. Для 
цього використовують спеці-
альний тестер для перевірки 
рульових рейок, який дає змогу 
виявити всі дефекти (якщо де-
таль відновлюють на автобазі, то 
такі дефекти стають помітними 
лише після встановлення на 
автомобіль).

Під час випробування рульової 
рейки перевіряються також інші 
параметри, як-от температура та 
витрата мастила. Компресори 
кондиціонерів також проходять 
сувору перевірку.

Компанія Lauber єдина в Польщі 
має сертифікат Denso на віднов-
лення цих компонентів. Гості за-
воду мали змогу особисто пере-
конатися, що під час заводського 
перероблення використову-
ються саме елементи Denso, які 
робітники розпаковували перед 
відвідувачами з оригінальних 
коробок перед збиранням. На-
прикінці візиту в конференц-залі 
гості прослухали теоретичну час-
тину заходу. Всі відвідувачі зізна-
лися, що екскурсія на завод дала 
змогу інакше подивитися на про-
цес заводського перероблення  
запасних частин. Безумовно, ба-
гато людей після відвідування 
заводу в Слупську зрозуміли, в 
чому полягає різниця між від-
новленням частин на заводі та 
в умовах автомайстерень.

Механіки відвідали 
завод Lauber
Наприкінці квітня на заводі Lauber у польському містечку Слупськ 
проходили дні відкритих дверей. На захід прийшло дуже багато 
людей, механіків і людей, пов’язаних зі світом автомобільних 
запчастин та ремонту. Вони мали змогу на власні очі побачити, 
як виглядає весь процес заводського перероблення.
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Незалежно від виробника запчас-
тин, покупець завжди прагне отри-
мати високу якість і максимальну 
довговічність за найкращою ціною. 
У відповідь на це понад 5 років 
тому виникла ідея створити власну 
марку, яка б дозволила задоволь-
нити всі ці потреби. Так народився 
бренд ENGITECH, що належить Inter 
Cars. Спочатку акцент робився на 
запчастинах насамперед для авто-
мобілів старшого покоління, для 
яких рівень цін на запчастини ори-
гінальних виробників є здебіль-
шого невідповідним до ринкової 
вартості самого автомобіля. Наразі 
асортимент запчастин покриває 
потреби парку легкових автомобі-
лів незалежно від їхнього віку. 

Протягом цих кількох років бренд 
завоював досить сильну позицію на 
ринку в асортименті продукції Inter 
Cars, починаючи від дрібних мон-
тажних деталей до систем впорску-
вання ON, запчастин для ремонту 
форсунок / паливних насосів ви-
сокого тиску та закінчуючи цілими 
модулями паливних насосів, сис-
темами рециркуляції вихлопних 
газів з радіатором або впускними 
колекторами.

Весь асортимент бренду постав-
ляється із заводів сертифікованих 
виробників, розташованих у Єв-
ропі й Азії. Ми ретельно перевіря-
ємо етапи виробництва, роблячи 
особливий акцент на поетапних, 
багатовимірних та фінальних пе-
ревірках якісних параметрів про-
дукту, з випробуваннями міцності 
та стабільності їхньої роботи.

Усі індекси ENGITECH почина-
ються з літер ENT, пов’язані з ін-
дексами виробників деталі «пер-
винної збірки» та зареєстровані в 
IC онлайн-каталозі.

Потрібну деталь ENT можна шукати 
так само, як деталі інших виробни-
ків, тобто:

1) за номером OE або 
індексом частини; 

2) за маркою, моделлю, 
типом автомобіля 
та даними двигуна. 

Клапан насоса CR (тип Denso) — TOYOTA AURIS, AURIS 
SPORTS, AVENSIS, COROLLA VERSO, LAND CRUISER, VERSO 
2.0D/2.2D/3.0D 09.02- > ENT260008 індекс ENT260008

Впускний колектор — MERCEDES C (CL203), 
C T-MODEL (S203), C (W203), CLK (C209), E (S210), 
E T-MODEL (S211), E (W210), E (W211) 2.1D/2.2D 06.98-07.09 > 
ENT320100 індекс ENT320100

Дросельна заслінка — CITROEN JUMPER; FIAT DUCATO; 
IVECO DAILY IV; PEUGEOT BOXER 3.0D 04.06- > 
ENT310020 індекс 7.01754.10.0

Лямбда-зонд 
(спеціальний) — 
AUDI A3; SEAT ALTEA, 
ALTEA XL, LEON, TOLEDO III; 
SKODA OCTAVIA, OCTAVIA II; 
VW GOLF PLUS, GOLF V, GOLF VI, 
JETTA III 1.6/1.6ALK/1.6LPG 05.03- > 
ENT600020 індекс LZA07-V1 1851

Електропневматичний 
клапан управління — 
CHEVROLET MALIBU; OPEL ASTRA GTC J, ASTRA H, ASTRA H GTC, 
ASTRA J, CASCADA, CORSA D, INSIGNIA, MERIVA, MERIVA B, 
ZAFIRA B, ZAFIRA C 1.3D/1.9D/2.0D 09.03- > ENT830025 
індекс 7.01420.02.0 (без знаків виробника)

Клапан EGR — CITROEN BERLINGO, C3 II, C3 
PICASSO, C4 CACTUS, C4 II, C4 PICASSO I, 
C5 III, C-ELYSEE, DS3, DS5; FORD B-MAX, 
C-MAX II, FIESTA VI, FOCUS III, MONDEO IV, 
S-MAX; PEUGEOT 207 1.4D/1.6D 02.06- > 
Індекс 7.02209.11.0 (без знаків виробника)

Клапан форсунки CR п’єзо (тип Bosch) > 
ENT250165 індекс ENT250165

ЖИВЛЕННЯ 
ТА УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ДВИГУНА

Варто згадати про кілька новинок, які 
з’явилися в продажу останнім часом:

E N G I T E C H  —  М А Р К А 
С П Е Ц І А Л І З О В А Н И Х 
З А П А С Н И Х  Ч А С Т И Н
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ПРОКЛАДКИ:
анаеробні в порівнянні з еластомерами RTV 
(вулканізація за кімнатної температури)
Анаеробні прокладки, наскільки б чарівними 
вони не здавалися, не обов’язково підходять до 
всіх типів фланців. Найкраще їх застосовувати для 
герметизації жорстких фланців, призначених для 
досягнення оптимальної жорсткості між двома 
частинами, мінімізації руху між ними та передачі 
навантажень від однієї до іншої. Типові приклади 
таких фланців можна знайти в транспортних за-
собах, наприклад у корпусах коробок передач, 
кріплення водяного насоса до блока двигуна та 
кришки головки блока циліндрів.

Анаеробні FIP (формовані на місці) герметики 
ідеально підходять для жорстких болтових 
з’єднань, оскільки вони забезпечують контакт 
металу з металом, правильне натягування болтів, 
додають міцності конструкції, надають структур-
ної міцності, забезпечують стійкість до високого 
тиску, мають тривалий термін життя на деталях 
перед складанням, завдяки чому можливі де-
кілька способів використання.

Однак, коли йдеться про гнучкі фланці, опти-
мальним вибором є еластомери RTV (вулканіза-
ція за кімнатної температури). Вони найкраще 
підходять для ізоляції, наприклад, кришки ко-
робки передач, кришки ланцюга синхронізації, 
штампованих сталевих деталей, тонкостінних 
металопрокатних виробів та піддонів картерів 
двигунів. Зазвичай гнучкі фланці не забезпечу-
ють структурної міцності, тому мікрорух може 
бути допустимим, а оптимальне фіксаційне за-
тискне зусилля не має вирішального значення.
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Ви можете знайти гнучкі фланці в кришках корпу-
сів для герметизації рідини всередині компонентів, 
для захисту їх від зовнішнього забруднення або для 
покриття рухомих частин з метою безпеки тощо.

Анаеробні прокладки залишаються в рідкому стані, 
доки вони піддаються впливу кисню. Еластомери 
RTV перетворюються на каучукоподібні тверді ком-
поненти, реагуючи з вологим середовищем. Отже, 
між ними існує значна різниця, що важливо вра-
ховувати при вирішенні питання про придатність 
до виробничого процесу.

В обох випадках — жорсткі та гнучкі фланці — 
існують певні конструктивні рекомендації, яких 
слід дотримуватися, обираючи прокладку для 
фланця між анаеробною або еластомерною RTV 
FIP-прокладкою. Детальні відомості можна знайти 
в «Посібнику з проектування ущільнення за допо-
могою прокладки» або отримати, звернувшись до 
нашої технічної служби.
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ІСТОРІЯ
Більше 60 років тому розвізник молока в північній частині 
Нью-Йорка поскаржився місцевому вченому Джуліусу 
Саману на постійний запах розлитого молока в кабіні. 
Саман тривалий час жив і працював у канадських сосно-
вих лісах, добуваючи й досліджуючи ароматичні масла 
із хвої. Після скарги розвізника, прийшовши на роботу, взяв 
аромати, які в нього були, і просочив ними спеціальний 
матеріал, тим самим створивши перший автомобільний 
освіжувач повітря. Саман надав продукту форму сосни — 
у той момент з’явився перший LITTLE TREES!

Освіжувач повітря LITTLE TREES відомий у всьому світі. Він 
уже з’явився більш ніж у 1500 фільмах і телевізійних шоу! 
Завдяки широкому асортименту ароматів, унікальному 
та миттєво впізнаному дизайну продукт Джуліаса Самана 
став воістину світовим еталоном ароматизаторів, симво-
лом свіжості й чудової якості.

СЬОГОДНІ
Ялинка регулярно продовжує набирати популярності, 
оскільки сьогодні бренд LITTLE TREES може запропонувати 
дуже широкий ряд найрізноманітніших ароматів, який 
задовольнить вимоги сучасного споживача, і гарантує 
високу якість свого продукту, перевірену десятками років.

ПРАГНЕННЯ ДО ДОСКОНАЛОСТІ
Джуліус Саман завжди дотримувався незмінного пра-
вила — зберегти відмінну якість своєї продукції. Він напо-
лягав на строгих процедурах тестування і контролю, щоб 
досягти відповідності й перевищити всі стандарти якості 
й довговічності для ароматів.

Це прагнення до досконалості й тепер є однією з основних 
місій компанії на шляху до виробництва високоякісних, 
довговічних і доступних за ціною продуктів, які мають 
кращі з можливих ароматів.

Ароматизатори LITTLE TREES:

 f  До 7 тижнів стійкого аромату

 f  Безпрецедентна різноманітність 
та широкий асортимент

 f Більше 60 років на ринку

 f  Унікальна можливість використовувати 
продукт у будь-якому місці 
(будинок, офіс, автомобіль тощо)

 f  Відмінне співвідношення ціни та якості
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Напередодні майбутніх масових виїздів на заміські пікніки, 
а також у далекі автоподорожі, як ніколи, важливо знати, 
що всі вузли, зокрема й склоомивач, відповідають вимо-
гам активної безпеки, і якщо трапиться в дорозі дощова 
погода, вони не підведуть — будуть працювати справно.

Чистота лобового скла забезпе-
чує хорошу оглядовість, від якої 
багато в чому залежить ваша 
безпека на дорозі. Сьогодні вже 
ніхто не сумнівається в тому, що 
склоомивач допоможе очистити 
скло набагато швидше й ефек-
тивніше, ніж звичайна вода. Од-
нак якщо взимку практично всі 
водії вибирають зимовий скло-
омивач, щоб уникнути замер-
зання рідини, то влітку деякі 
намагаються «заощадити». Ви-
користавши залишки зимової 
рідини склоомивача, вони на-
повнюють бачок простою або 
дистильованою водою. Як пра-
вило, в першу чергу, від води, 
особливо якщо вона жорстка, 
страждає гідронасос, встановле-
ний у бачку автомобільного оми-
вача. Річ у тім, що його криль-
чатка розрахована на роботу 
зі спеціально підготовленими 
склоомиваючими рідинами, що 
містять компоненти, які вико-
нують роль змащування. У зви-
чайній воді таких компонентів 
немає, тому, якщо ви регулярно 
її використовуєте, не варто ди-
вуватися, що одного дня насос 
бачка омивача або заклинить, 
або просто перегорить. Але і 
в тому, і в іншому випадку на-
слідки будуть однакові — рідина 
на скло подаватися вже не буде. 
Застосування води має ще один 
суттєвий недолік — вона сама 
по собі погано чистить вітрове 
скло від маслянистих і вапняних 
забруднень. Чому? Тому що для 
цього рідина повинна містити 
поверхнево-активні мийні ре-
човини. А у водогоні, ясна річ, 
їх бути просто не може.

Багато хто не бачить різниці між 
зимовим і літнім склоомивачем 
і купує першу-ліпшу рідину, не 
замислюючись про її якість та 
особливості.

То навіщо потрібен літній скло-
омивач, і в чому його відмінність 
від зимового? На ці та інші пи-
тання ви зможете знайти відпо-
віді в нашому матеріалі.

СКЛООМИВАЧ VS ВОДА
Здавалося б, навіщо купувати 
влітку спеціальну рідину, якщо 
можна використовувати зви-
чайну воду? Адже влітку і бруду 
повинно бути набагато менше, і 
на дорогах немає реагентів. Од-
нак звичайна вода не впорається 
ні з залишками нафтопродуктів, 
ні зі слідами від комах, які з на-
станням сутінків спрямовуються 
на світло фар. Усе це щітки скло-
очисника лише розмажуть по по-
верхні, і на лобовому склі зали-
шиться щільна жирна плівка. У 
світлі фар зустрічного автомобіля 
вона призведе до утворення не-
безпечних відблисків, що ослі-
плюють водія. А звичайний бруд 
і дорожній пил, які може при-
брати вода, спеціальний засіб 
видалить набагато швидше — 
за один помах двірників. Крім 
того, якісні склоомивачі змен-
шують тертя щіток об скло, що 
допомагає збільшити їх термін 
служби. У той же час звичайна 
вода містить сторонні домішки, 
які можуть осідати на форсунках, 
забиваючи їх, або викликати інші 
неполадки в системі.

Тому вода тут не помічник — вам 
потрібен якісний склоомивач, 
який швидко й ефективно вида-
лить характерні дорожні забруд-
нення, не залишивши розводів. 
З ним ваше скло буде ідеально 
прозорим у будь-яких дорож-
ніх умовах!

ЗИМОВИЙ І ЛІТНІЙ 
ОМИВАЧ СКЛА: 
В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?
Літня рідина для скла містить 
менше спирту, тому взимку такі 

засоби використовувати не 
можна — вони швидко замер-
зають. Однак на цьому відмін-
ності не закінчуються. Головною 
особливістю якісних літніх скло-
омивачів є їх особлива формула, 
розроблена з урахуванням спе-
цифічних літніх забруднень — 
плям від розплавленого бітуму, 
деревної смоли, слідів від комах 
тощо. Ці складники повернуть 
склу ідеальну прозорість і за-
безпечать вам чудовий огляд 
набагато швидше, ніж аналогічні 
зимові засоби.

Важливе значення при виборі 
склоомивача має і запах. У літ-
ніх засобах виробники віддають 
перевагу ненабридливим лег-
ким ароматам, які не створюють 
дискомфорт навіть у найсиль-
нішу спеку. 

ВИБИРАЄМО 
ПРАВИЛЬНИЙ 
СКЛООМИВАЧ
До складу сучасних склооми-
вачів входять поверхнево-ак-
тивні речовини, які дозволя-
ють швидко і якісно очистити 
поверхню від усіх видів забруд-
нень, у тому числі від жиру і за-
лишків нафтопродуктів, а також 
характерних сезонних забруд-
нень. При цьому вони абсо-
лютно безпечні для всіх дета-
лей системи омивання скла і 
різних видів покриттів. Крім 
того, якісний продукт вигідно 
відрізняється приємним арома-
том і зручною упаковкою — його 
легко використовувати і зручно 
зберігати. 

ЩО ЗАЛИТИ ВЛІТКУ 
В БАЧОК СКЛООМИВАЧА?

?
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КОНЦЕНТРАТ ЧИ 
ГОТОВИЙ ПРОДУКТ?
Сьогодні виробники пропону-
ють як готові до застосування 
продукти, так і економічні кон-
центрати, які змішуються з во-
дою в різній пропорції. Що ви-
брати — справа вашого смаку та 
індивідуальних переваг.

Ми пропонуємо звернути увагу 
на продукт власного бренду 
компанії Inter Cars S.A. — 4MAX.

4MAX — це власний комерцій-
ний бренд запасних частин ком-
панії Inter Cars S.A. Польський 
виробник неоригінальних авто-
запчастин для більшості попу-
лярних моделей авто. Компанія 
успішно працює на ринку авто-
мобільних запчастин з 2003 р. За 
цей час 4MAX встигла зайняти 
стійку позицію щодо конкурен-
тів і покупців.

Партнерами у виробництві про-
дукції 4MAX є підприємства, ко-
трі співпрацюють з відомими 
торговими марками. 4MAX є 
постачальником на складаль-
ний конвеєр багатьох марок 
автомобілів.

4MAX дає споживачам можли-
вість купити якісні автомобільні 
запчастини за відмінною ціною. 
Не кожен автомобіліст може собі 
дозволити придбання оригі-
нальних запчастин, тому на за-
міну дорогим OEM запчастинам 
приходять неоригінальні авто-
запчастини 4MAX.

Висока якість автомобільних за-
пчастин на міжнародному ринку 
під торговою маркою 4MAX ві-
дома багатьом автолюбителям. 
Товари виробляються відомими 
європейськими виробниками, 
не з чуток знайомими з потре-
бами автомобільного ринку, 

тому користуються стабільною 
популярністю серед автомобі-
лістів багатьох країн. Уся про-
дукція 4MAX супроводжується 
відповідними сертифікатами, 
що дають можливість активно 
працювати на європейському, 
азіатському й американському 
ринку. Асортимент торгової 
марки 4MAX характеризується 
помірною ціною і оптимальними 
технічними параметрами.

Серед продукції, що випуска-
ється компанією, найбільш ві-
домі акумулятори для легко-
вих автомобілів і комерційних 
транспортних засобів, а також 
зимові та літні рідини для скло-
омивача. Усі рідини 4MAX виго-
товляються в Польщі на заводі 
Fluid-Tech Sp. z o.o.

ГОТОВИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ СКЛООМИВАЧ 4MAX
Засіб спеціально створений для використання 
в літній період і повністю готовий до застосу-
вання — достатньо просто залити рідину в бачок 
склоомивача. Покращена формула продукту 
забезпечує чудову очищувальну здатність і під-
вищену ефективність проти масляної плівки, 
сажі, силікону і навіть засохлих слідів від комах. 

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Ефективно миє 

 ■ Знежирює

 ■ Видаляє сліди комах, маслянистий дорожній 
бруд з лобового скла та фар 

 ■ Не залишає слідів і  відблисків

 ■ Нейтральний до лакофарбового покриття, 
гумових та пластикових деталей кузова

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Завдяки ефективним мийним присадкам добре 
очищає лобове скло і фари автомобіля від різних 
забруднень. Це дозволяє рідше використовувати 
склоочисники і продовжити термін їх служби. Має 
приємний аромат лимона.

ЗАСТОСУВАННЯ
Заливається в бачок омивача лобового скла 
й омивача фар відповідно до рекомендацій 
виробника автомобіля.

Фасування Код Navision 

          5 л 1201-00-0008N

         30 л 1201-00-0016N

         200 л 1201-00-0014N
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НАЙКРАЩИЙ 
ДРУГ ВОДІЯ

Команда інженерів супроводжує процеси 
виробництва в усьому світі — від створення 
засобів виробництва до відвантаження го-
тових деталей. Завдяки таким інженерним 
ноу-хау та широкому асортименту в про-
дуктових групах деталей рульового управ-
ління й підвіски компанія MEYLE AG також 
здобула статус IPAS (привілейованого по-
стачальника ATR міжнародного рівня). Клі-
єнти ATR можуть не тільки отримувати ви-
соку якість запчастин MEYLE-ORIGINAL від 
фахівця в питаннях рульового управління й 
підвіски, а також користуватися широкими 
профілями у вигляді сервісних послуг і чо-
тирьох років гарантії, які надаються на всі 
деталі MEYLE HD.

Унікальна на ринку запасних частин вироб-
нича лінія MEYLE HD нараховує приблизно 
тисячу деталей власного виробництва, які, 
порівнюючи з оригінальними частинами, 
були технічно поліпшені й тому відрізня-
ються більш тривалим часом служби. Понад 
тисячі співробітників у всьому світі прагнуть 
того, щоб клієнти з більш ніж 120 країн світу 
якнайшвидше отримали свої замовлення 
та максимально вичерпну інформацію про 
всі продукти, щоб пропозиція навчання за-
вжди була доступною. Запчастини компанії 
MEYLE з групи товарів «Підвіска й рульові 
механізми управління», а також підшипни-
ків коліс і паралельних шарнірів завжди 
доступні в компанії Inter Cars.

Компанія MEYLE відома як 
розробник і виробник високо-
якісних запасних частин для 
легкових автомобілів і комер-
ційного транспорту для 
незалежного ринку запчастин. 
Усі деталі компанії MEYLE 
виробляються на власних 
виробничих потужностях 
(сертифікованих за стандар-
тами ISO/ TS 16949 — рівень OE) 
і обраних партнерів міжна-
родної виробничої мережі.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ
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ЯК НАВЧИТИ 
ДРУЖИНУ 
ВОДИТИ АВТО
Багато чоловіків досить скеп-
тично ставляться до прохань 
своїх дівчат чи дружин навчити їх 
водити автомобіль. Причин тому 
безліч: невпевненість у здіб- 
ностях до навчання водінню, за-
непокоєння за безпеку коханої 
та автомобіля, небажання ді-
лити з кимось свій засіб пересу-
вання. Деякі вважають за краще 
посилатися на зайнятість, але, 
як правило, в цьому випадку 
дівчата просто записуються в 
автошколу або до приватного 
автоінструктора.

Однак якщо ви вирішили са-
мостійно навчити дружину 
кермувати, вам слід набратися 
величезного терпіння. Відомо 
чимало історій про розлучення 
через сварки, яких можна було 
б легко уникнути. А навчання 
водінню — це просто розсадник 
претензій і взаємних образ, які 
загрожують перерости у великі 
сімейні скандали. Дорожите від-
носинами — навчіться коректно 
помічати та звертати увагу на 
помилки у водінні благовірної, 

намагайтеся поводитися як сто-
ронній педагог, успішність якого 
полягає в тактовності та послі-
довній подачі необхідних знань.

Крім практичних навичок во-
діння, завданням чоловіка-ін-
структора є передача теорії 
управління автомобілем. Тобто 
до того, як посадити кохану за 
кермо, ви маєте в загальних ри-
сах познайомити її з конструк-
цією автомобіля, пояснити їй 
правила дорожнього руху, ра-
зом пройти тест на водіння. При 
цьому ви не повинні їй відверто 
підказувати (потім це відіб’ється 
на якості водіння), але і сидіти 
байдужим теж не варто. Най-
краща тактика — пояснювати 
кожне правило, причому до-
ступною мовою, без книжкових 
формулювань.

Напевно, ваші перші спільні 
виїзди не обійдуться без поми-
лок, порушень правил дорож-
нього руху або неуважності на 
 

дорозі. Тому починати водіння 
краще з невеликих майданчи-
ків (але в жодному разі не у дво-
рах!) або пустирів. Після цього 
можна поступово переходити 
на заміські шосе, де водій-по-
чатківець звикне до автомо-
біля, розумітиме всі його осо-
бливості. Тут справа навіть не в 
поблажливості до жінок, а у ва-
шому педагогічному досвіді, і в 
тому, що сімейний автомобіль не 
сконструйований для навчання. 
Все-таки, другого керма і додат-
кового комплекту педалей у се-
рійних авто не передбачено.

Середній термін самостійного 
навчання водінню — 3–4 мі-
сяці. Головне – не поспішати з 
навчанням і не вимагати швид-
ких результатів. Як уже було опи-
сано вище, це призведе лише до 
сварок та неякісної їзди. А цього, 
як відомо, не хочеться нікому.
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Get inside
* погляд зсередини

Якщо ви бажаєте ознайомитися з останніми розробками компанії DENSO у сфері 
ефективних систем із тривалим терміном служби, то все, що вам потрібно зробити, — 
зазирнути всередину автомобіля, оскільки 9 із 10 автомобілів уже оснащені оригінальними 
компонентами DENSO. Це запчастини OE якості, і тому вони ефективні, надійні й кращі у 
своїй сфері. Якщо провідні автовиробники довіряють DENSO, чому б і вам не довіритися?



Найбільший конструктор на колесах
Автомобіль складається з більш ніж 30 000 
деталей. Сюди входять усі частини й елементи — 
починаючи від керма і закінчуючи гайкою.

Автомобіль на лижах
У імператора Миколи II працю-
вав механік Адольф Кегресс. 
Він доглядав за автопарком 
царя і вдосконалював ма-
шини. Для поліпшення про-
хідності на засніжених дорогах 
винахідник придумав напів-
гусеничні машинні екіпажі. 
На передні колеса додавалися 
лижі, а замість задніх мон- 
тувалися гусениці. У 1914 р.  
конструктор запатентував 
свій винахід. Гусеничний Rolls- 
Royce виготовили за розроб-
ками Кегресса. На ньому їздив у 
Горки В. Ленін. Нині він вистав-
лений у московському музеї 
«Ленінські Горки».

Автомобіль на 
вагу золота

Автомобіль, покритий монетами, 
стоїть у гаражі американця Ернеста 
Штайнголда. Він 12 років прикра-
шав свою машину монетами різних 
країн. І зараз цей красень-автомо-
біль важить 3 тонни і все  ще про-
довжує набирати вагу. Господар 
машини готовий продати це уні-
кальне авто всього-на-всього за 3 
млн доларів, хоча цей автомобіль 
уже давно занесли в Книгу рекор-
дів Гіннеса.

А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?

Перший автомобіль з бензиновим двигуном
У 1885 р. Карл Бенц запатентував винахід — першу машину 
з бензиновим двигуном. У неї було три колеса, Т-подібне 
кермо і двигун об'ємом 1,7 літра. Через три роки його дру-
жина зробила першу поїздку на автомобілі між містами, 
швидкість досягала 16 км/год. У цей же час Карл почав 
серійний випуск автомобілів.

Що означає зображення на 
автомобілі Mercedes-Benz?

Напевно, багатьом відомо, що назва автомобіля була прямо 
пов’язана з ім’ям доньки засновника концерну. Але не всім 
відомо, що означає логотип цієї марки автомобіля. З’явився 
він ще на початку XX століття. Знак є символом успішності 
концерну в трьох стихіях (суша, вода, повітря). Чому ці сти-
хії? Раніше під цією маркою випускали двигуни літаків.

Подушки безпеки
Подушки безпеки в автомобілі розкриваються зі швид-
кістю 2 км за секунду, процес триває 40 мілісекунд. За 
даними досліджень, подушки безпеки збільшують шанси 
вижити на 20–25 %.

У дорогу «заднім ходом»
Ще в 1930 р. два ентузіасти із США поставили один із най-
більш незвичайних рекордів. Ці американці здійснили 
поїздку на автомобілі довжиною понад 11 000 км, вико-
ристовуючи тільки «задній хід».

Винахідник радара 
спересердя пошкодував про своє відкриття
Відомо, що радар винайшов шотландський фізик Роберт 
Уотсон-Уотт. Якось його зупинили на дорозі через занадто 
високу швидкість. Ось тоді винахідник і повідомив полі-
цейському, що він би не оприлюднював своє відкриття, 
якби знав, де його будуть застосовувати.
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ГАЛЬМА ПІД НАГЛЯДОМ
Сертифікація безпеки

гальмівних дисків
та барабанів ABE

ПІДКОРЮЙ АЛЬПИ 2018
Разом з Inter Cars Ukraine

МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ
Чи можна змішувати 
масло для двигуна?
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