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Шановні колеги та партнери!
Новий рік – це перший розділ книги, яка називається 
«Можливості», і ми власноруч заповнюємо кожну 
із 365 її сторінок. Але перед початком написання 
нового життєпису потрібно представити епілог до 
книги, яка закінчується, підвести підсумки року, що 
минає, та побудувати плани на майбутнє.

У 2018 році компанія Inter Cars Ukraine зробила ак-
цент на розширенні своєї географічної присутності в 
різних регіонах України. Було відкрито 8 нових філій 
у Тернополі, Умані, Сумах, Полтаві, Миколаєві, Одесі, 
Івано-Франківську та Кривому Розі. Наразі мережа 
авторизованих відділень Inter Cars Ukraine налічує 
36 філій, що робить нас значно ближчими до клієнта, 
скорочуючи час очікування товару.

Завдяки збільшенню асортименту продукції, роз-
ширенню мережі філій, скороченню часу доставки 
товарів, удосконаленню рівня сервісу виконання 
замовлень та впровадженню цікавих маркетинго-
вих програм, ми залучили до співпраці ще більшу 
кількість клієнтів, та, як наслідок, отримали річний 
приріст понад 30 %.

У 2019 році ми плануємо підтримувати тренд актив-
ного розвитку, впроваджувати сучасні технології, 
розвивати сегмент В2В, ущільнювати графік екс-
прес-замовлень продукції з Польщі, презентувати 
клієнтам нову програму лояльності та запропону-
вати ще кращі умови співпраці, адже філософія на-
шої компанії – партнерство, відкритість, стабільність.

Нехай новий рік принесе добрі події, яскраві мо-
менти та приємні враження! Бажаю, щоб ми могли 
розділити радісні миті з близькими людьми. Бажаю 
здоров’я, миру, успіхів і благополуччя. 

Дякуємо за плідну співпрацю та сподіваємося на її 
успішне продовження в новому році.

Василь Головач, 
директор ТОВ «Inter Cars Ukraine»http://intercars.com.ua/uk/cars/information/vidomosti/

Читати журнал онлайн:
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Уже третій рік поспіль для Inter 
Cars Ukraine стало доброю тра-
дицією проводити глобальну 
мультибрендову акцію «КУПУЙ З 
ВИНАГОРОДАМИ!», за умовами 
якої, реалізувавши план заку-
півлі, кожен клієнт гарантовано 
отримує подарунок з каталогу 
призів, представлених в асор-
тименті інструментів та облад-
нання Inter Cars Ukraine. У 2018 
році акція набула ще більшої по-
пулярності та тривала з квітня 
до жовтня!

За виконання закупівельного 
плану в місячному циклі учас-
никові акції нараховуються IC 
бали. Кількість IC балів зале-
жить від реалізації всього мі-
сячного плану. Інформацію 
стосовно суми місячних по-
рогів закупівель, рівня їх ре-
алізації та кількості балів, 
отриманих за їх виконання, 
учасник акції  має можли-
вість перевірити в програмі 
IC Katalog Online, а також без-
посередньо запитавши у свого 
торгового представника. Учас-
ник акції має можливість у ви-
значений термін обміняти на-
копичені на своєму рахунку 
ІС бали на винагороди з асор-
тименту Inter Cars Ukraine, які 
можна обрати у спеціальному 
каталозі призів.

Традиційно клієнти могли отри-
мати ще більше балів, купуючи 
продукцію з асортименту по-
стачальників Inter Cars Ukraine, 
партнерів акції: COMMA, WIX, 
MANN FILTER, FEBI, BOSCH, SKF, 
TRW, ZF, CONTINENTAL, DELPHI, 
KYB, SCHAEFFLER та ексклюзив-
них брендів Inter Cars Ukraine: 
THERMOTRC, JC PREMIUM, 
S-TR, SBP, BOSS FILTERS, BTA, 
FORTUNE LINE, YAMATO, ABE 
ТА MAGNUM.

Клієнти мали можливість обрати 
винагороди на абсолютно різну 
кількість балів та вибрати пода-
рунок на будь-яку потребу. Від 
динамометричного ключа до 
діагностичного модуля, від на-
бору викруток до підіймача чи 
шиномонтажного станка. За пе-
ріод акції було видано близько 
7 000 одиниць винагород.

Завдяки широкому асортименту 
акційної продукції від Inter Cars 
Ukraine та ретельній аналітиці 
потреб ринку, наші клієнти ма-
ють змогу отримувати найакту-
альніші та найкорисніші пода-
рунки для більш комфортної та 
зручної роботи на станціях тех-
нічного обслуговування.

З огляду на популярність подіб-
них акційних програм, Inter Cars 
Ukraine не зупиняється на до-
сягнутих результатах та планує 
проводити такі акції регулярно, 
роблячи подарунки ще більш 
доступними та залучаючи мак-
симальну кількість клієнтів. 

Купуй продукцію з асортименту 
Inter Cars Ukraine та отримуй 
ВИНАГОРОДИ!

ОБЛАДНАЙ СТО РАЗОМ
З INTER CARS UKRAINE!
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У рамках цієї програми семеро працівників INTER CARS 
UKRAINE, які в період з червня до серпня 2018 року 
продемонстрували найкращі результати з реалізації 
продукції ТМ Prista, були нагороджені поїздкою на 
найбільший морський курорт Болгарії — Сонячний берег.

У нагороду за свою результативну роботу переможці 
протягом тижня, з 9 до 16 вересня, отримали можливість 
насолодитися теплим морем сонячної Болгарії.

Компанія «Пріста Ойл» переконана, що програми 
та заходи щодо стимулювання торгових 
представників дистриб’ютора мають надзвичайну 
ефективність, адже сприяють збільшенню 
обсягів збуту та заохочують роздрібну торгівлю 
до розширення товарної номенклатури.

Тому подібні заходи компанія проводитиме і 
в подальшому, аби разом зі своїм ключовим 
партнером продовжувати нарощувати присутність 
продукції ТМ Prista на українському ринку.

Другий рік поспіль «Пріста Ойл» реалізує мотиваційну 
програму для торгових представників свого стратегічного 
партнера компанії INTER CARS UKRAINE.

Кращих торгових представників 

компанії INTER CARS UKRAINE 

нагороджено поїздкою 

на відпочинок у Болгарію
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СПІВРОБІТНИКИ INTER CARS UKRAINE 
НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ З ПЛАВАННЯ 2018 

Збірна команди України 

серед спортсменів з вадами слуху 

взяла участь у чемпіонаті Європи 

з плавання, який відбувся 

02–07.07.2018 р. у м. Люблін, Польща

У чемпіонаті взяли участь 128 спортсменів з 20 країн 
Європи. Команду України представили 18 спортсменів 
(8 жінок та 10 чоловіків). Збірна України посіла 2-ге загально-
командне місце, виборовши 25 медалей (7 золотих, 10 срібних 
та 8 бронзових).

Честь України блискуче відстоювали 
на чемпіонаті Європи і співробітники 
Inter Cars Ukraine:
Богдан Товкач — співробітник складу Чернігівської філії;

Олексій Коломієць — працював на складі Чернігівської філії, 
зараз входить до складу дефлімпійської збірної України.

За результатами чемпіонату Європи видно прогрес українсь- 
кої команди, який позначився в таких дисциплінах: 

Марія Рєжило — 50 м брасом (РС), 50 м вільним стилем, 
50 м батерфляєм, 100 м батерфляєм — усі I місця; 

Олексій Коломієць – 50 м брасом (РУ), 100 м брасом, 200 м 
брасом — усі I місця. 4 (!) рекорди чемпіонату Європи та 
рекорд України на додатковій дистанції 100 м батерфляєм.

Також гідно виявили себе: К. Денисова, І. Терещенко, 
Д. Хейлик, які взяли призові місця в індивідуальних видах 
програми.

Необхідно відзначити й інших спортсменів, які покращили 
свої особисті результати та виступили у фінальних програмах 
в індивідуальних видах: А. Карниш, І. Зіненко, О. Литвиненко, 
М. Дуднік, Б. Товкач, В. Конкін, Д. Тарасенко, В. Верніба. 
Юні спортсменки А. Махнік та А. Носова на чемпіонаті 
Європи показали особисті рекорди з вагомим прогресом 
у результатах.

Щиро вітаємо з результатами, перемогами та рекордами 
наших спортсменів! А також вітаємо найпотужнішого тренера 
Дмитра Гунька!

Ми пишаємося 
українськими 

спортсменами!!!
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Футбольний турнір уже став доброю щорічною корпо-
ративною традицією. 16 вересня 2018 року пройшов 5-й 
ювілейний чемпіонат з футболу серед співробітників Inter 
Cars Ukraine.

Цього року на поле вийшли 10 команд із різних філій Inter 
Cars Ukraine, центрального офісу, центрального складу 
та збірна команда «BOSCH Україна». Ми раді вітати на-
ших партнерів Bosch з дебютом на ICU Football Cup 2018.

Ігри групового етапу проходили паралельно на двох по-
лях, адже в чемпіонаті взяло участь більше 100 гравців. За 
перебігом гри прискіпливо спостерігали два професійні 
арбітри та лікар. Усі найяскравіші моменти фіксували 
відеооператори та фотограф. Коментував перебіг гри 
та підігрівав спортивні пристрасті ведучий, який також 
розважав і найменших вболівальників, котрі прийшли  
підтримати своїх татусів. У перервах між матчами грав-
ців, вболівальників та абсолютно всіх охочих пригощали 
смачними паніні й лимонадом.

Чемпіонат відкрили одразу 4 команди, які грали 
на двох різних полях:  збірна Києва та Черкас 
«IN DRIVE-STAR» проти команди центрального складу «ЦС» 
та команда центрального офісу «ICU HQ» проти збірної Тер-
нополя, Хмельницького, Вінниці та Ужгорода «IC ЗАХІД».

Усі команди боролися відчайдушно, футбольні поєдинки 
були видовищними та непередбачуваними. Дякуємо ко-
мандам «DNIPRO» (м. Дніпро), «AUTOMOTIVE» (м. Київ), 
«IC ЗАХІД» (збірна Тернополя, Хмельницького, Вінниці та 
Ужгорода), команді наших партнерів «BOSCH Україна», 
команді центрального складу «ЦС», а також збірній Києва 
і Черкас «IN DRIVE-STAR» за участь та класну гру.

FOOTBALL 
CUP 2018
INTER CARS UKRAINE

Золота осінь, м’яке сонце, свіжий вітерець, безхмарне небо… Погода подарувала 
нам ідеальний вересневий день для проведення ювілейного футбольного 
чемпіонату Inter Cars Ukraine Football Cup 2018.
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Із групового етапу до півфіналу вийшли 4 
команди: «ІНТЕР-ПАРТС» (м. Кременчук) зі-
грали із «RIVNE» (м. Рівне) за основний час 
у нічию 2 : 2, але після серії пенальті пере-
могу здобула команда «ІНТЕР-ПАРТС». Ко-
манда «ICU HQ» зіграла із «АВТОПОЗИТИВ» 
(м. Київ), де перемогу отримала команда 
«АВТОПОЗИТИВ».

У драматичному протистоянні команд 
«RIVNE» та «ICU HQ» за 3-тє місце перемогу 
виборола команда «ICU HQ», забивши пе-
реможний гол у серії пенальті. Ми вітаємо 
збірну центрального офісу із почесним 3-м 
місцем та дякуємо команді «RIVNE» за ви-
довищну гру.

Отже, фінальна битва за титул найкращої 
футбольної команди Inter Cars Ukraine 
2018 розгорнулася серед команд «ІНТЕР-
ПАРТС» та «АВТОПОЗИТИВ». Команда 
«АВТОПОЗИТИВ» впевнено вела рахунок 
3 : 1, гравці «ІНТЕР-ПАРТС» спробували ві-
дігратися та показали результат зусиль  
із рахунком 2 : 3, але цього не вистачило 
для перемоги. Почесне звання золотого 
призера Inter Cars Football Cup 2018 гідно 
отримала команда «АВТОПОЗИТИВ», 
із безкомпромісним рахунком 3 : 2. Ми ві-
таємо чемпіонів та володарів срібла чем-
піонату! Хлопці, ви круті!

Найкращим бомбардиром турніру став 
Валерій Ніколаєв із команди «RIVNE», по-
чесне звання найкращого воротаря діста-
лося Олександру Корабльову із «ICU HQ», 
а найкращим гравцем став Максим Ша-
тиркін із команди – переможниці турніру 
«АВТОПОЗИТИВ».

Колектив Inter Cars Ukraine дякує всім учас-
никам, вболівальникам, організаторам за 
те, що зробили цей ювілейний турнір особ-
ливим. Дякуємо командам за неперевер-
шений день футболу, за волю до перемоги, 
за яскраві миті.

До зустрічі 
на Inter Cars Ukraine 

Football Cup 2019!
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26 вересня відбувся тренінг від компанії Elring. 
Спеціально для проведення тренінгу було запро-
шено технічного спеціаліста з Німеччини. Florian 
Kiziak провів тренінг для клієнтів та співробітників 
Inter Cars Ukraine, які  мали змогу ознайомитися з 
технологією виготовлення прокладок, розглянули 
фактори впливу на прокладку ГБЦ у процесі екс-
плуатації, вимоги сучасних та майбутніх поколінь 
двигунів до технології виготовлення прокладок, 
особливо прокладки ГБЦ.  

Метою семінару було вдосконалення навичок без-
печного та правильного ущільнення за допомогою 
прокладок, сальників та герметику під час мон-
тажу головки блока циліндрів, а також ремонту 
двигунів і агрегатів, розпізнавання причин по-
шкоджень, усунення неполадок у випадку пошко-
дження прокладок.

Увага була приділена процесу заміни прокладки 
ГБЦ під час ремонту двигуна: 

 f перевірка поверхонь головки та блока  
циліндрів;

 f порушення площини ГБЦ із блоком циліндрів;

 f значення болтів ГБЦ;

 f інструкції щодо затяжки болтів ГБЦ, крутний 
момент затяжки;

 f значення інструменту для затяжки болтів ГБЦ.

Також розглянули інші теми:

 f пошкодження двигуна (пошкодження внаслі-
док неправильних умов експлуатації; видимі 
пошкодження прокладок ГБЦ; фактори і на-
слідки їх впливу на прокладку ГБЦ);

 f сальники (ущільнювачі) і сальники (ущільнювачі) 
штоку клапана (конструкції сальників; еласто-
мерні матеріали; особливості установки);

 f герметики та їх застосування (використання; 
хімічний склад; в яких випадках і який із гер-
метиків необхідно використовувати).

ТРЕНІНГ 
ВІД ELRING
У НАВЧАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ 
ЦЕНТРІ INTER CARS UKRAINE
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Elring – Das Original

YouTube

Facebook Akademie

Website

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

мобільних прокладок
2.  Компетенція у сфері оригінального приладдя завдяки 

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

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

ремонту двигуна

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

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

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

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

+49 7123 724-799

2670_Az_Intercars_UA_ro4.indd   1 04.10.18   13:26

Elring — 10 важливих переваг

1. Понад 140 років позитивного досвіду 
у сфері автомобільних прокладок.

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

3. Запчастини Elring в якості первинного оснащення.

4. Широкий асортимент для всіх країн світу.

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

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

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

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

9. Відеоролики, присвячені монтажу 
й доступні онлайн.

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



WIZZ AIR KYIV CITY 
MARATHON 2018
7 жовтня у Києві вже вдев’яте пройшов Wizz Air Kyiv City Marathon — 
марафонський забіг, спортивний захід світового рівня, учасником 
якого може стати кожен. Марафон — це можливість випробувати 
та здолати самого себе, насолодитися спортом у його чистому 
виді й спілкуванням із новими і старими друзями та колегами. 

9-й Wizz Air Kyiv City Marathon відзначився рекордом за кіль-
кістю учасників на всіх дистанціях. Загалом цього року вийшли 
на старт більше 11 600 бігунів з 50 країн світу. Також цього року 
зареєстрована рекордна кількість корпоративних учасників —  
5376 представників бізнесу бігли з логотипами своїх компаній 
на футболках. 

У київському марафоні взяли участь 272 компанії і серед них — 
команда Inter Cars Ukraine, яка була представлена тридцятьма 
нашими співробітниками, працівниками Центрального офісу та 
філій. Ми пишаємося нашими спортсменами, які підтримують 
здоровий спосіб життя та є прикладом для своїх колег, співро-
бітників і друзів.

Цьогоріч в організації марафону було задіяно 955 волонтерів, а 
вздовж усього маршруту чергували 22 карети швидкої медичної 
допомоги, 22 представники Червоного Хреста, 20 рятувальників 
Мальтійської служби допомоги, медики київського об'єднання 
Союзу самаритян України та 8 екіпажів організації MotoHelp.

Дякуємо всім учасникам марафону!
Сподіваємося, що наступного року 
на стартову лінію вийде ще більше 
прихильників активного відпочинку!
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ТРЕНІНГ 
СУЧАСНИЙ ПІДХІД 
ДО ДІАГНОСТИКИ 
ТА РЕМОНТУ 
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 
АВТОМОБІЛЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДІВ 

BOSCH KTS 560 ТА BOSCH KTS 590

4 жовтня у навчально-технічному центрі Inter 
Cars Ukraine відбувся теоретичний та практич-
ний тренінг «Сучасний підхід до діагностики 
та ремонту електрообладнання автомобіля». 
На тренінгу розглядалися такі теми:

 f Сучасні прилади для діагностики та ремонту 
електрообладнання автомобіля

 f Використання діагностичних приладів та 
послідовність ремонту

Тренінг проводили провідний технічний 
спеціаліст Inter Cars Ukraine Віктор Заброцький 
та представник компанії Bosch Україна Володи-
мир Мигашко.

12
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Надихає нас 

Технологія ближче до нас

Ми керуємося тим,
що найкраще для автосервісу.

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

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

www.service.intercars.eu



Любов до автомобілів у житті Бартека Осталовського (Bartek Ostałowski) виявилася ще в 
ранньому віці. Коли він був хлопчиком, то мріяв стати гонщиком. На жаль, у віці 20 років 
Бартек потрапив в аварію і втратив обидві руки. Здавалося, це перекреслило його 
кар’єру в мотоспорті. Але завдяки важкій роботі та дисципліні Бартек зміг повернутися 
за кермо. Як йому це вдалося?

Йоанна Круль (Joanna Król): Як це бути 
єдиним у світі автогонщиком, який керує 
автомобілем ногою?

Бартек Осталовський: Важко і хвилююче! 
Завжди потрібно вимагати від себе 
більшого і багато працювати. Немає 
нікого, з ким можна себе порівнювати 
чи з кого брати приклад. Необхідно 
встановлювати певні стандарти і брати на 
себе тягар першопрохідця. Також у сфері 
технічних рішень, тобто в модернізації 
та модифікації автомобіля, що дозволить 
зрівняти сили з повносправними водіями, 
щоб колись, завдяки техніці, виконати 
«за кермом» те саме, що роблять вони. 
Необхідно прагнути досягнути цілей, в які 
інші не вірять, отримувати задоволення 
від кожної дрібниці і крок за кроком йти 
вперед :)

Й.К.: Напевно, про це тебе кожен питає: 
як це можливо, щоб людина без рук 
керувала машиною?

Б.О.: Це можливо, достатньо тільки 
повірити. А потім все йде як по маслу. 
За цим криється дуже багато вправ та 
спокійних, обміркованих тренувань. 
Важливо робити це систематично!

Й.К.: Машина, якою їздиш щодня, 
обладнана спеціально для твоїх потреб?

Б.О.: Моя машина не відрізняється від 
інших, але повинна мати автоматичну 
коробку передач. Це мій помічник водія 

(посміхається). На щастя, автомобілі 
з автоматичними коробками передач 
щороку стають усе більш популярними. 
Деякі суперкари виходять тільки з АКПП, 
тому я не скаржуся.

Й.К.: Минулого року ти виступив у 
найбільш популярній автомобільній 
програмі The Grand Tour. Як це сталося?

Б.О.: Так, це була виняткова пригода! 
Одного разу я отримав листа від 
продюсерів програми, що велика 
трійка з Top Gear запускають нову серію 
The Grand Tour і запрошують мене. 
Все відбувалося в атмосфері великої 
таємниці. Всі постановки та приготування 
виглядали дуже професійно, і я знав, 
що на мене чекає дивовижний досвід 
знятися у фільмі. Я був щасливий з того, 
що мої зусилля та рішучість постійно 
розвиватися як водій були оцінені 
людьми з The Grand Tour. Я мав показати 
світові специфіку дрифту та взяти участь 
у дрифтовій битві, зокрема, з Річардом 
Гаммондом! Коли ми приїхали на місце, 
не було ніяких сумнівів у тому, що ми 
беремо участь у продукції світового 
класу просто з Голлівуду. Під час записів 
я розганявся до швидкості близько 160 
км/год. На трасі мене чекав спеціально 
підготовлений до записів автомобіль 
Mistubishi Lancer, який їхав дуже повільно. 
Коли я швидко наближався до нього в 
повному занесенні і мав враження, що я 
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ПРИЄМНИЙ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ.

МАЄ АВТОМАЙСТЕРНЮ, 
ПРО ЯКУ ЗАВЖДИ МРІЯВ.

Є ПІДПРИЄМЦЕМ, МОТИВАЦІЙНИМ 
ОРАТОРОМ, ПИШЕ КАРТИНИ.

ЗА ПЕРШОЇ НАГОДИ ОДЯГАЄ 
СПОРТИВНИЙ КОМБІНЕЗОН.

КРАЩЕ ЗА ВСЕ ВІДЧУВАЄ 
СЕБЕ В РОЛІ ВОДІЯ СПОРТИВНИХ 

АВТОМОБІЛІВ, БО ЛЮБИТЬ ДРИФТ.

У НЬОГО Є ВСЕ, ЩО ПОВИНЕН 
МАТИ МОЛОДИЙ СПОРТСМЕН: 

СИЛА, ПРИСТРАСТЬ І РОЗСУДЛИВІСТЬ.

ХОЧА НЕМАЄ РУК...

14

НОВИНИ



витримувати неймовірні навантаження 
спортивних двигунів і захищати 
оливну плівку від розірвання. Я також 
повинен був показати у своєму житті, 
що витримаю дуже складний період і не 
зломлюся! Звідси назва Stronger Under 
Pressure. До проекту також приєдналася 
команда Renault Formula 1 разом з 
їхнім водієм Ніко Гюлькенбергом, який 
зробив мені виклик — дрифтувати між 
автомобілями Формули 1. Я повинен 
був проїхати визначену послідовність 
у постійному дрифті. Перша частина 
була простішою: треба було об’їхати 
навколо двох автомобілів F1, описуючи 
вісімку. Наступне завдання було дуже 
важким: я мав проїхати боком між двома 
автомобілями, які утворили своєрідну 
браму, в якій я повинен був поміститися. 
Цей елемент прискорив ритм мого 
серця. Космічно дорогі автомобілі 
викликали стан напруги та стресу. Я 
не хотів зачепити якийсь спойлер, що 
виступав, та пошкодити автомобілі на 
сотні тисяч фунтів. Межа була дуже тонка.

Й.К.: Обидва ці проекти були на 
найвищому світовому рівні.

в нього вріжуся, водій Mistubishi швидко 
прискорювався і відривався уперед. 
Це було незвичайне відчуття. Нарешті 
прийшов час позмагатися з Річардом, 
який з першої хвилини нашої зустрічі був 
під враженням від того, як я керую. Він 
відразу прийшов до мого автомобіля і 
сказав: «Я хочу побачити як це можливо! 
Бартек, ти дійсно береш участь у 
регулярних змаганнях?!» Він не міг у це 
повірити. Навіть під час запису, коли був 
мій заїзд. Хвилювався та підкреслював, 
що хоч у мене немає рук, але я проходжу 
трасу досить добре. Вболівав і радів з того, 
що я добре проїхав трасу :)

Й.К.: Відомий водій з Top Gear Бен Коллінз 
(Ben Collins) назвав тебе «легендою 
автоспорту». Що ти відчуваєш, коли зірки 
автоспорту так говорять про тебе?

Б.О.: Люблю цього хлопця, ще відтоді, 
коли я був підлітком. Коли я побачив цей 
запис у Твіттері Бена Коллінза, я відчув 
радість і визнання, але це також була 

нагорода за зусилля, які я вклав у цей вид 
спорту, та підтвердження того, що варто 
цим займатися далі, бо я йду правильним 
шляхом. Неймовірно чути щось подібне 
від людини, яка, напевно, бачила вже все 
в автоспорті. Тим не менше, він оцінив 
те, що я зробив. Це показує особливу 
атмосферу у спорті та підтримку, яку 
надають спортсмени. Люди цього класу 
думають уже на зовсім іншому рівні. Я 
дуже щасливий, що можу бути частиною 
глобального світу автоспорту.

Й.К.: Нещодавно команда Renault 
Formula 1 та бренд Castrol створили з 
твоєю участю кліп Stronger Under Pressure! 
У чому полягав виклик, який кинув тобі 
Ніко Гюлькенберг?

Б.О.: Кліп був зроблений з нагоди 
прем’єри Castrol Edge Supercar. Бренд 
Castrol, який підтримує мене вже 
протягом кількох років, помітив схожість 
між своїм новим продуктом та моїми 
рисами характеру. Їх нова олива повинна 

БАРТЕК ОСТАЛОВСЬКИЙ
FA C E B O O K .CO M / BARTOSZOSTALOWSKI /

2010 РІК — ЧЛЕН КЛУБУ 
АВТОМОБІЛІСТІВ RZEMIEŚLNIK, 
ПРОЙШОВ ЕКЗАМЕН НА 
ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ 
АВТОГОНЩИКА.

2011 РІК — ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗМАГАННЯ 
RALLY CROSS.

2011 РІК — ОТРИМАВ ПОЛЬСЬКИЙ 
КУБОК ЗА ПЕРЕГОНИ НА ТРАСІ 
«ПОЗНАНЬ». БАРТЕК ВИГРАВ ОДИН 
ІЗ РАУНДІВ У СВОЄМУ КЛАСІ.

2012 РІК — РАЗОМ З INTER CARS 
БАРТЕК БУДУЄ ДРИФТОВИЙ 
АВТОМОБІЛЬ НА БАЗІ КУЛЬТОВОГО 
АВТО NISSAN SKYLINE R34.

2015 РІК — ДЕБЮТ У ЗМАГАННЯХ З 
ДРИФТИНГУ ПОЛЬЩІ.

2017 РІК — ЗМАГАННЯ З ДРИФТИНГУ 
ЄВРОПИ KING OF EUROPE. 
23-ТЄ МІСЦЕ В ГЕНЕРАЛЬНІЙ 
КЛАСИФІКАЦІЇ.

2017 РІК — ВИСТУП У ФІНАЛЬНОМУ 
ВІДРІЗКУ THE GRAND TOUR. ПІД ЧАС 
ЧЕМПІОНАТУ DRIFT BATTLE ПЕРЕМІГ 
РІЧАРДА ХАММОНДА (RICHARD 
HAMMOND). УСПІХ У ЗМАГАННЯХ 
СЕРІЇ CZECH DRIFT SERIES — RD3 
WESTLAKE DRIFT CHALLENGE, 
ТРАСА LAUSITZRING/НІМЕЧЧИНА. 
БАРТЕК ПЕРЕМІГ У КАТЕГОРІЇ SEMI/
PRO, ЗАЛИШИВШИ ПОЗАДУ 17 
ПОВНОСПРАВНИХ ВОДІЇВ. БРАВ 
УЧАСТЬ У ВІДЕОКЛІПІ, ЯКИЙ 
БУВ ЗАПИСАНИЙ У СПІВПРАЦІ 
З КОМАНДОЮ RENAULT FI TEAM 
I НІКО ГЮЛЬКЕНБЕРГОМ (NICO 
HÜLKENBERG).

16-ТЕ МІСЦЕ В ГЕНЕРАЛЬНІЙ 
КЛАСИФІКАЦІЇ ЗМАГАНЬ ІЗ 
ДРИФТИНГУ ПОЛЬЩІ.

МЕТА НА 2018 РІК — 
ПОДІУМ ПОЛЬСЬКИХ ЗМАГАНЬ 
З ДРИФТИНГУ.
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Б.О.: Це правда, важко буде зробити щось 
краще, ніж ці проекти. Але я людина, 
яка не любить стояти на місці. Я не хочу 
нічого обіцяти, але ми будемо працювати 
над чимось винятковим і унікальним. 
Напевно, сам цього не зроблю, але 
коли людей об’єднує пристрасть — 
з’являються дивовижні речі.

Й.К.: Як виглядає робота водія у спорті? 
Як собі радиш у такій вимогливій сфері?

Б.О.: Я навіть не знаю, з чого почати. 
Ця робота дуже різноманітна. З одного 
боку, робота на трасі, тобто підготовка 
до змагань, навчання та тестування 
автомобіля. Також є тренування, тому 
що без фізичної підготовки було б важко 
витримати змагання, коли в машині 
температура сягає 50 °С. З другого 
боку, робота в сервісі: вироблення з 
механіками рішень, турбота про машину, 
яка в необхідний момент, подбає про 
тебе. Зрештою, співпраця з партнерами 
та спонсорами, без яких не було б цього 
спорту. Надзвичайно важливо, щоб водій 
розумів маркетингові потреби брендів, 
які він представляє. Це також важлива 
частина роботи. Я даю собі раду, бо 
мені вдалося поєднати свою впертість 
у досягненні цілей зі співпрацею з 
фантастичними людьми. Від самого 
початку Кшиштоф Олексович (Krzysztof 
Oleksowicz) висловив готовність мені 
допомагати. З часом це перетворилося 
на тісну співпрацю з брендом Inter 
Cars. Це, безумовно, важлива опора 
мого розвитку.

Й.К.: Коли почалася твоя співпраця з 
Inter Cars?

Б.О.: У 2011 році, коли я брав участь у 
чемпіонаті Європи Rally Cross. Разом ми 
вирішили займатися дрифтингом, який 
дуже швидко розвивається і притягує 
багато фанатів. Завдяки Inter Cars я 
міг думати про подолання наступних 
бар’єрів. У 2013 році я став працювати 
самостійно. Відкрив свій крихітний 
спортивний сервіс і почав готувати свої 
гоночні машини до змагань. Повсякденна 
робота над проектами допомагає значно 
покращити мою машину. Я вдячний 
Кшиштофу та Inter Cars за допомогу і 
стабільність, яка є й надалі у моїй кар’єрі. 
А також за те, що повірили в мене!

Й.К.: Твоя машина – це Nissan Sky-
line. Але під капотом від нього 
залишилося небагато.

Б.О.: Це правда. Машина з нами вже 
шість років, і за цей час був проведений 
шерег значних модифікацій. Ми 
замінили оригінальний двигун 
потужним агрегатом V8 від Chevrolet 
Corvette об’ємом аж 7 літрів. Двигун має 
потужність 600 кінських сил і 780 Нм 
крутного моменту. Ці значення при 
масі 1200 кг призводять до того, 
що кожне натиснення педалі газу 
буквально катапультує машину вперед. 
Потужність на задні колеса передає 
сучасна 8-ступінчаста коробка передач 
концерну ZF, обладнана індивідуально 
програмувальним комп’ютером. Це 
дозволяє мені перемикати передачі за 
будь-яких умов, а також застосовувати 
ручне гальмо. Це для мене дуже 
важливий аспект. Спеціальна підвіска, 
що підвищує кут повороту, диференціал 
обмеженого прослизання і дуже 
розширена колісна база є додатковими 
елементами, які допомагають у дрифті. 
Крім того, автомобіль обладнаний усіма 
системами безпеки для захисту водія. 
Цього року були зроблені поважні 
модифікації кузова. Також ми перенесли 
радіатор у багажник.

Й.К.: Окрім того, що ти спортсмен, у тебе 
є власний бізнес, ти малюєш та проводиш 
мотиваційні семінари. Багато, як для такої 
молодої людини...

Б.О.: Звісно, я маю зі всім поспішати, щоб 
усе встигнути. Я вже згадував про роботу 
водія. Фірма — це логістика. Координація 
та документи, які я не терпіти не 
можу. Живопис вимагає відповідної 
атмосфери, тобто відокремленості 
від роботи, зосередження на собі та 
на тому, що хочеться створити або 
передати. Не можна просто так сісти 
і щось намалювати. Якщо цього мало, 
то залишки часу приділяю на запис 
відео і ведення каналу в YouTube, який 
називається Pasjana Krawędzi. Уфф... 
Багато всього.

Й.К.: Який твій рецепт для досягнення 
поставленої мети?

Б.О.: Спочатку перевірити, чи ця мета 
реальна. Переконатися, що в першу 
чергу ти в неї віриш. Порадитися з 
кимось, а далі просто почати послідовно, 
маленькими кроками реалізувати її 
кожного дня. І потім можна побачити, 
наскільки реально стає її досягти. 

ЩОБ МАТИ УСПІХ — ЙОГО ТРЕБА ЗАРОБИТИ

  

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

  FACEBOOK.COM/BARTOSZOSTALOWSKI
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ЩОБ МАТИ УСПІХ — ЙОГО ТРЕБА ЗАРОБИТИ

Не вдасться повести рукою і наступного 
дня мати успіх, його ще треба заробити. 
Важливо також планувати наступні 
завдання, щоб успіх не запаморочив 
голову і не зупинив у розвитку, щоб після 
нього чекали нові виклики.

Й.К.: Власною персоною підтверджуєш, що 
неможливе існує. Чи ти іноді замислюєшся, 
що щось може піти не так?

Б.О.: Дуже часто. Я намагаюся 
проаналізувати те, що може піти не так, 
щоб обмежити невдачі. Проте, кожен іноді 
помиляється. Нещодавно повністю згорів 
мій підготовлений до сезону 2018 року 
BMW E92 M3, на який я підкладав великі 
надії. Але треба вміти собі сказати «це 
важко, але це сталося». Ми іноді не маємо 
ніякого впливу на певні речі, і єдине, що 
можемо зробити, це опанувати себе.

Й.К.: Яким був твій перший крок у 
поверненні до «нормального» життя 
після аварії?

Б.О.: Я взагалі не пам’ятаю перший крок. 
Я провів майже рік у різних лікарнях. 
Я думаю, що першим кроком стало 
внутрішнє прийняття цієї ситуації 
та зосередження на тому, як можна 
максимально використати свої здібності, 
які в мене залишилися, щоб продовжувати 
робити щось позитивне в житті. Напевно, 
це були мої захоплення, які ніколи не 
давали мені спокою і повернули мене 
до себе. Довгий час я думав про те, як 
повернутися за кермо.

Й.К.: У своєму житті ти зламав багато 
бар’єрів. Який виклик був найважчим?

Б.О.: Напевно, найважче було повірити в 
те, що з цього щось вийде, відважитися 
думати про самостійне, незалежне життя 
і майбутнє. Я завжди повторюю, що віра в 
себе і свої можливості дійсно багато чого 
змінює. Ми відкриваємо в собі ті джерела 
сили, про які навіть не підозрювали. 
Самі себе дивуємо тим, що ще можемо 
зробити. Це дає дивовижну енергію для 
подальших дій.

Й.К.: Дрифт вимагає величезних навичок 
керування автомобілем. Як виглядає твоя 
підготовка до змагань?

Б.О.: Це дійсно так. Як я уже говорив, 
машина потужністю 600 кінських сил 
та спортивні шини — це комбінація, 
яка дає величезні можливості, але все 
відбувається набагато швидше, і треба 
дуже добре збалансовувати свої рухи. На 
високих швидкостях навіть одна помилка 
може закінчитися знищенням автомобіля. 
Наша підготовка до змагань — це, перш 
за все, тестування підвіски і двигуна, 
а також трансмісії та всіх елементів, 
щоб у вирішальний день змагань бути 
впевненим, що все працюватиме так, 
як треба. У Польщі небагато треків, 
тому тренуватися нелегко. Проте ми 
намагаємося тренуватися так багато, 
наскільки дозволяють фінансові й 
логістичні можливості. Тренування в цьому 
виді спорту є дуже-дуже важливим. Від 
нього залежить вміння на змаганнях їхати 
інтуїтивно та впевнено.

Й.К.: Під час змагань спортсмени їздять 
парами. Що ти відчуваєш, коли бачиш 
автомобіль суперника у дзеркалі 
заднього виду?

Б.О.: У мене немає дзеркала заднього виду. 
А якщо серйозно: суперників переважно 
бачимо через вікно, коли їдемо під кутом у 
заносі. Але я не приділяю цьому особливої 
уваги. Я зосереджуюся на самому собі і над 
тим, як краще проїхати трасу. Це суперник 
повинен тримати безпечну відстань і 
дати мені можливість їхати вільно. Таким 
чином, я лідер, який встановлює темп 
проходження траси. Ситуація повністю 

змінюється, коли я їду позаду. В такій 
ситуації я маю звертати особливу увагу на 
машину, яка мене випереджає. Я повинен 
бути готовий, що в будь-який момент 
водій може зробити помилку, і я повинен 
уникнути можливого зіткнення. Однак, з 
іншого боку, треба максимально наступати, 
тиснути на нього і намагатися бути якомога 
ближче. Це нелегко.

Й.К.: Дрифтинг дуже швидко розвивається. 
Раніше автомобілі були значно слабкіші, 
а зараз вони мають навіть 1000 кінських 
сил. Змагання відбуваються на найкращих 
треках у Польщі та Європі. Як даєш собі 
раду з такими швидкими змінами?

Б.О.: Це правда, що все змінилося 
дуже швидко: потужність автомобілів, 
кращі шини, більші та швидші траси, а 
отже, більша швидкість входу в дрифт. 
Наприклад, на трасі Słowacja Ring 
максимальні швидкості входу в занос 
доходять до 200 км/год! Це вимагало 
еволюції автомобілів, а також водіїв 
та всієї системи підготовки змагань. Я 
думаю, що суддівство також змінилося. 
Ось чому в моєму випадку так важко 
конкурувати з іншими водіями. Немає 
готових рішень, які можна просто 
купити. Ми повинні все розробляти 
самі, але, як це не парадоксально, я 
думаю, що останніми роками темпи мого 
розвитку прискорилися і я починаю 
наздоганяти конкурентів.

Й.К.: У минулому сезоні ти виграв гонку на 
трасі Lausitzring. Що ми можемо очікувати 
цього року?

Б.О.: Так, це був дивовижний момент. 
Кульмінація всіх зусиль, вкладених 
у роботу над машиною, технічними 
рішеннями та боротьбою з власними 
обмеженнями. Те, що здавалося 
неможливим, нарешті сталося, і я навіть 
більше повірив у себе. Звичайно, я хотів би 
перемагати частіше, і це одна з багатьох 
цілей. Тим не менш, є багато факторів для 
перемоги, іноді просто потрібна удача. 
Що ж, побачимо, як буде в цьому сезоні. 
Я обов’язково докладу всіх зусиль, щоб 
досягти успіху знову!

Й.К.: Дякую за розмову!

Щиро рекомендую

КАТАЛОГ 
ОНЛАЙН

Усім, хто хоче скоротити 
клопітливі й трудомісткі 
процеси в повсякденній 

роботі автосервісу. 
Каталог Онлайн — 

це мій партнер 
у щоденній роботі!

Nissan Skyline GT-R R34 – „Бандит”
• 6-точкова захисна клітка
• Двигун V8 LS3 від Chevrolet Corvette об’ємом 

7 літрів
• 600 кінських сил та 750 Нм крутного моменту
• Автоматична, 8-ступінчаста коробка передач
• Ручне гальмо на окремому затиску

• Гомологаційні крісла FIA
• 5-точкові ремені безпеки
• Система пожежогасіння
• Безпечний бак для палива ATL
•  Система охолодження перенесена 

на задню частину
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ІНТЕГРАЛЬНІ 
ПІДГРУПИ 
ПРИВОДНОЇ 
СИСТЕМИ
Незалежна підвіска, яка в цей час 
використовується на ринку легко-
вих автомобілів, є основним фак-
тором того, що карданна пере-
дача стала невід’ємною ланкою в 
системі приводу. Поворотний рух 
повинен передаватися під різним 
кутом через приводні колеса або 
підвіску. Де використовуються 
приводні напівосі? Практично 
у всіх автомобілях. Ми зустрі- 
чаємо їх у автомобілях з переднім 
або заднім приводом, а також із 
повним приводом. Особливо в 
останньому прикладі (позашля-
ховики) — напівосі піддаються 
надзвичайно високим наванта-
женням з огляду на кути, на яких 
вони працюють. Великий кут по-
вороту, висока потужність, яка 
швидко передається на колеса, — 
це великий ризик передчасного 
зношування цих елементів. Пра-
вильна робота ведучої осі знач-
ною мірою залежить від якості 
карданної передачі. Тим не менш, 
гумовий чохол, гайки, болти або 
сила, з якою вони будуть затягнуті 
під час монтажу, впливають на 
подальшу експлуатацію.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ, 
НЕСПРАВНОСТІ 
СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ 
ПРИВОДУ
Майбутні несправності системи 
передачі приводу завжди да-
ють про себе знати. Вияви 
зносу карданної передачі — 
це характерні металічні стуки 
в ділянці колеса під час руху 
або прискорення при скруче-
них колесах. Недооцінка цих 
звуків призведе до поломки 
автомобіля. Є багато причин 
пошкодження зовнішньої кар-
данної передачі. Перша — 
поганий стан гумового чохла, 
що захищає механізм карданної 
передачі від зовнішніх чинників. 
До додаткових причин належать 
різкий старт, використання пов-
ної потужності автомобіля під 
час повороту або використання 
інших шин, ніж ті, що рекомен-
довані виробником автомобіля. 
Поломка внутрішньої карданної 
передачі виявляється коливан-
нями, які виникають під час руху, 
збільшуються під час приско-
рення та не відчуваються при 

зупинці. Згаданий елемент пра-
цює на менших кутах, тому він 
піддається меншим переванта-
женням, ніж зовнішня карданна 
передача, і ламається рідше. 
Основною причиною є пошкод-
жений гумовий чохол. Можна 
підкреслити, що в обох випадках 
ми згадували гумовий чохол. Не 
треба боятися твердження, що 
з точки зору власника автомо-
біля гумовий чохол — найбільш 
важливий елемент приводного 
вала! У 2017 році пропозиція 
Inter Cars була розширена на 
260 чохлів. Вони захищають при-

Конрад Жємінскі 
(Konrad Zieminski)

КАРДАННИЙ ВАЛ 
ТА КАРДАННА 
ПЕРЕДАЧА

ВНУТРІШНЯ КАРДАННА 
ПЕРЕДАЧА, СТАЛЬНИЙ 
ВАЛ, ЗОВНІШНЯ 
КАРДАННА ПЕРЕДАЧА І 
ГУМОВИЙ ЧОХОЛ — ЦЕ 
З’ЄДНАНІ МІЖ СОБОЮ 
ЕЛЕМЕНТИ.

ЕЛЕМЕНТИ 
ЗАГАЛЬНОВІДОМОГО 
ПРИВОДНОГО ВАЛА. 
ЗГАДАНІ ПІДГРУПИ 
ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА 
З’ЄДНАННЯ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ АБО МОСТА 
ЗІ СТУПИЦЕЮ КОЛЕСА, 
ТИМ САМИМ ПЕРЕДАЮТЬ 
ОБЕРТОВИЙ РУХ ІЗ 
ДВИГУНА НА КОЛЕСА 
ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАСОБУ.
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вод від забруднення в середо-
вищі густої змазки. Якщо чохол 
трісне — компоненти карданної 
передачі дуже швидко зруйну-
ються в результаті забруднення. 
Тому їх стан необхідно переві-
ряти якомога частіше, наприк-
лад, під час сезонної зміни шин 
або заміни оливи. 

Коли ми вирішуємо зробити за-
міну, необхідно звернути увагу 
на те, що правильний монтаж 
має велике значення. Перед 
встановленням хомута необ-
хідно переконатися, що чохол 
встановлений відповідно. Для 
цього необхідно повернути 
карданну передачу на макси-
мальний кут. Чохол не повинен 
виглядати надто розтягнутим з 
одного боку або надто здавле-
ним з другого боку карданної 
передачі. Для правильного мон-
тажу хомута можна використову-
вати спеціальний інструмент — 
0XAT4077. Якщо потрібно замі-
нити карданну передачу, спо-
чатку необхідно перевірити 
тип приводних елементів, які 
використовуються в автомобілі. 
У багатьох сучасних машинах 
не можна замінити тільки кар-
данну передачу, потрібно за-
мінювати весь приводний вал. 
Заміна зазначених компонен-
тів не вимагає спеціальних ін-
струментів. У середньому це 
займає дві робочі години і, за-
лежно від місця розташування 
майстерні та категорії техноло-
гій, коштує від кількох десятків 
до декількох сотень злотих. За-
ради інтересу доцільно підняти 
тему стосовно дуже поширеного 
електронного налаштування. 
Без механічних модифікацій, 
із втручанням тільки у блок ке-
рування двигуном, змінюючи 
подачу палива, тиск, тощо, ми 
можемо отримати збільшення 
потужності та крутного моменту 
навіть до 50 %. Крім того, про-
цедура зазвичай коштує менше 
тисячі злотих, що робить її дуже 
популярною. Перед тим як водії 
приймають рішення щодо таких 
модифікацій, вони перевіряють 

стан системи впорскування па-
лива або системи турбонаддуву. 
Варто замислитися, чи це єдині 
елементи, в яких можна змінити 
параметри роботи? Звісно ж, ні. 
Збільшення крутного моменту 
також впливає на всю систему 
передачі приводу. Більшим на-
вантаженням також піддаються 
зчеплення з маховиком та кар-
данна передача. Варто додати 
ці елементи до нашого конт-
рольного списку.

ПРОПОЗИЦІЯ INTER CARS

Широка пропозиція підгруп 
приводних валів Inter Cars охо-
плює таких виробників, як GKN, 
NTN-SNR, SKF, MEYLE, LPR, HER-
TH+BUSS JAKOPARTS, а також 
власну марку PASCAL, за якість 
якої піклується відділ Лабора-
торії ІС. Гарантія надається на 
всі придбані деталі. Для вибору 
потрібної деталі нам не потрі-
бен спеціаліст. Ми можемо це 
зробити швидко і просто за 
допомогою Каталогу онлайн. 

Достатньо вибрати модель авто-
мобіля, відкрити вкладки «Сис-
теми приводу», а потім «Пере-
дача приводу», щоб знайти всі 
компоненти вала, запропоно-
вані Inter Cars. Додатковою пе-
ревагою є те, що новий каталог 
IC був розроблений також для 
планшетів, що дозволяє виби-
рати деталі в майстерні безпосе-
редньо у транспортному засобі 
без повернення до стаціонар-
ного комп’ютера в офісі.

Діапазон цін на підгрупи:

 ▶ чохол карданної передачі: 
від 13 до 150 злотих;

 ▶ карданна передача: від 100 до, 
навіть, 1300 злотих;

 ▶ приводний вал: від 200 до 
2500 злотих (див. актуальний 
курс гривні).

Це роздрібні ціни, які можуть 
бути змінені разом зі знижками. 
Асортимент підгруп приводного 
вала охоплює майже 5000 оди-
ниць, які можна придбати у від-
ділах Inter Cars.
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Чорна, відпрацьована олива, що блокує 
конденсаторні трубки

Видимі забруднення на вході 
пароконденсатора

Олива з пошкодженого компресора. Видимі забруд-
нення присутні у всій системі кондиціювання 
повітря, включаючи пароконденсатор

Використаний осушувач (або його вкладки) 
часто призводить до блокування 
пароконденсатора

Проблеми
Коли в системі кондиціювання з’являється 
забруднення, тонкі трубки пароконден-
сатора можуть швидко закупоритися. 
Це може зменшити потік холодоагенту 
і знизити здатність пароконденсатора 
до відведення тепла. У більшості випад-
ків кінцевим результатом є підвищення 
тиску в системі, що дуже шкідливо для 
компресора. Сучасні пароконденсатори, 
виконані за технологією мікротруб, підда-
ються закупорюванню. Вони забезпечують 
виняткові характеристики охолодження та 
забезпечують малу масу теплообмінного 
апарату, але тонкі трубки більш чутливі 
до забруднення.

Рекомендоване 
рішення

Щоб утримувати пароконденсатор у 
доброму стані, завжди замінюйте фільтр-
осушувач під час заміни компресора, 
розгерметизації системи або витоку холо-
доагенту. У процесі безперебійної роботи 
рекомендується замінювати осушувач 
кожні два роки. Крім того, після поломки 
компресора рекомендується промити 
систему кондиціювання повітря. Необ-
хідно переконатися, що після виконання 
цієї операції в системі AC немає залишків 
рідини. Завжди необхідно використову-
вати рекомендовану оливу та додатки. У 
разі виникнення сумнівів щодо техніч-
ного стану пароконденсатора, його необ-
хідно замінити.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
СИСТЕМИ АВТОМОБІЛЬНОГО КОНДИЦІЮВАННЯ

ЗАБЛОКОВАНИЙ 
ПАРОКОНДЕНСАТОР
Пароконденсатор розташований 
у передній частині транспортного 
засобу. Він — перший теплооб-
мінний елемент у моторній 
камері. Це ключовий елемент 
системи кондиціювання, оскільки 
він віддає тепло із салону в навко-
лишнє середовище, змінюючи 
стан холодоагенту з газового 
на рідкий (конденсація холодо-
агенту).

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ПРИЧИНИ 
ЗАКУПОРЮВАННЯ ПАРОКОНДЕНСАТОРА

Невиконання або невідповідне про-
мивання системи: перед встановленням 
нового елемента системи кондиціювання, 
особливо після пошкодження компресора, 
необхідно провести ретельне промивання. При 
пошкодженні компресора в систему потрапля-
ють сипучі та абразивні речовини, відпрацьо-
вана олива, а це може спричинити порушення 
в роботі або заблокування компресора.

Поганий стан осушувача означає, що, 
він буде менш ефективно фільтрувати забруд-
нення і поглинати менше вологи, що під-
вищує ризик їх подальшого переміщення 
в системі кондиціювання повітря. Це може 
призвести до блокування пароконденсатора 
та інших компонентів.

Неправильне використання додатків: 
невідповідні додатки до оливи або їх надмірне 
використання — може спричинити забруд-
нення та порушення в роботі системи. Пору-
шення або блокування системи часто виника-
ють через герметики системи кондиціювання, 
які пошкоджують покриті тефлоном елементи 
всередині компресора або кристалізуються в 
системі, створюючи постійні та тверді осади. 
Агресивні рідини для промивання кондиціонера 
також мають шкідливий вплив на тефлон.

Невідповідна олива: олива з невідпо-
відною, занадто високою в’язкістю — може 
блокувати пароконденсатор, особливо зроб-
лений за технологією мікротруб.
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During the last few years AISIN has developed its main clutch product 
line as well as the other product ranges. This development is accompa
nied by technological improvement and higher production capabilities. 
The AISIN group works to exceed the boundaries of product categories. 

As a worldwide leader in OE, AISIN has had to intensify and diversify 
its Aftermarket presence. The expansion of our product lines and their 
compatibility are based on the same values of quality and service that 
we offer in OE to the largest automobile manufacturers. The AISIN 
products provide you safety, performance, design and comfort. 

Discover more about the AISIN Family on: 
➔ AISIN Europe Aftermarket Website 
http://www.aisinaftermarket.eu
➔ AISIN Electronic Catalogue
http://www.aisincatalogue.com 

.AISIN 
Premium Japanese Quality 

AIM FOR PERFECTION 

■ Clutch system

■ Cooling system

■ Engine system

■ Brake system

■ Drivetrain system

■ Body Parts �

 ▪ Система зчеплення 

 ▪ Система охолодження 

 ▪ Система двигуна 

 ▪ Гальмівна система 

 ▪ Система приводу

 ▪ Елементи кузова

Сім’я AISIN продовжує зростати. Ваші можливості теж.

Протягом останніх кількох років AISIN розробила свою основну 
виробничу лінію зчеплення, а також розширила асортимент 
інших товарів. Цей розвиток супроводжується технологічним 
вдосконаленням та збільшенням виробничих потужностей. Група 
AISIN працює, щоб розширювати межі товарного асортименту.

Будучи світовим лідером у сфері ОЕ, AISIN довелося посилити 
та диверсифікувати свою присутність на ринку автомобільних 
запчастин. Розширення наших виробничих ліній та їх сумісність 
засновані на тих самих 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

NEW



Саме вона впливає на комфорт 
керування автомобілем, за-
безпечує належне кріплення 
до каркаса, знижує вібрацію і, 
таким чином, впливає на без-
пеку руху. Пружина підвіски 
виконана з дроту у формі спі-
ралі. Вона розташована між 
частиною, що не амортизується 
(гальма, колеса, елементи підві-
ски), і частиною, що амортизу-
ється, тобто кузовом. Пружина 
зменшує коливання і ривки, а 
також підтримує напрям руху 
незалежно від завантаження 
транспортного засобу та до-
рожніх умов. У комплекті з пру-
жинами йдуть амортизатори. 
Правильний вибір амортизато-
рів стабілізує роботу підвіски та 
кузова, усуваючи ефект «розгой-
дування» автомобіля. Крім того, 
пружина відповідає за постій-
ний контакт колеса з дорожнім 
покриттям при подоланні нерів-
ностей. Коли колесо потрапляє 
в яму, пружина розтягується, а 
коли воно потрапляє на бугор — 
стискається. Легкові автомобілі 
протягом експлуатації прохо-
дять тисячі кілометрів автомагі-
стралями, міськими вулицями та 
сільськими дорогами — завдяки 
пружинам, які забезпечують на-
багато більшу гнучкість підвіски, 
ніж традиційні ресори.

КОНСТРУКЦІЯ ПРУЖИНИ

Пружини виготовляються з 
пружинної сталі й проходять 
багато процесів. На першому 
етапі дріт вставляється у спеці-
альну машину, в якій після про-
грамування йому надається від-
повідна форма (нахолодно або 
нагаряче): діаметр, відстань між 

витками тощо. Після цього дріт 
ріжуть на окремі пружини. По-
тім кожну з них піддають тер-
мічній обробці в печі за тем-
ператури близько 500 °С. Цей 
процес сприяє підвищенню 
гнучкості, і таким чином пру-
жина набуває бажаних влас-
тивостей. Наступним етапом є 
шліфування та дробоструминна 
обробка. Обидві операції при-
значені для зміцнення пружини, 
підвищення її стійкості до по-
шкоджень та тріщин. Останній 
етап виробництва — це фосфа-
тування та лакування, що захи-
щає пружину від корозії. Перш 
ніж вийти з фабрики, пружина 
проходить контрольну пере-
вірку. Кожен виробник поперед-
жає, що процеси виробництва 
пружин можуть дещо відрізня-
тися залежно від технології, яку 
він використовує.

Більшість пружин підвіски мають 
лінійну структуру (діаметр витків 
і відстань між ними однакові), але 
застосовуються також пружини з 
прогресивними характеристи-
ками. У цьому типі пружин, які 
називаються Miniblock, витки є 
різними завтовшки і розташовані 
на різній відстані один від одного. 
Менші витки відповідають за не-
великі коливання, що виникають 
у початковій фазі амортизації. 
Коли коливання збільшуються, 
в роботі беруть участь більші ви-
тки. Ми також розрізняємо тип 
пружини side load. Цю пружину 
називають «бананом» через ха-
рактерний вигин. Окрім змен-
шення коливань, її задача також 
полягає у зменшенні дії бічних 
сил, які передає амортизатор.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ЗАМІНА 
ПРУЖИН

Пружини зношуються внаслі-
док експлуатаційних та погод-
них умов, а також залежно від 
пройденого кілометражу. Най-
частішою поломкою є тріщини. 
Зазвичай вони з’являються на 
останньому витку і в цілому не 
впливають на якість керування 
автомобілем. Сигналом про по-
ломку є характерний стук під 
час прискорення (розтягування 
пружини) або гальмування (стис-
нення), а також під час швидкого 
руху на поворотах. Причиною 
розтріскування пружини може 
бути, серед інших, занадто велике 
навантаження на машину, а також 
механічні ушкодження, які можуть 
виникнути в разі в’їзду на пере-
шкоду або в яму на високій швид-
кості. Пружина — це елемент під-
віски, який особливо чутливий до 
впливу погодних умов. Як темпе-
ратура, так і дощ можуть істотно 
сприяти утворенню корозії. Фак-
тором заміни пружини є також 
час її експлуатації. Після трива-
лого використання (прийня-
тий пробіг близько 200 000 км) 
пружини можуть деформуватися, 
особливо якщо машина заванта-
жена. Тоді навіть після розван-
таження автомобіля його задня 
частина залишається значно ниж-
чою, ніж передня.

Мартина Гаврилович 
Martyna Gawryłowyć

INTER CARS У 
ПРОПОЗИЦІЇ ЛЕГКОВИХ 

АВТОМОБІЛІВ ТА 
МІКРОАВТОБУСІВ (ДО 3,5 Т) 

МАЄ ПОНАД 3 ТИСЯЧІ 
ПРУЖИН ПІДВІСОК 

ТАКИХ ВИРОБНИКІВ:

KAYABA
LESJOFORS

MAGNUM TECHNOLOGY
SACHS

MONROE

ПРУЖИНА
ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВІСКИ
ПРУЖИНА Є ОДНИМ ІЗ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ 
ДО СКЛАДУ СИСТЕМИ ПІДВІСКИ.
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Надійність і комфорт
без компромісів 



Ельжбєта Біліньска 
Elżbieta Bilińska

УСЕ  
ПРО ЗЧЕПЛЕННЯ!

ПІДБІР ТА ЗМІНА 
КОМПЛЕКТУ ЗЧЕПЛЕННЯ

Правильний вибір зчеплення 
у багатьох випадках вимагає 
особливої уваги. Для значної 
частини двомасових маховиків 
необхідний чітко визначений 
комплект зчеплення. Інформа-
цію на цю тему можна знайти в 
Каталозі онлайн Inter Cars. Зде-
більшого, щоб зробити правиль-
ний вибір комплекту зчеплення, 
необхідно розшифрувати іден-
тифікаційний номер VIN. Осо-
бливо важко це зробити для ав-
томобільної групи VAG.

Допомогти у правильному ви-
борі зчеплення можуть каталоги 
постачальників, які містять тех-
нічну специфікацію та інструк-
цію зі встановлення. Ця інфор-
мація була розміщена в Каталозі 
онлайн Inter Cars, завдяки якому 
кожний із наших клієнтів може 
швидко і легко підібрати комп-
лект зчеплення, двомасові ма-

ховики, гідравлічний підшип-
ник тощо.

У разі виникнення будь-яких 
проблем із вибором комплекту 
зчеплення клієнти мають мож-
ливість звернутися безпосеред-
ньо до технічних відділів поста-
чальників та Inter Cars. Контактні 
номери можна знайти в Каталозі 
онлайн Inter Cars.

Правильний вибір зчеплення 
та його заміна спеціалістами га-
рантують відсутність будь-яких 
несправностей.

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ 
ОЗНАКИ ПОШКОДЖЕННЯ 
ЗЧЕПЛЕННЯ:

 fсамовільне ковзання;

 fшарпання зчеплення;

 fне відбувається роз’єднання 
зчеплення;

 fзі збільшенням оборотів не 
відбувається прискорення;

 fскрегіт; 

 fускладнене натискання педалі 
зчеплення;

 fвідсутність реакції автомобіля 
на спробу швидкого початку 
руху.

Правильне функціонування зче-
плення також залежить від до-
свіду, постійного вдосконалення 
та обізнаності механіка, який бе-
реться за встановлення нового 
елемента. Необхідно підкрес-
лити, що комплект зчеплення та 
двомасові маховики, незважа-
ючи на їх великі розміри, легко 
пошкоджуються. Це делікатні 
елементи підсистеми трансмісії, 
невідповідне встановлення яких 
призводить до вищезгаданих 
несправностей.

ЧИ МОЖНА ПРОДОВЖИТИ 
ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЗЧЕПЛЕННЯ?

Неправильна експлуатація зче-
плення, основною функцією 
якого є передавання крутного 
моменту з вала двигуна на вал 
трансмісії за допомогою сили 
тертя, може призвести до по-
важної несправності або зне-
рухомлення автомобіля.

ЗЧЕПЛЕННЯ НАЛЕЖИТЬ ДО НАЙБІЛЬШ НАВАНТАЖЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ ТРАНСМІСІЄЮ З ОГЛЯДУ НА ВІБРАЦІЇ, ТЕМПЕРАТУРУ, ВІДЦЕНТРОВУ 

ТА ПРИТИСКНУ СИЛИ. НЕ МОЖНА НЕХТУВАТИ ОЗНАКАМИ ЙОГО ЗНОСУ, БО ЦЕ 
МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. ВАРТІСТЬ РЕМОНТУ 

ПОСТІЙНО ЗМІНЮЄТЬСЯ І МОЖЕ НАВІТЬ ПЕРЕВИЩУВАТИ ЦІНУ АВТОМОБІЛЯ.
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Довговічність зчеплення за-
лежить від багатьох факторів. 
Якщо припустити, що зчеплення 
було правильно підібрано до 
автомобіля, необхідно звернути 
увагу на функцію зчеплення і 
відповідний стиль водія. Ці фак-
тори значно впливають на час 
експлуатації цього елемента. 
Фрикційні накладки піддаються 
найбільшому зносу, їх довговіч-
ність залежить від частоти руху 
та зміни передач. За результа-
тами досліджень, на 1 кілометр 
припадає від 2 до 60 разів за-
стосування зчеплення залежно 
від маршруту. Поганою звичкою 
є використання зчеплення як 
опори під ліву ногу, тому що 
навіть невеликий натиск має 
значний вплив на передчасне 
зношення накладок або пошко-
дження внаслідок перегрівання.

ЧИ МОЖНА ЗАМІНИТИ 
ДИСКИ ЗЧЕПЛЕННЯ?

Звісно, що можна, але це не-
вигідна економія, що досить 
швидко змусить водія знову від-
відати автосервіс, де замінять 
весь комплект. Часто, на перший 
вигляд правильно підібраний 
елемент не хоче працювати з 
іншими елементами комплекту 
зчеплення, незважаючи на од-

наковий зовнішній діаметр, кіль-
кість зубів тощо. Досить попу-
лярним є твердження, що «цей 
набір виглядав так само, але чо-
мусь не працює». Придбання 
окремих товарів зазвичай є на-
багато дорожчим рішенням. Для 
ознайомлення нижче подано 
порівняння цін одного з вибра-
них індексів. Вартість повного 
комплекту зчеплення з корзи-
ною, диском та підшипником 
становить 395 злотих брутто. 
При купівлі кожного елемента 
окремо ціна збільшується до 
712 злотих брутто (див. актуаль-
ний курс гривні). Якщо порів-
няти ціни, то виходить на 3 % 
або навіть на 60 % дешевше 
купувати комплект зчеплення, 
ніж елементи поштучно. Під час 
заміни комплекту ми можемо 
бути більш впевнені, що всі еле-
менти будуть правильно вза-
ємодіяти ще наступні 150–200 
тис. км. Окремі частини можна 
замовити експрес-доставкою. 
Приблизний час замовлення 
для асортименту зчеплень ста-
новить близько 3 днів. Підібрати 
зчеплення до автомобіля стає 
щоразу простішим через Ката-
лог IC. Після вибору технічних 
даних автомобіля в Каталозі IC 
та позначення товарної групи 

«система приводу» висвітиться 
інформація про комплекти, що 
відповідають вибраній нами ма-
шині. Кожна одиниця товару де-
тально описана. Детальний опис 
допомагає зробити правиль-
ний вибір зчеплення. Каталог 
онлайн Inter Cars містить також 
усю інформацію про поточні ре-
кламні акції та зміни цін в асор-
тименті зчеплення.

ПРОПОЗИЦІЯ 
ЗЧЕПЛЕННЯ INTER CARS

Inter Cars SA має широкий 
асортимент комплектів 
зчеплення від таких 
виробників, як:

• LUK 
webcat.schaeffler-aftermarket.com

• VALEO 
ows-cdn.tecdoc.net/valeo/

• SACH 
webcat.zf.com

• AISIN 
web.tecdoc.net/aisin-europe/

• EXEDY

• NEXUS

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ ВОДІЇВ

 fШвидке відпускання педалі 
зчеплення.

 fНедотиснення педалі зчеп-
лення до кінця при перемиканні 
передач.

 fПочаток руху на дуже високій пе-
редачі або перемикання пере-
дач на надто високих оборотах.

 fРегулювання швидкості руху за 
допомогою ковзання зчеплення.  

 fТримання ноги на педалі зче-
плення під час руху.

 fГальмування зчепленням (дви-
гуном) зі зменшенням передач.

 fПеревантаження транспортного 
засобу, буксирування.

 fЧип-тюнінг (chiptuning), тобто 
збільшення потужності елемента 
приводу без заміни зчеплення 
на більш міцне, яке відповідає 
новим параметрам автомобіля.
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Ми щасливі повідомити, що ще 
один спеціалізований центр до-
сліджень безпеки замінних де-
талей видав сертифікат якості 
для брендів мережі Inter Cars 
SA. Після ретельних випробу-
вань, проведених у спеціалізо-
ваних дослідницьких лаборато-
ріях, RAR-OCP видав сертифікати, 
котрі підтверджують виконання 
всіх технічних вимог для таких 
елементів:

1. BTA — маточини та підшипники 
коліс.

2. Nexus — елементи системи по-
двійного зчеплення.

3. Fortune Line — елементи під-
віски та рульової системи.

4. Yamato — елементи підвіски та 
рульової системи.

Усі вищезазначені продукти вже 
багато років наявні в торговель-
ній пропозиції Inter Cars SA. Від 
самого початку вони піддавалися 
дослідженням та перевіркам 
якості, щоб забезпечити високу 
якість та задоволення потреб 
клієнтів. Умовою отримання сер-
тифікатів RAR є виконання всіх 
вимог, що стосуються безпеки 
використання, встановлення та 
функціональності окремих про-
дуктів. З цією метою представ-
лена група деталей проходить 
тестування та випробування на 

міцність та на якість матеріалу. 
Перебіг випробувань та вимоги 
якості зазначені в Технічних ви-
могах RAR-OCP.

1. З міркувань безпеки насам-
перед перевіряються критерії 
міцності та стійкості до пошкод-
жень під час руху.

2. Щодо функціональних пара-
метрів перевіряються геомет-
ричні показники, можливість 
монтажу та правильне функці-
онування окремих елементів.

3. Стосовно міцності та зносу 
перевіряються тип матеріалу 
і правильність термохімічної 
обробки шляхом дослідження 
трибологічних властивостей.

Щодо елементів керування в од-
ному з випробувань перевіря-
ється їхня стійкість до виривання 
болтів з кулькою із корпусу. Умо-
вою реалізації вимог є стійкість 
до виривання із силою, не мен-
шою від 20 кН (близько 2000 кг). 
Ця вимога має бути виконана на 
100 % для всіх деталей, які про-
ходять тести. Невиконання ви-
моги навіть для одного з елемен-
тів означає бракування всього 
продукту. Це ключовий параметр, 
пов’язаний з безпекою руху на 
дорозі. Не менш важливі геоме-
тричні тести, які дозволяють пе-
ревірити якість кріплень та функ-

ціональних елементів. У цьому 
разі в корзині зчеплення Nexus 
перевіряється відповідність ха-
рактеристик монтажних точок до 
декларованого допуску, а також 
глибина встановлення притиск-
них елементів. Інший тип тестів — 
це тести матеріалу. Вони призна-
чені для усунення матеріалів з 
низькою стійкістю до пластичної 
деформації, а також надто низь-
кою зносостійкістю.

Не дивно, що результати випро-
бувань є очікувано позитивними, 
адже Inter Cars SA у співпраці з 
дослідницькою лабораторією 
Intermeko Europe протягом ба-
гатьох років проводить дослі-
дження та контроль поставок 
згідно з багаторівневим планом 
у межах Системи забезпечення 
якості. Це результат систематич-
ної та сумлінної праці, основною 
метою якої є безпека та задово-
лення потреб користувачів.

СЕРТИФІКАЦІЯ 
ЯКОСТІ RAR
ДЛЯ ПРОДУКТІВ У МЕРЕЖІ INTER CARS SA

BTA, FORTUNE LINE, YAMATO, NEXUS — ЗАГАЛЬНОВІДОМА ЯКІСТЬ

Даріуш Завадка 
(Dariusz Zawadka), 
директор лабораторії 
та контролю якості

Зразки деталей, підготовлені для тестуванняГеометричний тест корзини зчеплення Nexus
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MANN-FILTER Flexline
повітряні фільтри тієї форми, яка потрібна замовнику
Людвігсбург, травень 2018 р. 
Простір для встановлення до-
даткового приладдя в автомо-
білі — дійсно цінний ресурс. 
Функції забезпечення комфорту, 
турбонаддування і багато інших 
систем протягом останніх де-
сятиліть привели до значного 
скорочення вільного місця в мо-
торному відсіку. У відповідь на 
це компанія MANN+HUMMEL, 
що є провідним світовим екс-
пертом у галузі фільтрації, роз-
робила нові повітряні фільтри 
з гнучкими зовнішніми кон-
турами, які дозволяють більш 
ефективно використовувати на-
явний монтажний простір. На 
незалежному післягарантійному 
авторинку вони продаються як 
MANN-FILTER Flexline C 26 017 та 
C 30 030 для моделей Mercedes-
Benz класу A і B. Повітряний 
фільтр C 26 017 призначений для 
бензинових двигунів, а версія 
C 30 030 — для дизельних.

У майбутньому планується вико-
ристання додаткових елементів 
із гнучкими контурами для ін-
ших автовиробників. Сучасний 
фільтр MANN-FILTER Flexline з 
вигнутими зовнішніми конту-
рами дозволяє ефективно вико-
ристовувати монтажний простір, 
на відміну від пласких повітря-
них фільтрів у формі прямокут-
ників, трапецій та багатокутни-
ків з прямими бічними гранями, 
що домінували на ринку ра-
ніше. «У порівнянні зі звичай-
ним дизайном фільтрів наразі 
ми можемо забезпечити більшу 
площу фільтрації і таким чином 
досягти вищої ефективності 
відокремлення пилу в поєд-
нанні з кращою здатністю до 
пилоутримання», — говорить 
Даніель Шмід (Daniel Schmid), 
спеціаліст з розробки елемен-
тів повітряних фільтрів сектора 
післягарантійного обслугову-
вання компанії MANN+HUMMEL. 

«Контури повітряного фільтра 
Flexline виготовляються з ви-
користанням передової ла-
зерної технології. Це дозволяє 
виробляти фільтри практично 
будь-якої форми, що було не-
можливим при використанні 
звичайного методу. Завдяки цій 
лазерній технології ми встанов-
люємо нові стандарти у вироб-
ництві фільтрів», — наголошує 
Шмід. У порівнянні з фільтрами 
обмеженої геометрії з прямими 
бічними гранями повітряний 
фільтр C 26 017 має низку вра-
жаючих переваг, серед яких 
на 11 % більша площа поверхні 
фільтра, підвищена на 22 % здат-
ність до пилоутримання та на 
16 % нижча втрата тиску. Водно-
час із цим нові повітряні фільтри 
Flexline плоскіші, ніж стандартні, 
що дозволяє монтувати їх дуже 
низько.

Компанія Mercedes-Benz пер-
шою серед автовиробників роз-
почала використовувати це ін-
новаційне рішення, і зараз такі 
фільтри входять до стандартного 
оснащення платформи MFA2 
(Modular Front Architecture). 
Таким чином, цей повітряний 
фільтр буде використовуватися 
практично на всіх версіях чо-
тирициліндрових бензинових 
і дизельних двигунів моделей 
класу A та B, а також у майбут-
ніх модифікаціях на їхній основі.

Компанія MANN+HUMMEL 
подала численні заявки на па-
тенти на метод виготовлення і 
конструкцію повітряного філь-
тра Flexline у Відомство з патен-
тів і торгових марок Німеччини, 
а також у ряді інших країн.
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Якщо навіть один транспортний засіб викидає від-
носно великий рівень шкідливих забруднюваль-
них речовин, то після множення їх на кількість усіх 
транспортних засобів (кількасот мільйонів тільки 
в Європі) виявляється, що необхідно впровадити 
відповідні нормативні положення щодо викидів 
вихлопних газів. З цією метою Європейський Союз 
запровадив у 1993 році стандарт вихлопних газів 
Euro. Стандарти Euro 1 та 2 стосуються легкових 
автомобілів, а стандарти Euro III — також вантаж-
них автомобілів і автобусів. Сьогодні останньою 
версією стандарту вихлопних газів є Euro VI (Euro 6 
для легкових автомобілів).

НИЗЬКОПОПІЛЬНІ ОЛИВИ

Щоб виробники автомобілів могли виконати ви-
моги стандартів Euro IV та Euro V вони були зму-
шені обладнати свої транспортні засоби системою 
вторинного очищення вихлопних газів, що значно 
зменшує викиди токсичних речовин. Такі рішення 
передбачають системи фільтрації вихлопних га-
зів, які усувають частинки сажі (фільтри DPF), та 
системи SCR, які обмежують викиди оксидів азоту 
NOx. Обидві системи узгоджені з системами EGR, 
які працюють за принципом вторинного спалю-
вання вихлопних газів та повертають їх до камери 
горіння. Ми бачимо, що існують два способи, які 
використовуються виробниками вантажних авто-
мобілів. З технічної точки зору відповідність дви-
гунів стандарту Euro VI вимагає досить широкого 
розвитку системи вторинної обробки вихлопних 

газів. Від 1 січня 2014 року двигуни вантажних ав-
томобілів оснащені фільтрами частинок та систе-
мами SCR (зазвичай), що підтримуються набором 
клапанів EGR. Це приводить до необхідності ви-
користання моторних олив зі зниженим рівнем 
сульфатного попелу, сірки та фосфору, так званих 
олив типу Low SAPS. Ці оливи подовжують термін 
служби фільтрів (DPF).

МЕНШЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА 

Ще одне питання, над яким виробники авто-
мобілів інтенсивно працюють, — це зменшення 
споживання палива двигунами. Мода на низьке 
споживання пального в очах водіїв має тільки 
плюси. Але для виробників моторної оливи вже 
не обов’язкове. На кількість спожитого палива 
впливає кілька важливих конструкційних факторів 
транспортного засобу, серед яких якість в’язкість 
моторної оливи. Олива з низькою в’язкістю має 
низький внутрішній опір, завдяки чому необхідна 
менша потужність двигуна (і, отже, менше палива) 
для примусового обертання оливи. У найбільш 
сучасних конструкціях двигунів їх виробники 
вимагають використовувати оливи з в’язкістю, 
наприклад, 0W-20 (навіть у вантажних автомобі-
лях). Нижча в’язкість оливи, теоретично, означає 
менш міцну оливну плівку. Для того щоб олива 
виконувала свої функції, її виробники змушені 
розробляти спеціальні технології, що підвищують 
міцність оливної плівки. Добрим прикладом у цій 
галузі є технологія Titrol FST ™ від Castrol.

МОТОРИЗАЦІЙНИЙ РИНОК, ЩО ПОСТІЙНО 
РОЗШИРЮЄТЬСЯ, НЕСЕ З СОБОЮ ПЕВНІ НЕБЕЗПЕКИ, 
ОДНІЄЮ З ЯКИХ Є ЗАГРОЗА ЗАБРУДНЕННЯ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

МОТОРНІ 
МАСТИЛА
ТА ЇХ ВПЛИВ НА 
НАВКОЛИШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ
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БІОРОЗКЛАДНІ ОЛИВИ

У спеціалізованих конструкціях використову-
ються біорозкладні оливи. Прикладом такого про-
дукту є оливи Castrol Biolube2T або Castrol Palmtec. 
Перша — це спеціально розроблена формула для 
підвісних двигунів (використовується на човнах). 
Це синтетична олива, яка повністю біологічно роз-
кладається, ідеально підходить для двигунів, що 
працюють у водному середовищі. У разі розгерме-
тизації масляної системи та потрапляння оливи в 
навколишнє середовище вона розкладається на 
100 %, запобігаючи забрудненню навколишнього 
середовища. Для порівняння: 1 літр мінеральної 
оливи, що не розкладається біологічно, може за-
бруднити до 4000 м2 води. Castrol Palmtec — це 
олива на основі рослин, призначена для двигунів 
транспортних засобів, що рухаються на суші (мо-
тоцикли та моторолери). Вона була розроблена в 
1995 році в Малайзії на основі пальмової олії, де 
сконцентровані найбільші природні ресурси цієї 
сировини. Завдяки цьому олива також біологічно 
розкладається на 100 %, і, крім того, двигун, що 
працює на ній, виробляє менше вуглеводнів, ніж 
двигун, що працює на звичайній оливі.

ОЛИВИ ІЗ СЕРТИФІКАТОМ CO2 NEUTRAL

Castrol піклується про навколишнє середовище, 
мінімізуючи викиди CO2 на своїх заводах. Асор-
тимент олив Castrol EDGE Professional, Magnatec 
Professional та GTX Professional отримав серти-
фікат CO2 Neutral. Це перші у світі оливи, які від-
повідають вимогам міжнародних стандартів за-
хисту навколишнього середовища, в тому числі 
щодо розмірів викидів СО2 та обчислення ви-
кидів вуглецю протягом усього життєвого циклу 
продукту. Castrol додатково проводить екологічні 

проекти, які зменшать кількість парникових га-
зів у атмосфері, що виникають при виробництві, 
використанні та нейтралізації оливи. Отриманий 
сертифікат є результатом спільної роботи з парт-
нерами та консультантами в рамках проекту BP 
Target Neutral.

ЩО НАС ЧЕКАЄ В МАЙБУТНЬОМУ?

У пропозиції Castrol для легкових та вантажних 
автомобілів є низькопопільні оливи, які чудово 
працюють із сучасними двигунами, виготовле-
ними за екотехнологією. Також з’явилася наступна 
версія стандарту вихлопних газів Euro VII, яка 
дозволить ще більше зменшити викиди шкід-
ливих речовин у вихлопних газах. Це вплине на 
майбутню конструкцію двигунів, а також вима-
гатиме навіть більш вишуканих технологій, ніж 
мастильні матеріали.
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ЛАБОРАТОРІЯ INTERMEKO
РЕНТГЕНІВСЬКА СПЕКТРОСКОПІЯ
ШВИДКИЙ ТА НЕРУЙНІВНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ 
І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ, ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 
ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СПЛАВІВ І МЕТАЛІВ

БОЖЕНА ПЕМАК (BOŻENA PEMAK)

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА 
РЕНТГЕНІВСЬКА 
СПЕКТРОСКОПІЯ?
У лабораторії Intermeko викорис-
товується рентгенівська спектро-
метрія разом з металографією 
та вимірюванням твердості, як 
один із методів аналізу матеріа-
лів. Цей тест надзвичайно важ-
ливий при ідентифікації матеріа-
лів, дозволяє швидко перевірити 
та підтвердити їх відповідність. 
Весь тест зводиться до швид-
кої перевірки хімічного складу 
досліджуваного зразка, а по-
тім, на підставі його результа-
тів, віднесення до конкретної 
групи матеріалів. У нашій ла-
бораторії ідентифікація матері-
алу здійснюється за допомогою 
портативного рентгенівського 
спектрометра Delta Professional 
виробництва Olympus.

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ 
ВИМІРЮВАННЯ?
Принцип вимірювання полягає 
у використанні явища рентгенів-
ської флуоресценції, тобто вто-
ринної емісії рентгенівського ви-

промінювання матерії. Це явище 
відбувається на атомному рівні. 
Завдяки цьому цей метод має до-
даткову величезну перевагу: цей 
тест є неруйнівним досліджен-
ням, адже зразок не руйнується 
під час його проведення.

ЯКІ МАТЕРІАЛИ МОЖНА 
ІДЕНТИФІКУВАТИ?
Висока чутливість до легких еле-
ментів (тобто Mg, Al, Si, P, S) та точ-
ний аналіз перехідних і важких 
металів забезпечуються викорис-
танням SDD-детектора та техно-
логії X-act CountTM, лампи 40 кВ 
та аноду з Rh. Завдяки цьому рі-
шенню ми можемо ідентифіку-
вати не тільки стандартні ґатунки 
сталі, а й більш складні металеві 
сплави. Кількісне вимірювання 
складу зразка дозволяє іденти-
фікувати широкий спектр мате-
ріалів, щонайменше, такі сплави:

 ▶ алюмінієві,

 ▶ хром-молібденові,

 ▶ кобальтові,

 ▶ мідні,

 ▶ нікелеві,

 ▶ нержавіючі сталі,

 ▶ інструментальні,

 ▶ цинкові,

 ▶ цирконієві.

ЯК ІЩЕ МОЖНА 
ВИКОРИСТАТИ 
РЕНТГЕНІВСЬКУ 
СПЕКТРОСКОПІЮ?
Крім того, завдяки спеціальній 
аналітичній програмі можна про-
водити скринінгові дослідження 
для виявлення небезпечних ре-
човин в електричному та елек-
тронному обладнанні. Напри-
клад, такі речовини, як Cr, Hg, Pb, 
Br та Cd, — елементи, які навіть у 
малих кількостях небезпечні для 
здоров’я і життя людини, обме-

ження яких встановлені в дирек-
тиві ЄС RoHS/WEEE.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ 
ТА КОРИСТЬ
Через невеликий розмір при-
строю спектрометр може вико-
ристовуватися в різних умовах, 
тобто, в приміщенні, на складі і 
в лабораторії. Можливість подо-
вження часу тестування зразка 
дозволяє підвищити точність ви-
мірювань і, таким чином, краще 
добрати матеріал. Цей пристрій 
дозволяє виявляти вміст критич-
них домішок, які можуть впли-
нути на продуктивність випро-
буваних компонентів, наприклад, 
викликати прискорену корозію.

ЯК ВПЛИВАЄ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
ХІМІЧНОГО СКЛАДУ 
МАТЕРІАЛІВ НА 
ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ?
Метод ідентифікації матеріалу 
шляхом перевірки його хімічного 
кількісного складу підтверджує 
відповідність матеріалу заявці 
постачальника. Важливо також 
підтвердити, чи використаний 
матеріал відповідає інженерним 
рекомендаціям для конкретних 
цілей. Ці рекомендації часто опи-
сані в стандартах та на стадії роз-
робки продукту, коли врахову-
ється життєвий цикл продукту, 
безпека використання або функ-
ціональні параметри конкретних 
підгруп. Лабораторія Intermeko 
перевіряє та верифікує на пред-
мет сумісності склад матеріалу 
деталей автомобіля таких систем:

 ▶ підвіски,

 ▶ рульове управління,

 ▶ кондиціонування,

 ▶ гальмування,

та інші, залежно від потреб.
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Будь-яка їх несправність може 
мати дуже трагічні наслідки, 
оскільки може призвести до зна-
чного погіршення гальмівної сис-
теми або повної втрати гальм.

ГАЛЬМІВНІ ТРУБКИ 
ДІЛЯТЬСЯ НА ТВЕРДІ 
ТА ЕЛАСТИЧНІ
Тверді трубки з’єднують галь-
мівну помпу з еластичними труб-
ками. Вони можуть бути зроблені 
з різних металів. Виробники за-
звичай встановлюють сталеві 
трубки, але на ринку запасних 
частин частіше за все зустріча-
ються мідні. Вони довговічні, як 
сталеві, але набагато простіші в 
обробці. Важливо, щоб матеріал 
був дуже якісним. Відомі вироб-
ники пропонують трубки з тов-
щиною стінки 0,9 мм. Трубки з 
меншою товщиною стінки недо-
статньо витривалі й у разі рапто-
вого гальмування через значне і 
швидке збільшення тиску в сис-
темі можуть бути пошкоджені. 

Корозія — це найбільш поши-
рена причина поломки гальмів-
них трубок, тому необхідно регу-
лярно перевіряти їх стан і, в разі 
необхідності, замінювати на нові. 
Необхідно пам’ятати, що завжди 
треба замінювати весь комплект.

ЗРАЗКИ ІНДЕКСІВ: 
WP-019, WP 4.75-10.
Еластичні трубки з’єднують 
тверді трубки з гальмівними 
колодками. Вони виготовлені з 
гумового шлангу, армованого 
сіткою із синтетичної тканини, 
стійкого до дії гальмівної рідини.

Вони піддаються значно біль-
шим навантаженням, ніж тверді 
трубки, оскільки вони, з одного 
боку, повинні витримувати ви-
сокий тиск і температуру галь-
мівної системи, а з другого боку, 
повинні бути еластичними, 
оскільки вони з’єднують рухомі 
елементи.

Виробники визначають їх тер-
мін служби тривалістю декілька 
років. Матеріал, з якого вони 
виготовлені, дуже впливає на їх 
довговічність. Найпоширенішою 
поломкою є розрив трубки вна-
слідок зносу матеріалу. Це дуже 
небезпечно, тому вкрай важливо 
дбати про їх добрий технічний 
стан. Необхідно регулярно їх пе-
ревіряти і, якщо необхідно, замі-
нювати. І так само, як у випадку 
твердих трубок, завжди необ-
хідно замінювати весь комплект.

ЗРАЗКИ ІНДЕКСІВ: 
24.5204-0233.3, LH6718.
У пропозиції Inter Cars ми маємо 
дуже широкий вибір як твердих, 
так і еластичних трубок.

Найкращим інструментом для 
пошуку потрібної деталі є Ката-
лог онлайн Inter Cars.

ГАЛЬМІВНІ 
ТРУБКИ
ГАЛЬМІВНІ ТРУБКИ Є ОДНИМ ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ. ВОНИ 
ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ПЕРЕДАЧУ ГАЛЬМІВНОЇ 
РІДИНИ З ГАЛЬМІВНОЇ ПОМПИ ДО КОЛОДОК.

Мачей Римарські 
(Maciej Rymarski)

31

АКТУАЛЬНО



ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ

МІНЕРАЛЬНІ, СИНТЕТИЧНІ 
ТА НАПІВСИНТЕТИЧНІ ОЛИВИ?
МОТОРНА ОЛИВА Є ОДНИМ ІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ, ЯКИЙ ВПЛИВАЄ НА ТЕХНІЧНИЙ СТАН 
ДВИГУНА. ТОМУ НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО ОЛИВИ ТРОХИ БІЛЬШЕ. ЗАРАЗ НА РИНКУ 
Є ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ РІЗНОМАНІТНИХ МАСТИЛ, З ЯКИХ КОЖЕН ВОДІЙ МОЖЕ ВИБРАТИ 
НАЙКРАЩЕ ДЛЯ СВОЄЇ МАШИНИ. ЯК ЧАСТО ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ ОЛИВУ І ЧИМ 
ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ СИНТЕТИЧНІ, НАПІВСИНТЕТИЧНІ ТА МІНЕРАЛЬНІ ОЛИВИ?

ЯК ЧАСТО ТРЕБА 
ЗАМІНЮВАТИ 
МОТОРНУ ОЛИВУ?
Олива, як і решта витратних рі-
дин в автомобілі, повинна ре-
гулярно замінюватися. Згідно з 
інструкціями виробників авто-
мобілів оливу необхідно замі-
няти кожні 15–30 тис. км. Варто 
підкреслити, що це значення 
прийняте виробником для 
визначених умов експлуатації 
на заводах. Ідеально заміню-
вати оливу відповідно до реко-
мендацій бортового комп’ютера, 
встановленого в автомобілі, який 
коректує час між замінами за-
лежно від стилю водіння. Однак, 
якщо транспортний засіб не об-
ладнаний такою системою, слід 
пам’ятати, що не тільки стан дви-
гуна, а й стиль водіння має знач-
ний вплив на рішення про за-
міну оливи. Водій автомобіля з 
дизельним двигуном повинен 
пам’ятати, що оливу треба замі-
нювати частіше, особливо, якщо 
автомобіль експлуатується в місті, 
бо неповне згорання дизельного 
палива збільшує кількість сажі, 
що накопичується в оливі, і ство-
рює ризик витоку палива в оливу.

ОЛИВА СИНТЕТИЧНА, 
НАПІВСИНТЕТИЧНА 
ЧИ МІНЕРАЛЬНА?
Серед моторних олив виділяють 
мінеральні, напівсинтетичні та 
повністю синтетичні продукти. 
Вони відрізняються базою оливи, 
яка є основним компонентом. 
Синтетична олива найкраща в 
порівнянні з іншими продук-
тами. Вона забезпечує найви-
щий захист двигуна і відмінно 
працює при низьких і високих 
робочих температурах. Прикла-
дом такого виду оливи можуть 
бути продукти Shell Helix Ultra. 
Оливи, виготовлені за техноло-
гією Shell PurePlus, не містять 
більшості забруднювальних ре-

човин, які є в нафті, що дозволяє 
підтримувати найвищі експлуата-
ційні параметри двигуна. Згідно 
з інформацією виробника про-
дукти Shell Helix Ultra допома-
гають забезпечити оптимальну 
чистоту двигуна, оскільки жодна 
інша моторна олива не гарантує, 
що чистота двигуна буде макси-
мально близькою до заводського 
рівня. Найбільш універсальною 
оливою в пропозиції Shell є Shell 
Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30. Вона 
працює в найширшому діапазоні 
температур, а пакет додатків за-
безпечує максимальний захист 
у багатьох типах транспортних 
засобів.

Дешевшою альтернативою синте-
тичним оливам є так звані напів-
синтетики. На жаль, це має свої 
наслідки, коли йдеться про час 
експлуатації оливи (коротший, 
ніж у синтетичної). Мінеральні 
оливи, які зараз уже дуже рідко 
використовуються, не можуть га-
рантувати захист двигуна про-
тягом довгого часу та на рівні 
синтетичної оливи, тому вони є 
найгіршими в цьому списку. Вони 
характеризуються нижчою стій-
кістю до високої температури та 
швидкою витратою додатків. Як 
наслідок, оливу треба доливати 
частіше. Крім того, на відміну від 

синтетичних олив, мінеральні 
продукти сприяють формуванню 
більшої кількості осадів. При ку-
півлі нової оливи варто пам’ятати, 
що вибір продукту також зале-
жить від стану двигуна. У старих 
двигунах зазвичай використо-
вують мінеральні або напівсин-
тетичні оливи.

ДОДАТКИ ДО 
ОЛИВИ — ДЛЯ ЧОГО 
ВОНИ ПОТРІБНІ?
До складу моторної оливи вхо-
дить не тільки база, а й додатки, 
наприклад детергенти, антиокси-
данти, дисперсії, модифікатори 
тертя або антикорозійні додатки. 
Детергенти потрібні для підтри-
мання чистоти двигуна та нейт-
ралізації кислот. Антиоксиданти 
допомагають підтримувати влас-
тивості оливи протягом трива-
лого часу, дисперсійні засоби 
усувають шкідливу сажу та осад. 
Модифікатори тертя зменшують 
втрати енергії, що, своєю чергою, 
підвищує ефективність палива. 
А антикорозійні додатки захища-
ють двигун від корозії.

«У компанії Shell ми завжди вико-
ристовуємо оптимальні технології 
в галузі виготовлення оливи. Це 
стосується як бази оливи, так і до-
датків. Ми приділяємо велике зна-
чення їх якості, довговічності при 
великих навантаженнях і виборі 
відповідних пропорцій. Так, щоб 
забезпечити максимально довгу 
експлуатацію оливи без необхід-
ності її доповнення. Одна із пе-
реваг нашої продукції — це дуже 
низький рівень випаровування, 
а це означає, що доливати оливу 
треба зрідка або не треба вза-
галі. Ми зосереджуємо свої сили 
на зниженні коштів експлуатації, 
забезпеченні найвищого класу 
оливи і постачанні якісної продук-
ції для повного задоволення кін-
цевого споживача», — коментує 
Цезари Вишецкі (Cezary Wyszecki), 
технічний експерт Shell Polska.
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Незважаючи на свої невеликі роз-
міри, охолоджувач оливи відіграє 
дуже важливу роль в автомобілі. 
Використовується для охолод-
ження оливи в двигунах та авто-
матичних коробках передач. За-
бирає тепло з оливи і передає його 
в навколишнє середовище або до 
рідини, що охолоджує двигун. За-
вдяки дії охолоджувача олива під-
тримує відповідну температуру під 
час подолання більших відстаней. 
Збільшення ефективності сучасних 
двигунів привело до того, що сьо-
годні практично кожен автомобіль 
має окремий охолоджувач оливи, 
який є важливим елементом сис-
теми змащення й охолодження 
двигуна. Це пов’язано з тим, що 
у випадку сильно навантажених 
транспортних засобів стандартного 
охолодження не вистачає. Їх ви-
користання дозволяє збільшити 
час між замінами оливи і термін 
служби елементів. Охолоджувач 
оливи — це досить простий еле-
мент, який мало відрізняється 
конструкцією від радіатора. Головна 
різниця полягає в розмірі. Він, як 
правило, розташований біля бака 
для оливи або в передній частині 
автомобіля за бампером.

Є ДВА СПОСОБИ 
ОХОЛОДЖЕННЯ ОЛИВИ.
У першому, який називається пря-
мим, використовується потік по-
вітря, як у випадку з радіаторами 
охолодження або інтеркулерами. 
За цим принципом працюють не 
тільки охолоджувачі оливи, а ще 
й охолоджувачі оливи коробки 
передач.

Другий тип, який частіше трапля-
ється, — це непряме охолодження, 
тобто циркуляція охолоджувальної 
рідини, яка бере активну участь у 
регулюванні температури оливи. 
У нових конструкціях охолоджу-
вач оливи виглядає як ребриста 
бляшанка, до якої подається охо-

лоджувальна рідина, а це створює 
модуль підігрівання, який дозволяє 
швидше досягти потрібної темпе-
ратури оливи. Це рішення дуже ко-
рисне, тому що нагрівання оливи 
відразу ж після запуску двигуна за-
безпечує правильне змащування 
приводу. Завдяки цьому під час 
нагрівання двигуна олива раніше 
досягає своєї робочої температури, 
тому що вона нагрівається охоло-
джувальною рідиною, яка, своєю 
чергою, нагрівається швидше, ніж 
олива. Після досягнення робочої 
температури двигуна теплообмін в 
охолоджувачі оливи починає діяти 
у зворотному напрямку — охолод-
жувальна рідина відводить тепло 
від оливи. У таких системах радіа-
тори оптимально регулюють тем-
пературу оливи.

Найбільш поширеною несправ-
ністю є розгерметизація радіатора, 
що своєю чергою призводить до 
змішування охолоджувальної рі-
дини з оливою. Внаслідок високого 
тиску в системі змащення олива 
потрапляє в систему охолодження. 
Це призводить, приміром, до по-
шкодження водяного насоса та 
сильного забруднення радіатора, 
а отже, до зниження ефективності 
системи охолодження. У результаті 
цього відбувається перегрівання 
двигуна. Якщо ми маємо справу з 
протилежною ситуацією, коли охо-
лоджувальна рідина потрапляє в 
систему змащення, наслідки мо-
жуть бути критичними. Рідина в 
системі змащення призводить до 
зниження властивостей моторної 
оливи і виникає ризик заклиню-
вання двигуна.

До перегрівання двигуна і, як наслі-
док, до виникнення вищезгаданих 
небезпек також може призвести 
засмічення охолоджувача оливи. 
Ось чому так важливо регулярно 
замінювати оливу і фільтр. Низь-
кої якості або забруднене мастило 
може забити тонкі канали охолод-

жувача оливи, обмежуючи його 
пропускну здатність та продуктив-
ність. Симптоми, що вказують на по-
шкодження охолоджувача оливи, — 
це, перш за все, швидка втрата мас-
тила, забруднення камери двигуна 
внаслідок витікання оливи, а також 
її наявність у компенсаційному баку 
системи охолодження. З огляду на 
вищесказане дефекти охолоджува-
чів оливи, хоч і трапляються дуже 
рідко, але можуть призвести до 
значних матеріальних витрат. Тому 
нашим пріоритетом є продукт, який 
відповідає високим конструктив-
ним та якісним вимогам. Подібно 
до іншого асортименту Thermotec, 
охолоджувачі оливи підлягають де-
тальному контролю якості й перед 
введенням на ринок проходять цілу 
низку комплексних лабораторних 
випробувань, які включають, серед 
іншого, випробування на тиск та 
корозійну стійкість. Завдяки цьому 
ми можемо запропонувати про-
дукт, що характеризується висо-
кою довговічністю та ефективністю. 
Зараз пропозиція Inter Cars містить 
137 індексів охолоджувачів оливи 
Thermotec, які використовуються в 
більш ніж 450 моделях автомобілів. 
Пропозиція також містить модулі, 
тобто охолоджувачі оливи, інтегро-
вані з корпусом фільтра.

Зразки індексів: D4A003TT, D4B008TT, D4M001TT, 
D4F003TT, D4C006TT.

Войцех Фабьяновіч (Wojciech Fabjanowicz)

КОНСТРУКЦІЯ ОХОЛОДЖУВАЧА ОЛИВИ Є ДУЖЕ ПРОСТОЮ ПІДГРУПОЮ, ЯКА 
ПРАКТИЧНО НЕ ВИМАГАЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РІДКО ПОШКОДЖУЄТЬСЯ.

ВІД ПОЧАТКУ 2018 РОКУ БАГАТА ПРОПОЗИЦІЯ ПРОДУКТІВ 
THERMOTEC БУЛА РОЗШИРЕНА ПОВНІСТЮ НОВОЮ ГРУПОЮ 
АСОРТИМЕНТУ — ОХОЛОДЖУВАЧАМИ ОЛИВИ.

Inter Cars є ексклюзивним дистриб’ютором продукції Thermotec.

НОВИНА
ОХОЛОДЖУВАЧ ОЛИВИ
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АМОРТИЗАТОРИ Є ОДНИМ ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
ПІДВІСКИ. ЇХ ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ — ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОМФОРТУ ТА БЕЗПЕКИ. ВОНИ ВПЛИВАЮТЬ НА СПОСІБ РУХУ 
АВТОМОБІЛЯ ТА ДІЮ БАГАТЬОХ СИСТЕМ УСТАТКУВАННЯ 
(ABS, ES АБО ASR). ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВІДПОВІДНЕ ЗЧЕПЛЕННЯ 
ШИН З ДОРОЖНЬОЮ ПОВЕРХНЕЮ, ГАСЯТЬ КОЛИВАННЯ, ЧИМ 
ЗАПОБІГАЮТЬ ЇХ ПЕРЕНЕСЕННЮ НА КУЗОВ.

ВСЕ ПРО 
АМОРТИЗАТОРИ

Міхал Бєлаш 
(Michał Bielaś)

Амортизатор може бути автономною вкладкою або підвіскою МакФерсона. З огляду на різне 
використання легкових автомобілів застосовуються різні типи амортизаторів.

ДВОТРУБНІ 
АМОРТИЗАТОРИ

У двотрубних масляних амор-
тизаторах поршень, який га-
сить сили, що виникають під 
час руху, переміщує масло че-
рез два клапани — в поршні та 
в основі. Поршень розташований 
у внутрішній трубі, а надлишок 
масла виштовхується до зовніш-
ньої труби. У зовнішній трубі над 
масляним шаром міститься по-
вітря, яке при змішуванні з мас-
лом може призвести до його спі-
нювання. У двотрубних газових 
амортизаторах замість повітря 
у зовнішній трубі міститься азот 
під невеликим тиском (4–8 ба-
рів). Амортизатори такого типу 
дозволяють автомобілю краще 
триматися на дорозі, бо вони 
швидше реагують на нерівно-
мірність дорожнього покриття та 
забезпечують вищий рівень ком-
форту водіння. Але вони дорожчі, 
ніж масляні. Недоліком двотруб-
них амортизаторів є прискорене 
зношення та гірші властивості 
гасіння вібрацій, викликані спі-
нюванням масла та необхідністю 
працювати у вертикальному по-
ложенні. Переваги — компак-
тність і низька ціна.

ОДНОТРУБНІ 
АМОРТИЗАТОРИ

Недоліки двотрубних амортиза-
торів намагалася усунути компа-
нія Christan Bourcier de Carbon, 
яка в 1953 році запатентувала 
однотрубний амортизатор, що 
також називається амортизато-
ром високого тиску, масляно-
газовим або газовим. У цьому 
амортизаторі немає зовніш-
ньої труби, завдяки чому по-
легшується охолодження масла. 
Більше того, масло від газу від-
діляється додатковим рухомим 
поршнем, тому масло не спіню-
ється. Це розумне рішення та-
кож дозволило підвищити тиск 
газу до 20–30 МПа, і саме тому 
амортизатор характеризується 
ефективним гасінням вібрації, 
швидкою реакцією, тихою екс-
плуатацією та низькою масою. 
Коротше кажучи, він має кращі 
властивості, ніж двотрубний 
газовий амортизатор. Цей тип 
амортизаторів встановлений на 
ралійних і гоночних автомобі-
лях, а також на деяких «цивіль-
них» автомобілях, наприклад 
Ford Resta.

АМОРТИЗАТОРИ 
З ПОСТІЙНОЮ 
ЕЛЕКТРОННОЮ 
РЕГУЛЯЦІЄЮ ГАСІННЯ 
(CDC, ARS, ASC)

Серед систем, встановлених у 
транспортних засобах, виріз-
няються напівактивні, автома-
тичні системи амортизації (CDC: 
Continuous Damping Control — 
постійна регуляція амортиза-
ції) та активні системи (додат-
ково із системами ARS: Anti 
Roll Stabilisation — активна ста-
білізація поперечної стійкості, 
ASC: Active Suspension Control — 
активна регуляція підвіски тран-
спортного засобу). У транспорт-
ному засобі, обладнаному сис-
темою CDC, можна регулювати 
(обмежено) рухи кабіни та коли-
вання навантаження на колеса 
в режимі реального часу, але 
їх не можна повністю усунути. 
Протидіяти цим явищам дозво-
ляють лише повністю активні 
системи (з додатковим живлен-
ням), такі як ARS або ASC. До су-
часних систем, що відповідають 
за гасіння вібрацій в автомобілі, 
встановлені високі вимоги. Для 
доброї стабілізації рухів кузова 
потрібно досягти відносно висо-
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ких сил гасіння навіть за низьких 
робочих швидкостей розтягу-
вання та стискання. Для слабших 
коливань колісних навантажень 
необхідне гасіння аналогічної 
сили, але за більш високих робо-
чих швидкостей — розтягування 
та стискання. Останніми роками 
завдяки сучасним конструкціям 
підвісок, виготовлених з легких 
матеріалів, таких як алюміній або 
пластмаса, частка неамортизо-
ваної ваги в автомобілі значно 
знизилася. Таким чином, попит 
на гасіння вібрації неамортизо-
ваної ваги зменшився порівняно 
зі старшим поколінням автомо-
білів. Використовуються менші 
сили гасіння, пов’язані з ізоля-
цією вібрації кузова, особливо 
в разі низької швидкості руху та 
високої частоти вібрації. Пнев-
матичні амортизатори найчас-
тіше використовують у легкових 
автомобілях типу SUV, позашля-
ховиках та комбі. Вони дозволя-
ють постійно регулювати висоту 
підвіски, що найбільш помітно 
при завантаженні автомобіля. 
Вони виставляють задню час-
тину так, щоб весь кузов був в 
одному положенні. Зазор також 
може регулюватися залежно від 
дорожніх умов. На гравійній до-
розі — вище, на автомагістралі, 
де ми досягаємо більш висо-
ких швидкостей, — нижче. За-
вдяки цьому машини набагато 
більш передбачувані у водінні, 
навіть за максимального наван-
таження. Нарешті, це приводить 
до підвищеної безпеки руху. 

Також існують більш розвинені 
пневматичні системи підвіски, 
які постійно регулюють свою 
жорсткість і висоту, пристосо-
вуючи їх до поточних умов доріг і 
стилю водіння. Це так звані адап-
тивні підвіски. Пневматичний 
амортизатор оснащено зовніш-
нім клапаном, який управля-
ється електронікою, а тради-
ційна пружина підвіски була 
замінена повітряною подушкою.

Гідравлічні амортизатори типу 
Nivomat — це амортизатори, 
які встановлюються переважно 
на задній осі автомобіля. Вони 
оснащені гідравлічними при-
водами, керованими насосом і 

контролером, який отримує 
інформацію від датчиків на-
вантаження, встановлених 
на задній частині автомобіля. 
Це потрібно для саморегулю-
вання автомобіля під наван-
таженням. Така популярна 
підвіска використовується у 
старших моделях Mercedes, 
Volvo та Opеl.

У пропозиції Inter Cars для 
легкових автомобілів та мі-
кроавтобусів (до 3,5 т) є ши-
рока гама амортизаторів:

 ▶ Sachs — 1033 товари в поточ-
ному продажу

 ▶ KYB — 1890 товарів у поточ-
ному продажу

 ▶ Monroe — 844 товари в по-
точному продажу

 ▶ Bilstein — 635 товарів у по-
точному продажу

 ▶ Magnum Technology — 
1375 товарів у поточному 
продажу

АМОРТИЗАТОР 
З БЕЗРІВНЕВОЮ 

РЕГУЛЯЦІЄЮ ЖОРСТКОСТІ 
МАЄ ВІДПОВІДАТИ, 

ЩОНАЙМЕНШЕ, ТРЬОМ 
ОСНОВНИМ КРИТЕРІЯМ:

ЕФЕКТИВНЕ ГАСІННЯ 
КОЛИВАНЬ КУЗОВА,

НИЗЬКЕ КОЛИВАННЯ 
НАВАНТАЖЕННЯ КОЛІС,

ДОБРА ІЗОЛЯЦІЯ 
КОЛИВАНЬ, НАВІТЬ 
У РАЗІ НЕЗНАЧНИХ 
ФАКТОРІВ ВПЛИВУ.

Тому в сучасних 
амортизаторах CDC 

з безперервним 
регулюванням амортизації 

в більшості випадків 
використовуються дегресивні 
характеристики амортизації.
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Водій повинен бути впевнений, що 
його гальмівна система справна. 
Фактори, які впливають на безава-
рійне, правильне функціонування 
системи, це:

 ▶ якість елементів системи,

 ▶ правильний монтаж деталей,

 ▶ експлуатація згідно 
з призначенням.

Для забезпечення відповідної 
якості пропонованих продуктів 
Inter Cars у співпраці з лаборато-
рією Intermeko Europe перевіряє 
якість підгруп гальмівної системи, 
які введені у європейську торго-
вельну мережу. Ретельним лабо-
раторним дослідженням і пере-
вірці показників, які мають вплив 
на безпеку, підлягають: гальмівні 
колодки, диски, помпи, шланги та 
рідини.

Кожен із факторів має різний 
вплив на якість та надійність галь-
мівної системи, але найбільш важ-
ливим є правильний баланс між 
окремими показниками. За по-
треби після тестування продук-
тів, перш ніж вони будуть введені 
в торговельну мережу, постачаль-
никам надаються вказівки з реко-
мендаціями, які фактори потрібно 
вдосконалити.

ВИПРОБУВАННЯ ТИСКОМ
Цим випробуванням піддаються, 
серед іншого, помпи та гальмові 
шланги. Вони спрямовані на пере-
вірку герметичності та продуктив-
ності помпи на кожній з її секцій. 
На спеціально спроектованому 
для цього тесту робочому місці 
лабораторія проводить випробу-
вання та симуляцію, які імітують 
роботу помпи в автомобілі.

Усі випробування виконуються 
відповідно до вимог, зазначених 
у стандартах для конкретної під-
групи, та визначають якість певної 
частини. На основі отриманих ре-
зультатів випробувань ми знаємо, 
що продукт відповідає технічним 
вимогам та суворим стандартам 
безпеки, може увійти до торговель-
ної мережі та бути встановленим у 
транспортному засобі. Саме такі ре-
тельні лабораторні випробування 
та перевірку показників, що впли-
вають на безпеку, проходять деталі 
гальмівної системи від виробника 
ABE, які є в пропозиції Inter Cars. 
Багаторічний досвід роботи в ла-
бораторії, численні дослідження та 
аналіз аварій дозволили виявити 
найпоширеніші причини пошко-
дження або несправності гальмів-
ної системи.

Найбільш поширені причини по-
шкодження: передчасний знос 
елементів унаслідок невідповідної 
експлуатації (наприклад, занадто 
різке або занадто повільне галь-
мування), неправильний вибір 
продуктів, монтажні помилки або 
проблеми, що виникають у зв’язку 

з неповноцінними сервісними 
оглядами, а також пошкодження 
внаслідок використання деталей 
низької якості та/або їх поганого 
технічного стану, що, своєю чер-
гою, викликає надмірний знос усіх 
елементів гальмівної системи.

Співпраця між лабораторією та 
дистриб’ютором деталей скеро-
вана, між іншим, на утримання 
високої якості продукції, яка по-
трапляє на ринок.

ЯК ЗАПОБІГТИ 
ПОЛОМКАМ 
ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ?
Разом із підвищенням рівня знань 
в обслуговуванні та виробництві, 
зокрема, завдяки професійній під-
готовці все рідше трапляються си-
туації, коли після заміни деталей 
гальмівна система виходить із ладу. 
Якщо така ситуація станеться, ми 
матимемо, залежно від ступеня по-
шкодження, справу зі зменшен-
ням сили гальмування, що призво-
дить до подовження гальмівного 

Фото 1. Розривна машина

Робоче місце для тестування гальмівних помп

До основних випробувань елементів 
гальмівної системи, що проводяться 

компанією Intermeko Europe, належать:
• Тестування коефіцієнта тертя: 

ми перевіряємо, порівняно з іншими 
продуктами, силу тертя, яка є одним із 
параметрів, що впливає на ефективність 
гальмування та термін служби 
гальмівних колодок.

•  Тест на деформацію зсуву (накладки): 
спрямований на перевірку стабільності 
кріплення накладки до опорної плити.

• Тест на твердість: 
спрямований на перевірку рівня твердості 
матеріалу та його відповідності зі стандартом.

• Тест зносу гальмівного диска: 
визначає довговічність готового продукту 
у співвідношенні з твердістю матеріалу і 
коефіцієнтом тертя.

• Випробування тиском: 
перевіряє герметичність та справність, 
наприклад, гальмівних помп.

• Корозійні випробування: 
перевіряють корозійну стійкість виробу та 
прискорений знос у соляній камері.

• Перевірка осьового биття 
гальмівного диска: 
визначає відхилення в допустимих межах. 
Завдяки використанню програмного 
забезпечення QDA та статистичних методів 
ми можемо протестувати всі продукти, що 
потрапляють до продажу.

Лукаш Кочюбайло (Lukasz Kociubajło)ТЕСТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ В МЕХАНІЧНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ
ПРАВИЛЬНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ МАЄ 
ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ЯК КОРИСТУВАЧІВ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАСОБУ, ТАК І ІНШИХ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ.
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шляху або до повної втрати гальмів-
ної сили. Для підвищення безпеки 
всіх учасників дорожнього руху та 
з метою мінімізації ризику пошко-
джень огляди, ремонти і заміна де-
талей гальмівної системи повинні 
здійснюватися кваліфікованими 
механіками на відповідних облад-
наних місцях та з використанням 
відповідних процедур заміни.

Що потрібно пам’ятати при обслу-
говуванні гальмівної системи так, 
щоб вона працювала без поломок:

 fпри встановленні нових коло-
док необхідно перевірити та оці-
нити стан зносу гальмівних дисків 
(включаючи мінімальну допустиму 
товщину диска, вибоїни, корозію, 
перевірку рівня «биття» дисків), а 
надмірно зношені диски необхідно 
замінити новими;
 fочистити хомут гальмівного за-
тиску від корозії і перевірити, чи 
в ньому вільно переміщаються 
колодки;
 fпісля встановлення гальмівної 
колодки необхідно перевірити 
її розташування;
 fперевірити стан деформації 
поршневої пружини;
 fперевірити стан пружини (на 
механічні пошкодження);
 fперевірити стан, знос аморти-
заційної прокладки;
 fперевірити правильність відтиску 
поршня на старій колодці (тобто, 
чи він симетричний, осьовий);
 fпровести тест на вільне пере-
сування напрямних;
 fусунути забруднення, іржу, пил з 
накладки пошкодженої колодки.

ЯКЩО ПОБАЧИТЕ, 
що колодка не підходить до цієї мо-
делі затиску, не встановлюйте її та 
не робіть механічних змін у кон-
струкції колодки. Конструкційні та 
геометричні зміни (фото 3 та фото 
4) можуть призвести до блокування 
колодки в напрямній під час руху. 
Заблокована колодка може не при-
лягати всією поверхнею накладки 
до робочої поверхні диска і, як на-
слідок, знизити ефективність сис-
теми, спричинити її перегрівання та 
блокування. Втручання в геометрію 
колодки може призвести до випа-
дання колодки із затискача під час 
руху, особливо, якщо диск надмірно 
зношений. Якщо виявите, що немає 

можливості встановлення, необхідно 
замінити деталь. Наступні фотографії 
(фото 3 і 4) демонструють приклади 
механічного втручання (заборонені) 
у форму гальмівної колодки.

ЯКЩО ВИЯВИТЕ
на внутрішній поверхні диска висо-
кий рівень корозії, це означає, що 
поверхня диска не допасована до 
поверхні втулки. Це призводить до 
надмірного бокового биття диска. 
Описане явище призводить до ко-
ливань керма під час гальмування, 
а в довгостроковій перспективі — 
до пошкоджень елементів, що вза-
ємодіють: елементів рульової сис-
теми, підшипників тощо.

ЯКЩО ВИЯВИТЕ 
НАЯВНІСТЬ
забруднень у гальмівній системі, 
зокрема, в гальмівній рідині, то всю 
систему необхідно ретельно очис-
тити (фото 5). Забруднення в сис-
темі, в гальмівній рідині за короткий 
проміжок часу призводять до роз-
герметизації на поршнях (фото 6) 
та клапанах, що може спричинити 
зниження ефективності гальмівної 
помпи або її повну розгерметиза-
цію, виникнення витоків. Велика 
кількість забруднень також може 
викликати закупорювання системи 
і, своєю чергою, несправність гальм.

ЯКЩО ПІД ЧАС 
РЕМОНТУ ВИЯВИТЬСЯ,
що вимагається заміна елементів, 
які взаємодіють, а вони не йдуть у 
комплекті разом з підгрупою, не-
обхідно замінити зношену деталь 
під час одного технічного огляду 
в майстерні.

Негерметичність гальмівної сис-
теми може бути зумовлена ме-
ханічним пошкодженням штов-
хача помпи. Надмірно зношена 
поверхня штовхача, деформація, 
глибокі подряпини або корозійні 
виїмки пошкоджують прокладку. 
Робота помпи з пошкодженим 
штовхачем призводить до суттє-
вого скорочення терміну її служби. 
Щоб уникнути непередбачених по-
ломок гальмівної системи, завжди 
встановлюйте перевірені деталі від 
надійних постачальників.

ПРОДУКТИ АВЕ ПРОХОДЯТЬ РЕТЕЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ ТЕСТИ 
ТА ПЕРЕВІРКУ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА БЕЗПЕКУ

Фото 5. Фотографія забруднень — бак 
гальмівної помпи

Фото 3 і Фото 4 представляють приклади 
забороненого механічного втручання у форму 
гальмівної колодки

Фото 2. 
Твердомір 
Rockwell

Фото 6. Гальмівна помпа
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Ганновер, Німеччина, 17 вересня, 2018 р. Прем’єра 
покриття IROX® 2 для підшипників двигунів авто-
мобілів малої вантажопідйомності відбулася ми-
нулого року. У цьому році підрозділ Federal-Mogul 
Powertrain представить на виставці комерційного 
транспорту IAA 2018 року в Ганновері нове висо-
коякісне полімерне покриття для підшипників 
двигунів транспортних засобів великої ванта-
жопідйомності. Покриття IROX® 2 забезпечує по-
кращені протизадирні властивості та збільшену 
втомну міцність, зокрема при роботі зі сталевими 
колінчастими валами. Це нове рішення є части-
ною сімейства продукції Federal-Mogul з техно-
логією IROX®, яке забезпечує зниження тертя, 
підвищення ефективності та зносостійкості, а та-
кож, окрім переліченого, допускає використання 
масел зі зниженою в’язкістю. Покриття IROX®  уже 
застосовується під час серійного виробництва 
компонентів для двигунів автомобілів малої ван-
тажопідйомності. Після успішного завершення 
випробувань було представлено перші проекти 
використання цієї технології в автомобілях вели-
кої вантажопідйомності.

«Покриття IROX® 2 розширює робочий діапазон 
за рівнем втомного навантаження до 100 МПа. 
Традиційно в таких умовах використовуються під-
шипники з дорогим покриттям PVD, — пояснює 
Жан-Марія Оліветті (Gian Maria Olivetti), технічний 
директор Federal-Mogul Powertrain. — За рахунок 
зниження тертя інноваційні покриття IROX® для 
підшипників також сприяють скороченню витрат 
пального і викидів CO2. Результати випробувань, 
проведених на спеціальних стендах власної роз-
робки, показують, що зниження тертя при вико-
ристанні підшипників IROX® значно помітніше, 
ніж при заміні моторного масла 5W30 на моторне 
масло 0W20».

Новинка на IAA 2018: Federal-Mogul Powertrain 
представляє нове високоякісне полімерне по-
криття для підшипників двигунів транспорт-
них засобів великої вантажопідйомності — 
покриття IROX® 2, яке забезпечує покращені 
протизадирні властивості та збільшену втомну 
міцність, зокрема при роботі зі сталевими 
колінчастими валами.

© Federal-Mogul LLC, 2018

Federal-Mogul Powertrain починає випуск 
підшипників з високоякісним полімерним покриттям 

IROX® 2 для застосування на транспортних 
засобах великої вантажопідйомності

Покращені протизадирні властивості та збільшена втомна міцність, 
зокрема при роботі зі сталевими колінчастими валами 
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Покриття IROX® розроблялося для колінчастих ва-
лів зі стандартною фінішною обробкою поверхні. 
Покриття IROX® 2 призначене для колінчастих 
валів із надгладкою поверхнею, що працюють із 
малов’язкими маслами. Завдяки високій адап-
тивності полімерне покриття забезпечує чудове 
припрацювання компонентів двигуна. Порівняно 
з матеріалами на основі алюмінію, котрі також 
застосовуються у двигунах великовантажних ав-
томобілів, обидва полімерні покриття забезпе-
чують зменшення тертя та збільшення зносос-
тійкості. Покриття IROX® 2 порівняно з покриттям 
IROX® має покращені протизадирні властивості 
та втомну міцність. Тож Federal-Mogul Powertrain 
має унікальну можливість пропонувати своїм 
клієнтам оптимальне рішення для конкретних 
умов застосування.

«Обидва покриття — IROX® і IROX® 2 — можна ви-
користовувати на алюмінієвих і бронзових під-
шипниках для двигунів малої та великої вантажо-
підйомності, — відзначив Стефан Рітман (Stefan 
Rittmann), директор з виробництва, підрозділ 
«Підшипники», Federal-Mogul Powertrain. — Вони 
особливо ефективні в автомобілях з гібридним 
приводом і системою «старт-стоп», де до підшип-
ників висуваються додаткові вимоги, пов’язані 
з частими запусками двигуна. Верхній шар по-
криття — це полімерна смола з поліамідоіміду, 
що містить різноманітні присадки, дисперговані 
у зв’язувальному матеріалі. Розробка IROX® 2 ви-
магала модифікації зв’язувального матеріалу на 
молекулярному рівні та незначних змін складу. 
Наприклад, на відміну від IROX®, покриття IROX® 
2 не містить частинок карбіду кремнію і має під-
вищену концентрацію гармонійно підібраних 
твердих мастильних матеріалів».

Federal-Mogul Powertrain представила нові ви-
сокоякісні підшипники з полімерним покриттям 
IROX® 2 для двигунів великовантажних автомо-
білів, а також багато інших продуктів на виставці 
комерційного транспорту IAA, яка проходила в 
Ганновері 19–27 вересня 2018 року.

Після минулорічного дебюту IROX® 2, для 
підшипників двигунів легкових автомобілів 
(справа), Federal-Mogul Powertrain запускає 
своє нове високопродуктивне полімерне 
покриття для транспортних засобів 
великої вантажопідйомності на виставці 
комерційного автотранспорту IAA 2018 року.

© Federal-Mogul LLC, 2018

Випробувальний стенд для оцінки 
тертя в підшипниках: як і багато інших 
випробувальних стендів, цей стенд 
є власною розробкою Federal-Mogul 
Powertrain.

© Federal-Mogul LLC, 2018
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Нові покоління двигунів мають 
поліпшені концепції ущільнень 
відповідно до конструкції дви-
гуна. Для гарантії тривалої ро-
боти необхідно, щоб під час ре-
монту головки циліндрів було 
відновлено оригінальний стан 
двигуна. Свою роль при цьому 
відіграють болти ГБЦ (головки 
блока циліндра). Болти ГБЦ є 
конструктивним елементом 
приєднання ГБЦ, що забезпечує 
необхідне загальне зусилля на 
прокладку ГБЦ. При будь-якому 
робочому режимі двигуна вони 
повинні забезпечувати необ-
хідне стискувальне зусилля і його 
розподіл по прокладці ГБЦ. Це 
можливо тільки за умови засто-
сування нових прокладок ГБЦ і 
нових болтів ГБЦ.

Крім того, нові болти ГБЦ необ-
хідно закручувати згідно з ме-
тодами і послідовністю затяжки, 
розробленими виробниками 
двигуна і прокладок. Закручу-
вання болтів з певним момен-
том затягування і кутом дозатягу-
вання дозволяє цілеспрямовано 
використовувати характеристики 
болтів, при цьому досягається 
дуже маленький допуск зусилля 
болта. Для цього болти затягують 
понад межі текучості при розтя-
гуванні до ділянки пластичної 
деформації.

TSI 05/12

Тільки нові болти ГБЦ надійні на 100 %
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У використаних болтах змінюється пластичне подовження при одночасному 
зменшенні поперечного перерізу різьби і стержня, а також змінюються міц-
ність і еластичні властивості матеріалу болтів. У результаті немає рівномірного 
розподілу напруги й еластичності в стрижні болта, який повинен компенсувати 
розтягнення деталей і їх відносний рух у конструкції сучасного двигуна. Крім 
того, різьба у використаних болтах деформується з одного боку.

В оригінальному стані різьба має допуск 6 g, тобто соті частки міліметра, але вже 
після першого використання параметри різьби перевищують допуски. Також 
спеціально розроблені поверхневі покриття болтів ГБЦ, що гарантують най-
більш сприятливі умови тертя під опорною поверхнею головки болта і в різьбі, 
які дорівнюють 0,12–0,14 μ, досягаються тільки в новому, неушкодженому стані.

Для професійного ремонту з'єднання ГБЦ і прокладки діють певні нормативи 
виробників двигунів і прокладок. Тільки при дотриманні цих нормативів мож-
ливі оптимальна збірка і герметичне ущільнювальне з'єднання:

 f Використовуйте нові прокладки ГБЦ і нові болти ГБЦ.

 f Дотримуйтеся моментів затягування і кутів дозатягування.

 f Дотримуйтеся послідовності затягування.

 f Встановлюйте недеформовані, очищені деталі двигуна.

 f Монтаж повинен здійснюватися тільки навченим персоналом.

 f Використовуйте високоякісні інструменти.

TSI 05/12

У жодному разі не можна застосовувати вже вико-
ристані болти, що мають пластичне подовження. Це 
попередить можливі пошкодження, наприклад, ви-
тікання, а отже, витрати на ремонт, незадоволення 
клієнта і втрату іміджу. Повна програма болтів Elring 
дозволяє вам економити гроші та час. Ви отримуєте 
все з одних рук: прокладки ГБЦ і відповідні болти ГБЦ. 

 f Майже для всіх легкових і вантажних автомобілів, 
перевіреної якості.

 f Укомплектований на один ремонт двигуна.

 f Упаковка в спеціальну коробку, що захищає різьбу.

 f Швидко і зручно, безпосередньо від виробника 
прокладок.

ElringKlinger AG | Aftermarket division | Max-Eyth-St raße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Phone +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798 | elring@elring.de | www.elring.de
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www.denso.ua

Свічки запалювання

Оновлення дизайну упаковки і специфікації

 f Новий дизайн упаковки і зміна 
специфікації свічок Iridium Power

 f Новий колір упаковки і зміна 
специфікації свічок Iridium Tough

 f Новий дизайн упаковки і зміна 
специфікації свічок Iridium Racing

 f Інформацію в TecDoc та інших 
системах також буде оновлено

Упаковка по 4 шт. 

Свічки запалювання Iridium Power 

 f Нова упаковка свічок Iridium 
Power матиме жовтий колір 
з дотриманням нового 
глобального стандарту упаковки 
для лінійки Iridium Power

 f Технічна інформація 
також буде оновлена

 f Кількість свічок в упаковці — 
4 шт. — залишиться незмінною

Індивідуальна упаковка

Введено такі зміни: 

 f Усунення зелених ліній на ізоляторі

 f Зміна форми клеми з гофрованої 
на суцільну (43 артикули)

 f Зміна кольору клеми з мідного 
на срібний (39 артикулів)

 f Дизайн упаковки і технічна 
специфікація поступово зміняться 
у 2018 році. Протягом цього 
часу в обігу перебуватимуть 
свічки запалювання як у старій, 
так і в новій упаковках 

Feature material
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Упаковка по 4 шт. 

Свічки запалювання Iridium Tough 

 f Нова упаковка свічок запалювання 
Iridium Tough матиме зелений 
колір замість блакитного. Ця 
зміна відповідає глобальним 
колірним стандартам упаковки, 
які вже застосовуються в Японії

 f Кількість свічок в упаковці — 
10 шт. — залишиться незмінною 

 f Технічна інформація 
також буде оновлена

Індивідуальна упаковка

Введено такі зміни: 

 f Усунення зелених ліній на ізоляторі

 f Зміна форми клеми з гофрованої 
на суцільну (24 артикули)

 f Колір упаковки буде поступово 
змінений із синього на зелений 
протягом 2018 року. У цей 
період в обігу перебуватимуть 
свічки запалювання як у старій, 
так і в новій упаковках

Feature material
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Feature material

Упаковка по 10 шт. 

Свічки запалювання Iridium Racing 

 f Ці свічки призначені тільки для 
високошвидкісних моторів, 
не для повсякденної їзди

 f Поточний асортимент свічок 
запалювання лінійки Iridium Racing 
складається з 55 артикулів

 f 9 артикулів уже мають 
картонну упаковку

 f Для інших 46 артикулів 
індивідуальна пластикова упаковка 
буде замінена на картонну

 f Технічна інформація 
також буде змінена 

Індивідуальна упаковка

Введено такі зміни: 

 f Усунення зелених ліній на ізоляторі

 f Зміна форми клеми з гофрованої 
на суцільну (5 артикулів)

 f Зміна кольору клеми з мідного 
на срібний (17 артикулів)

 f Зміни в асортименті свічок 
запалювання Iridium Racing будуть 
проведені у 2018 році. Протягом 
цього часу в обігу перебуватимуть 
свічки запалювання як у старій, 
так і в новій упаковках

Більш детальну інформацію про асортимент свічок запалювання DENSO можна знайти 
на сайті denso.ua або в TecDoc, а також уточнити у представника DENSO.
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Air fi lter Flexline
C 30 030
Patent pending
customized air fi lter shapes

MANN-FILTER, преміальний бренд фільтрів вторинного ринку автозапчастин, пропонує інноваційні рішення для 
задоволення сучасних потреб у фільтрації. Наприклад, запатентовані фільтри FLEXLINE дозволяють вирішити питання 
зменшення простору моторного відсіку, покращують абсорбцію та створюють більші площі поверхні повітряного 
потоку при зниженні диференціалів тиску та акустики. Ще один чудовий приклад оригінальних продуктів MANN-FILTER, 
які використовують як для встановлення у нові автомобілі на конвеєрі, так і як жовто-зелений символ якості на 
вторинному ринку автозапчастин. Завжди обирайте оригінал!

MANN-FILTER — 100 % якість OE!

MANN-FILTER — ідеальні деталі. Ідеальний сервіс. 
www.mann-filter.com

Від першого кілометра до останнього.
MANN-FILTER – для конвеєра та вторинного ринку автозапчастин.  
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// НАДИХАЮЧИ НА НОВІ ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРЕВЕРШУЮЧИ СТАНДАРТИ

Концерн NGK Spark Plug виробляє комплектуючі для автомобільних систем запалювання 
й електроніки протягом 80 років і є лідером у цій галузі. На сьогодні до складу концерну 
входять 43 компанії, 24 заводи, 5 технічних центрів у всьому світі.

// ОРИГІНАЛЬНІ КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ NGK/NTK

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

NGK SPARK PLUGS 
ЛІДЕР В ЄВРОПІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ



Лаконічний дизайн, якісне зображення продукції і безпомилкова впізнаваність бренду — 
те, що визначає недавно розроблену упаковку як окремих деталей, так і ремонтних рішень 
підрозділу Automotive Aftermarket концерну Schaeffler.

Ланген, 26 липня 2018. Поєднання нових елемен-
тів і тих, що вже себе зарекомендували, характе-
ризує оновлений дизайн, який крок за кроком 
впроваджується у виробництво упаковки продук-
ції підрозділу Automotive Aftermarket концерну 
Schaeffler. Щоб візуально підкреслити високу 
якість компонентів, нова упаковка містить великі 
й реалістичні зображення як окремих деталей, 
так і ремонтних комплектів. Крім того, вперше 
велику увагу приділено бренду Schaeffler, якому 
відведено ключове місце — безпосередньо над 
зображенням продукції.

На кожній упаковці присутня кольорова смуга, 
яка дозволяє дистриб’юторам і сервісним стан-
ціям без проблем визначити, продукція якого 
бренду міститься всередині. Так, LuK традиційно 
визначається жовтим кольором, INA — зеленим, 
і FAG — червоним. На упаковці також зазначено 
назву продукції на десяти мовах.

«Ви завжди можете бути впевнені в бездоганній 
якості нашої продукції, починаючи від окремого 
диска зчеплення і закінчуючи кріпильними еле-
ментами, такими, наприклад, як болти і шурупи, 
що входять у комплект всіх наших ремонтних 
рішень, — каже Рувен Даніель, директор з мар-
кетингу та комунікацій підрозділу Automotive 
Aftermarket концерну Schaeffler. — І саме це наше 
прагнення — завжди забез-
печувати високу якість 
— виявилося в новому 
дизайні упаковки. Крім 
того, наш структурний 
підрозділ, Automotive 
Aftermarket, став ще 
ближчим до корпора-
тивної штаб-квартири 
групи Schaeffler, коли 1 
січня 2018 року був від-
окремлений як неза-
лежний підрозділ кон-
церну. У зв’язку з цим, 
бренд Schaeffler чітко чи-
тається тепер на упаковках нашої 
продукції, а лояльність до нього зміцнюється 
завдяки нашим уже відомим на ринку про-

дуктовим брендам. Разом з тим ми зберігаємо 
наші традиційні бренди з їх атрибутами для під-
тримки впізнаваності серед дистриб’юторів і сер-
вісних станцій».

Відповідно до корпоративної стратегії «Відпові-
дальність за завтрашній день» Schaeffler вибирає 
матеріали і процеси виробництва нової упаковки, 
які відповідають високим екологічним стандартам. 
Уся упаковка легко утилізується і переробляється.

Більше інформації про асортимент продукції 
Schaeffler Automotive Aftermarket є на онлайн-
порталі REPXPERT.

У найближчому майбутньому вся продукція брен-
дів LuK, INA і FAG концерну Schaeffler, чи то ре-
монтні рішення для легкового, легкого комер-
ційного чи то вантажного транспорту або для 
тракторів, буде представлена в новій упаковці.

НОВИЙ ДИЗАЙН 
ПІДКРЕСЛЮЄ ОРІЄНТАЦІЮ 
НА БЕЗКОМПРОМІСНУ ЯКІСТЬ
Підрозділ Automotive Aftermarket концерну Schaeffler надає новий вид упаковці своєї продукції
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В основі неперевершеної якості 
продукції — виробничий і до-
слідницький досвід LuK у ком-
понентах трансмісії, INA в деталях 
двигуна і FAG в елементах шасі. 
Уся продукція Schaeffler для ван-
тажних автомобілів розроблена 
з метою зниження експлуатацій-
них витрат за рахунок збільшення 
терміну експлуатації виробів, а 
продумані ремонтні рішення до-
зволяють скоротити час ремонту 
і підвищити його якість.

LuK — неперевершений 
лідер у галузі систем 
зчеплень

Продукція бренду відрізняється 
інноваційними рішеннями в 
будь-яких трансмісіях, від тра-
диційних однодискових і дво-
дискових зчеплень до саморе-
гулювальних зчеплень, відомих 
як Travel Adjusted Clutches TAC.

Продукція LuK відповідає мак-
симальним вимогам, які висуває 
ринок до трансмісії вантажних 
автомобілів:

 ▶ Максимальна мобільність

 ▶ Короткі періоди простою

 ▶ Великий пробіг

 ▶ Довговічність

Недарма провідні виробники 
вантажних автомобілів довіря-
ють інноваційним технологіям 
та виробничим процесам LuK. 
Яскравий приклад високих тех-
нологій — це ключові розробки 
компанії: LuK RepSet SmarTAC, 
фрикційні накладки LuK HD 30 
PLUS і гасителі крутильних ко-
ливань із 6 пружинами.

LuK RepSet SmarTAC

LuK RepSet SmarTAC — це рі-
шення для післягарантійного 
ремонту вантажних автомобі-
лів, обладнаних системою зче-
плень TAC.

У міру збільшення терміну 
служби зчеплення вантажного 
автомобіля накладки диска зче-
плення піддаються зносу:

 ▶ органічне фрикційне покриття 
стає тоншим;

 ▶ збільшується дистанція, 
яку повинен пройти натис-
кний диск, щоб замкнути 
зчеплення;

 ▶ діафрагмова пружина зна-
чно зміщується в напрямку 
двигуна.

Саморегулювальне зчеплення 
LuK автоматично компенсує 
знос фрикційних накладок. Діа-
фрагмова пружина постійно пе-
ребуває в одному положенні — 
співвідношення робочого діа-
пазону і зусилля залишається 
постійним. Процес регулювання 
в системі LuK RepSet SmarTAC 
здійснюється за рахунок контр-
олю зазору при замиканні й роз-
миканні зчеплення.

Якщо відстань між натискним 
диском і маховиком зміню-
ється, осьове відхилення ро-
бочого діапазону передається 
на аппарельне кільце через 
провідну шестерню з безпо-
середньо приєднаним шпин-
делем. Компенсація здійсню-
ється з постійним підйомом 
пластини між натискним дис-

ком і діафрагмовою пружи-
ною. Максимальний крок регу-
лювання становить 2/1000 мм. 
Таким чином, LuK TAC пра-
цює як нове зчеплення, поки 
не будуть повністю вичерпані 
резерви залишкової товщини. 
Жодна інша система зчеплення 
не працює так точно і плавно. 
Крім того, термін служби LuK 
RepSet SmarTAC майже вдвічі 
більший, ніж у аналогічних сис-
тем, завдяки зносостійким фрик-
ційним накладкам HD 30 PLUS, 
які забезпечують резерви зносу 
до 6 мм, що майже в два рази 
більше, ніж у традиційних сис-
темах зчеплення.

LuK HD 30 PLUS

Фрикційні накладки зчеплення 
HD 30 PLUS були створені спе-
ціально для комерційного тран-
спорту. Їх видатні експлуатаційні 
характеристики — це результат 
безперервної науково-дослідної 
діяльності.

Традиційні фрикційні накладки 
виготовлені з одношарового ма-
теріалу. Нові накладки, HD 30 
PLUS, навпаки, складаються з 
двох шарів різного матеріалу, і їх 
зовнішні сторони оптимізовані 
з точки зору міцності й терміч-
ної стійкості:

 ▶ забезпечення високої надій-
ності трансмісії завдяки від-
мінному коефіцієнту тертя;

 ▶ гарантія зручності й комфорту 
при водінні;

 ▶ значно нижча швидкість зносу;

 ▶ у процесі виготовлення не ви-
користовуються розчинники;

 ▶ матеріал не містить азбест, 
свинець і кадмій, ртуть або 
триоксид хрому.

Таким чином, нові фрикційні 
накладки зчеплення LuK є ре-
сурсосбережною і екологіч-
ною альтернативою для своїх 
попередників.

РЕМОНТНІ РІШЕННЯ LUK 
ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ
Компанія Schaeffler — один із найвідоміших постачальників автокомплектуючих на конвеєри авто-
виробників. Однак якість OEM доступна і для вторинного ринку. Підрозділ Automotive Aftermarket 
займається виробництвом і постачанням ремонтних рішень якості первинної комплектації, зо-
крема для сегмента вантажних автомобілів.
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Герметики для з’єднань Loctite
Ефективність герметизації та ущільнення флан-
цевих з’єднань відіграє велику роль в усуненні 
витоків. Надійна герметизація дозволяє уникнути 
втрат при позапланових простоях обладнання. 
Поруч зі звичайними прокладками, для цього з 
успіхом можуть застосовуватися герметики Loctite 
виробництва німецької компанії Henkel. 

Як свідчить практика, витоки крізь прокладки 
трапляються в основному через нерівності по-
верхні з’єднання. Іншими поширеними причи-
нами є: послаблення або зміщення прокладки; 
прогин або деформація фланця. 

Відомий виробник, компанія Henkel (Німеччина), 
пропонує рішення для усунення таких небажа-
них явищ — «рідкі» прокладки. Їх можна застосо-
вувати як на етапі монтажу трубопроводів, так і 
ремонту діючих систем. Матеріали забезпечують 
100 % герметизацію з’єднань завдяки заповненню 
всіх нерівностей поверхні. 

Особливості матеріалів
Встановлені на етапі монтажу «рідкі» прокладки 
не зазнають усадки, зміщення або ослаблення. 
Таким чином зберігається сила натягу кріпильних 
елементів. Крім того, вони забезпечують рівно-
мірний розподіл навантаження, що знижує ризик 
розтріскування або зношування. 

«Рідкі» прокладки також запобігають корозії, що 
полегшує демонтаж вузла. Вони здатні заповню-
вати мікроподряпини, тріщини та інші дефекти 
поверхні. А така їх властивість, як гнучкість, дає 
змогу зменшити масивність та вагу конструкції 
фланцевого з’єднання. 

Із застосуванням «рідких» прокладок спро-
щується складність виробничих процесів за 
рахунок зменшення обсягу запасів звичайних 
прокладок різних розмірів та форм. 

При виконанні ремонтів даються взнаки такі 
властивості матеріалів, окрім вищевказаних, як 
надзвичайно висока хімічна стійкість та опір 
поривам. Крім того, відсутня потреба в повтор-
ному затягуванні з’єднання. 

Для компаній і фахівців, які займаються монтажем 
та обслуговуванням трубопровідних систем, усе 
це означає зведення до мінімуму гарантійних 
претензій, скорочення виробничих витрат та, як 
підсумок, зміцнення конкурентоспроможності. 
Замовнику це гарантує запобігання витокам, під-
вищення надійності, уникнення позапланових 
простоїв і відмов устаткування.

Переваги фланцевого герметика LOCTITE® 518:
 f Не осідає, не ковзає і не слабшає — утримується натяг кріплення

 f Заповнює всі проміжки та порожнечі — запобігає витіканню і просочуванню

 f Рівномірно розподіляє напругу, не розтріскується  та не рветься 

 f Запобігає корозії, що полегшує демонтаж
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Фланцевий герметик миттєвої дії
Як один із матеріалів компанія Henkel пропонує 
новинку — анаеробний герметик-гель Loctite 
518. Це інноваційний продукт, показовим при-
кладом застосування якого є герметизація 
жорст-кого фланцевого з’єднання діаметром 1 м 
диференціалу заднього моста кар’єрних самоски-
дів Terex (американська компанія, що виробляє 
важку будівельну техніку). 

Напівтвердий фланцевий герметик середньої міц-
ності Loctite 518 за хімічним складом являє собою 
ефір диметакрилат. Він однокомпонентний, тобто 
не вимагає в процесі застосування змішування з 
іншими речовинами. Полімеризація відбувається 
без повітря при кімнатній температурі. При цьому 
міцність фланцевих з’єднань досягається відразу 
після монтажу, при невисоких тисках у системі.

Універсальний герметик забезпечує надійне 
зчеплення не тільки активних металів (наприк-
лад, вуглецева сталь), а й на пасивних поверхнях, 
таких як алюміній. При цьому продукт полімери-
зується в невеликих зазорах глибиною до 0,25 мм. 
Допускається наявність на сполучених поверх-
нях незначних масляних або інших забруднень, 
що утворюються, наприклад, при застосуванні 
антикорозійних, захисних та мийних засобів. 
Робоча температура для виконаних із застосу-
ванням герметика з’єднань — від –75 до +150 °С.

Для високих температур і тиску
Є також рішення для екстремально високих 
температур і тиску: герметики Loctite NS 5540 та 
NS 5550. Це термічно активовані ущільнювальні 
сполуки, тобто такі, що тверднуть у присутності 
тепла. Вони використовуються для формування 
механічного ущільнення фланців та фітингів у 
з’єднаннях метал-метал. Обидва продукти можуть 
бути використані при монтажі або ремонті, а також 
для додаткового покриття твердих прокладок, що 
покращує та подовжує термін їх використання. 

Високотемпературні герметики знаходять засто-
сування на таких підприємствах, як електростан-
ції, сталепрокатні, нафтопереробні та інші заводи. 
Вони придатні для ущільнення систем, за допо-
могою яких транспортуються пара, вуглеводні, 
газ та інші технологічні рідини. Характеризуються 
хімічною стійкістю до розчинників, олив, кислот. 

Рідину Loctite NS 5540 можна наносити пензлем 
і ущільнювати фланці, які витримують тиск до 
200 барів пари за температури до 700 °C. Своєю 
чергою, Loctite NS 5550 — це герметик у вигляді 
волокнистої пасти, призначений для ще вищих 
температур — до 815 °C та тиску до 340 барів. Про-
дукт знаходить застосування у насосних кожухах, 
котлах, паросепараторах, теплообмінниках тощо.

Детальну інформацію щодо «рідких» прокладок можна отримати на навчальних семінарах із технічного 
обслуговування та ремонту із застосуванням герметиків Loctite. Компанія Henkel пропонує повну 
технічну підтримку своєї продукції, а також проведення аудиту об’єкта, який дозволяє оцінити чинні 
підходи й надати відповідні рекомендації щодо застосування матеріалів. 

TОВ «Хенкель Україна», 
01032, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 120 
Тел.: +38 044 569 96 57 
www.loctite.ua
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Гальмівні колодки компанії Delphi Technologies, що 
не містять міді, недавно пройшли випробування 
на базі автомобіля VW Passat 2.0 TSI разом з ана-
логами від виробників оригінальних запчастин і 
шести інших провідних брендів післягарантійного 
авторинку. Результати говорять самі за себе: галь-
мівні колодки від Delphi Technologies зупиняли 
швидше (в кількох випадках гальмівний шлях 
був коротшим більш ніж на три повних довжини 
автомобіля), гальмували тихіше і виявилися зно-
шеними помітно менше. Інженери-розробники 
колодок буквально перевершили самі себе!

На швидкості 100 миль на годину за стандартом 
ECE R90 автомобіль, оснащений колодками від 
Delphi Technologies, зупинився майже на 4 ме-
три раніше за автомобіль, оснащений колодками 
бренду, який посів друге місце, і майже на 17 ме-
трів раніше від останнього автомобіля. Це сут-
тєва різниця, оскільки при гальмуванні з такою 

початковою швидкістю на останніх чотирьох 
метрах автомобіль може продовжувати руха-
тися зі швидкістю 10 миль за годину (близько 
16 км/год), а на останніх 17 метрах – 35 миль за 
годину (близько 56 км/год). На швидкості 50 миль 
за годину (80 км/год) колодки Delphi Technologies 
з невеликим розривом посіли друге місце, але все 
ж дозволили зупинитися швидше, ніж оригінальні 
запчастини. Важливо відзначити, що на будь-якій 
швидкості автомобіль із колодками від Delphi 
Technologies під час гальмування залишався під 
контролем, що показує стабільність коефіцієнта 
тертя на рівні оригінальних запчастин.

«Чим вищий коефіцієнт тертя гальмівних коло-
док, тим більш динамічною є колодка і тим вищий 
її потенціал гальмування, — пояснює Ніл Фраєр 
(Neil Fryer), віце-президент із глобального марке-
тингу, Delphi Technologies Aftermarket. — Проте 
для оптимальної продуктивності коефіцієнт 

Delphi Technologies випереджає конкурентів 
на випробуваннях гальмівних колодок без вмісту міді
Нещодавно проведені випробування показали, що Delphi Technologies знайшла опти-
мальний баланс між гальмівною здатністю, рівнем шуму і довговічністю колодок, ство-
ривши вироби найвищої якості, в яких ви можете бути впевнені на всі 100 %.
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гальмування також повинен залишатися ста-
більним. Наші інженери невтомно працювали 
над створенням сплавів підвищеної стабільності 
для незмінно високої продуктивності колодок 
у будь-яких умовах. І тому автомобілі з нашими 
колодками не тільки швидше зупиняються, а й 
зберігають керованість, практично як з оригі-
нальними запчастинами».

Колодки від Delphi Technologies показали на-
стільки ж вражаючі результати і у вологому се-
редовищі, виявивши мінімальне зниження кое-
фіцієнта тертя при переході від сухих до вологих 
умов. Технологія без використання міді забезпе-
чила середнє падіння коефіцієнта тертя на 30 % 
після шести зупинок, тоді як у інших брендів ця 
величина становила від 34 до 81 %.

Екологічні колодки також пройшли всебічні дина-
мометричні випробування рівня шуму SAEJ2521, 
точно відтворюють реальні умови експлуатації. 
У всіх випробуваннях Delphi Technologies вияви-
лася кращою. У колодок компанії був зафіксований 
коефіцієнт шуму 9,6, що майже дорівнює повністю 
беззвучному коефіцієнту 10, випередивши наступ-
ний бренд на 0,5 одиниці. Крім того, для колодки 
від Delphi Technologies зафіксовано перевищення 
шуму позначки 70 дБ (рівень, на якому стає чути 
звук гальмування) всього лише на 0,1 %. Це різко 
контрастує з перевищенням шумового порогу 
70 дБ у інших брендів у середньому на 8 %.

«Ми знаємо, що шум — це одна з найважливіших 
для замовників причин повернень, пов’язаних 
із гальмівною системою, — продовжує Фраєр. — 
Зрозуміло, найпростіше вирішити це питання, 
встановлюючи продукцію бренду з доведеною 
відсутністю шуму. Прокладки, фаски і базові техно-
логії, які використовуються для оптимального зни-

ження рівня шуму наших колодок, відповідають за 
якістю оригінальним запчастинам. Безсумнівно, 
це ефективний підхід, тому наші колодки вияв-
ляються навіть тихішими за оригінальні».

Колодки компанії Delphi Technologies продовжу-
ють приємно дивувати всіх на випробуваннях, 
демонструючи видатні показники зносу на пере-
дній осі. Після 2140 зупинок з різною швидкістю 
і тиском знос був мінімальним: довговічність ко-
лодок виявилася на 33 % вищою, ніж у бренду, 
який посів наступне місце. Це показова різниця, 
особливо якщо підрахувати витрати на обслуго-
вування за весь термін експлуатації автомобіля.

«Будучи одним із лідерів і найбільших виробників 
гальмівних систем, ми ніколи не йдемо на комп-
роміси, — підкреслює Фраєр. — Ці випробування 
наочно показують інженерну майстерність, з якою 
створюються наші гальмівні колодки. Кожна з них 
виготовляється так, щоб досягти оптимального 
балансу між рівнем шуму, довжиною гальмівного 
шляху і зносостійкістю. Це дозволяє фахівцям 
встановлювати їх з упевненістю, що ці колодки 
демонструватимуть видатні гальмівні характе-
ристики знову і знову».

Детальну інформацію 
про результати випробувань можна 

отримати на delphiautoparts.com.
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Джерело проблем для автомобіля — фізичні властивості води. При замерзанні вона збільшується 
в об’ємі. Пригадайте шкільний досвід з уроків природознавства: для експерименту в морозну ніч 
на вулицю виставляли закупорену пляшку води. Вранці вчителька давала всім дітям можливість 
побачити пляшку, яка тріснула, — тверде скло не витримувало тиску рідини, що виникає при 
переході з рідкого стану у твердий. Аналогічні процеси можуть статися і в автомобілі, якщо 
забути про сезонне обслуговування.

БАЧОК ОМИВАЧА
Нагадування про те, що рідину 
в бачку омивача скла необхідно 
замінити заздалегідь, комусь 
може здатися банальним, од-
нак про це часто забувають. І як 
результат — замерзла вода ви-
водить з ладу насос, закупорює 
шланги, розриває штуцери і, що 
найгірше, форсунки. Так можна 
залишитися до кінця зими без 
системи омивання скла. Або 
приводити в порядок всю сис-
тему, що недешево. Не забувати 
про зміну рідини — набагато 
дешевше.

Як замінювати. При заміні 
важливо пам’ятати, що не-
достатньо тільки влити в ба-
чок нову рідину — необ- 
хідно прокачати зимову рідину 
омивача через всю систему. 
Особливо постаратися потрібно 
власникам автомобілів, які ма-
ють омивачі фар і заднього скла. 
Часто власники, заливши в ба-
чок нову рідину або додавши 

в уже залиту концентрат, який 
не замерзає, і побризкавши на 
лобове скло, вважають, що на 
цьому все, справу зроблено.

Тим часом, у довгій магістралі, 
як і раніше, залишається все та 
ж вода, яка замерзає на морозі, 
яка при мінусі виведе систему 
з ладу і призведе до її пошко-
джень. Тому в таких авто по-
трібно ретельно прокачати нову 
рідину через усю систему, кілька 
разів пускаючи омивач, — до тих 
пір, поки з форсунок, які миють 
фари, не почне розпирскуватися 
зимова суміш. 

Як вибирати. Змінюючи рідину, 
потрібно користуватися тільки 
схваленими в офіційного дилера 
або перевіреними товарами. В 
іншому випадку якийсь незрозу-
мілий склад роз’їсть що-небудь 
у системі (найчастіше тут страж-
дають з’єднання і ущільнення). 
Відрізнити якісну рідину від не-
якісної можна за запахом. Так, 
при використанні дешевого 

омивача чітко відчувається за-
пах самогону. Неприємний за-
пах також може викликати голо-
вний біль і навіть нездужання. 
Чому очисники відрізняються 
за запахом? Уся справа в техно-
логії їх виготовлення. Умовно рі-
дини для бачка омивача можна 
розділити на два типи. Рідини 
першого типу виготовляють 
на основі фракції технічного 
спирту. Це — невисока ціна, але 
разом з неприємним запахом і 
кольором. Така продукція ви-
готовлена на основі стандартів, 
що діють до 1998 року. Другий 
тип омивача виготовляють за 
стандартами 2004 року і вико-
ристовують інші хімічні засоби. 
Його відрізняє приємний колір 
і запах. Крім того, такі омивачі 
неагресивні до лакофарбового 
покриття кузова.

У більшості випадків продають 
концентрат, але ринок останнім 
часом вимагає і готові суміші, 
тому що в дорозі часто виникає 
проблема знайти воду.

ПЕРЕХОДИМО 
НА ЗИМОВІ 
РІДИНИ

Зі зниженням температури повітря до позначки від мінус 3 градуси в темний час доби водієві 
слід терміново подбати про необхідність заміни всіх літніх технологічних рідин на зимові — 
ті, що не замерзають. Операція ця, на перший погляд, проста і особливих навичок не потребує. 
Однак деякі водії про цю просту процедуру або забувають, або роблять помилки, які при низькій 
температурі призводять до поломок автомобіля і невиправданих витрат.
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СИСТЕМА 
ОХОЛОДЖЕННЯ
Замерзла в радіаторі або системі 
охолодження вода — смертний 
вирок для блока циліндрів, який 
у цьому випадку обов’язково 
трісне, як наповнена водою 
пляшка в наведеному вище при-
кладі. Тому антифриз або тосол 
(спеціальні рідини для системи 
охолодження, які не замерзають) 
заливати в систему потрібно 
своєчасно.

Рідини для системи охоло-
дження, які не замерзають, — 
це суміш технічного етиленглі-
колю і дистильованої води з тем-
пературою замерзання відпо-
відно –40 і –65 °С, температура 
їх закипання при атмосферному 
тиску становить близько 108 °С. 
При зазначених температурах 
рідина перетворюється не в лід, 
а в густу масу, яка не викликає 
ушкодження радіатора і блока 
циліндрів двигуна.

Як вибирати. Виробники ан-
тифризів діляться на два типи. 
По-перше, це компанії повного 
циклу, які займаються всіма ета-
пами — від видобутку до вироб-
ництва і продажу. По-друге, так 
звані блендерні компанії, які за-
ймаються змішуванням «чужого» 
етиленгліколю з іншими складо-
вими антифризу.

Головне правило при виборі — 
не скупитися і не купувати де-
шеву продукцію в незрозумілій 
упаковці. Справа в тому, що ан-
тифриз досить агресивний по 
відношенню до конструкційних 
матеріалів. Так, його корозійний 
вплив на різні метали і сплави 
у два, п’ять, а то і в десять разів 
сильніший, ніж у води.

Крім виконання основної функ-
ції — охолодження двигуна, 
антифриз повинен «знати» і 
«вміти» багато: кипіти в усьому 
діапазоні робочих температур 
силового агрегату, мати ви-
соку теплоємність і теплопро-
відність, щоб не пінитися, не чи-
нити шкідливої дії на патрубки 
і ущільнення, володіти змащу-
вальними властивостями. Тому, 
якщо «готувати» антифриз за 
всіма правилами, в нього необ-
хідно вводити набір спеціальних 

присадок — перш за все анти-
корозійних, антипінних, змащу-
вальних і багатьох інших (іноді 
їх кількість досягає 16 і більше).

Підпільні хіміки повноцінну 
композицію присадок не ви-
користовують — так дешевше. 
Та й етиленгліколю вони нама-
гаються взяти поменше, заміню-
ючи його невідомими сурога-
тами, — аби вийти на необхідну 
густину розчину. Причина про-
ста: адже саме етиленгліколь 
визначає вартість антифризу. 
А головний козир такої «про-
дукції» — дешевизна. У резуль-
таті при використанні неякіс-
ного антифризу виникає корозія 
блока і радіатора, з’являється 
рясна піна і різко погіршується 
змащування водяного насоса — 
це вже як мінімум.

Як замінювати. Усі абсолютно 
антифризи є концентратами, 
які розраховані на роботу до 
–80 °С. Цей концентрат іпо-
трібно розбавити з водою, а 
потім залити його в систему 
охолодження. При змішуванні 
концентрату з водою слід вра-
ховувати, що існує ймовірність 
«видавлювання» води з анти-
фризу. Причиною є різні щіль-
ності цих рідин. Справа в тому, 
що просто воду, навіть з кані-
стри з написом «дистильована», 
використовувати не можна. 
Необхідно переконатися, що 
вона — знесолена. Цікаво, що в 
деяких випадках вода з крана 
поводиться краще, ніж дис-
тильована, але не знесолена 
рідина.

Асортимент INTER CARS UKRAINE розширено новими позиціями 
зимових рідин для омивача власного бренду 4MAX 

Фото Індекс Фасування Опис

1201-00-0004A

1201-00-0009A

1201-00-0020A

4 л

30 л

200 л

Концентрат 
зимової рідини 

для миття 
скла –60 °C

1201-00-0007A

1201-00-0015A

1201-00-0013A

4 л

30 л

200л

Зимова рідина 
для миття 

скла –20 °C

1201-00-0025A 4 л
Зимова рідина для 
миття скла –25 °C
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Крім того, при зміні анти-
фризу можуть виникати пові-
тряні пробки. Тому антифриз 
краще заливати самопливом, 
як це роблять грамотні меха-
ніки на СТО. І ще. При заливці 
антифризу треба відкривати піч, 
щоб відразу запустити рідину в 
теплообмінник. 

Змінювати антифриз найкраще 
раз у рік, незважаючи на те, що 
рекомендації деяких виробників 
становлять 250 тис. км. У цьому 
випадку краще «не доїхати» і за-
мінити рідину раніше, ніж до-
чекатися початку кавітаційних 
процесів або корозії.

Якщо влітку замість антифризу 
довелося використовувати воду, 
рекомендується перед зміною 
рідини залити в систему охо-
лодження спеціальний очищу-
вач, який являє собою оцтовий 
спирт або калгон. Дехто чис-
тить систему і лимонною кисло- 
тою — дієвий метод.

ГАЛЬМІВНА РІДИНА
Призначення гальмівної ріди- 
ни — передавати зусилля від 
головного гальмівного цилін-
дра до колісних. Завдання хоч і 
вузьке, але дуже відповідальне, 
адже у гальмівної системи 
немає права на відмову ні за 
яких обставин. Однак неякісна 
або просто стара гальмівна рі-
дина взимку може призвести 
до поломки гальмівної системи. 
Результат — аварія. Виготовлені 
гальмівні рідини в більшості ви-
падків на основі гліколю.

Як вибирати. Визначити якість 
гальмівної рідини «на око» і те, 
як вона буде взаємодіяти з де-
талями гальмівної системи, не 
можна. Тому не варто купувати 
рідину на ринках та інших сум-
нівних точках. Перевагу краще 
віддати відомим виробникам 
(їх продукція захищена спецз-
наками, і її важко підробити), 
купивши рідину в офіційних 
представників.

Неякісна гальмівна рідина ви-
кликає сильне розбухання гумо-
вих манжет, корозію, в результаті 
поршні підклинюють у робочих 
циліндрах, колодки не відходять 
від дисків і поступово розжарю-

ються. Через кілька годин їзди 
така гальмівна рідина в пере-
грітих супортах закипає, утворю-
ючи пару. В результаті тиснути 
на педаль гальма марно: повітря 
легко стискається, педаль впи-
рається в підлогу, а машина ру-
хається майже без уповільнення.

Не менш важливо знати і те, 
що для гальмівної системи су-
часних автомобілів підходить 
гальмівна рідина класу DOT 4. 
Старі «радянські» рідини ниж-
чих класів краще не купувати і 
не використовувати! По-перше, 
будь-яка з названих рідин агре-
сивна по відношенню до ман-
жет, по-друге, вона більш гігрос-
копічна. І якщо при морозі вода 
перетворюється на кристалики 
льоду, то досить декількох натис-
кань, щоб пошкодити манжети. 
Зрозуміло, гальма відмовляють.

Справитися з проблемою аку-
мулювання вологи в гальмівній 
системі покликана гальмівна рі-
дина нового покоління на си-
ліконовій основі DOT 5. На від-
міну від гліколевих гальмівних 
рідин, силіконова володіє во-
довідштовхувальними власти-
востями. Але разом з тим вона 
не позбавлена і низки суттєвих 
недоліків, що перешкоджа-
ють її широкому застосуванню. 
По-перше, ціна дуже висока. 
По-друге, вона заборонена до 
використання в автомобілях, об-
ладнаних системою ABS. І по-
третє, ця гальмівна рідина не в 
змозі розчиняти в собі вологу, 

яка в результаті накопичується 
в супортах і робочих гальмівних 
циліндрах.

Прагнення інженерів-хіміків 
об’єднати «в одному флаконі» 
переваги обох рідин привело 
до створення гальмівної рі-
дини DOT 5.1/ABS. Вона разом 
із сумішшю гліколевих ефірів 
містить силікон, дозволена до 
використання в гальмівних сис-
темах усіх сучасних автомобі-
лів, у тому числі і з ABS. Її відріз- 
няють висока точка кипіння (по-
над +280 °С), гарні змащувальні 
властивості і якісний пакет анти-
корозійних присадок.

Як замінювати. Провести цю 
процедуру краще всього на СТО, 
довіривши справу професійним 
механікам. Адже незважаючи на 
те, що сам собою процес заміни 
досить простий — злив стару, за-
лив нову, в системі при неква-
ліфікованому втручанні може 
залишитися повітря, що може 
призвести до відмови гальм. 
Для видалення повітря галь-
мівну систему потрібно «про-
качати». Справа ця досить кро-
пітка і вимагає помічника, а 
також певних навичок. Так що 
експериментувати не радимо.

Водночас на хорошій, сертифі-
кованій СТО заміна гальмівної 
рідини проводиться на спеці-
альному обладнанні, що подає 
рідину під тиском. У результаті 
прокачування гальм може і не 
проводитися.
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ЯК МИТИ РУКИ 
БЕЗ ВОДИ. ОГЛЯД 
ОЧИЩУВАЧІВ ДЛЯ РУК
Автовласникові не завжди вда-
ється зберегти руки в чистоті. 
Звичайна заміна колеса може 
сильно забруднити руки. По-
мити їх у дорозі частіше за все 
не вдається, тому доводиться 
керувати авто, тримаючись за 
кермо брудними руками. Зви-
чайно, можна скористатися сер-
ветками, але вони не врятують 
від забруднень на всі 100 %, осо-
бливо, якщо ви контактували з 
маслом, смолою, фарбою або 
нагаром. Відчуття немитих рук 
турбуватиме протягом усієї до-
роги. «А як же рукавички?!» — 
скажете ви. Відповідь проста: 
тканини рано чи пізно почина-
ють пропускати частинки бруду, 
а в гумових рукавичках пітніють 
руки, плюс до всього, вони дуже 
швидко рвуться. Ми радимо вам 
мати під рукою спеціальний за-
сіб для очищення. Які бувають 
очисники для рук?

На щастя, існують численні 
засоби для очищення рук, пе-
ревірені й схвалені лікарями-
дерматологами. Як то кажуть, 
на будь-який смак: лосьйони, 
креми, гелі, пасти, по-різному 
розфасовані — в малих упаков-
ках і великих, з дозаторами і 
без таких.

INTER CARS UKRAINE пропонує 
відмінний засіб для миття рук

Це крем-паста для очищення 
рук 4MAX. Професійний за-
сіб швидко і ефективно вида-
ляє забруднення, які глибоко 
в’їдаються: консистентне мас-
тило, пластичне мастило, фарбу 
(в тому числі друкарську), нагар, 
дьоготь, іржу, сажу, смолу, орга-
ніку та інші. Абразивні частинки, 
які входять до складу, сприяють 
глибокому очищенню, гліце-
рин оберігає шкіру рук від ви-
сихання, а антисептичні ком-
поненти мають бактерицидні 
властивості. Якщо ви часто бу-
ваєте в гаражі, то засіб вам іде-
ально підходить. Користуватися 
ним досить просто, по можли-

вості можна обполоснути руки 
водою.

Паста для миття рук 4МАХ за-
вдяки багатокомпонентній фор-
мулі має широкий спектр мож-
ливостей для усування з долонь 
особливо сильних забруднень, 
таких як жир, мастила, відпра-
цьована олива, порох, іржа, 
друкарські фарби, клеї. Міс-
тить компоненти, що захища-
ють шкіру рук від висихання і 
подразнення. Спеціально роз-
роблений синтетичний абра-
зивний компонент покращує 
механічну ефективність миття. 
Оскільки препарат легший, ніж 
вода, він легко змивається, не 
спричиняючи затикання еле-
ментів каналізації.

Паста для миття рук 4МАХ випускається у двох консистенціях:

 ▶ тверда — для традиційного застосування,  ▶ напіврідка — для дозатора пасти кожного типу.

Фото Індекс Фасування Опис

1305-01-0001E

1305-01-0002E

1305-01-0003E

500 мл

5 л

10 л

Паста для миття рук 4МАХ завдяки багато-
компонентній формулі має широкий спектр 
можливостей для усування з долонь осо-
бливо сильних забруднень, таких як жир, 
мастила, відпрацьована олива, порох, іржа, 
друкарські фарби, клеї. Містить компоненти, 
що захищають шкіру рук від висихання і по-
дразнення. Спеціально розроблений син-
тетичний абразивний компонент покращує 
механічну ефективність миття. Оскільки пре-
парат легший, ніж вода, він легко змива-
ється, не спричиняючи затикання елементів 
каналізації. Паста 4МАХ — це продукт, що 
пройшов дерматологічну перевірку і є еко-
логічно чистим — піддається біологічному 
розкладанню.

1305-01-0004E

1305-01-0005E

1305-01-0006E

500 мл

4 л

5 л
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БЕЗПЕКА В РІДИНІ
Гальмівна рідина є важливим компонентом гальмівної системи автомобіля. febi DOT 4 Plus — 
це повністю синтетична гальмівна рідина на основі гліколів. Вона містить інгібітори окиснення 
та корозії і має відмінні властивості високої та низької точок кипіння. Вона також запобігає утво-
ренню бульбашок пари.

Тертя під час гальмування виробляє тепло; частина цього тепла поглинається гальмівною рідиною, 
яка повинна відповідати вимогам, визначеним у відповідних стандартах:

 ▶ Верхня точка кипіння гальмівної рідини без вмісту води [°C]

 ▶ Нижня точка кипіння гальмівної рідини з вмістом води [°C]

 ▶ Значення рН гальмівної рідини

Параметри визначаються стандартами FMVSS № 116, SAE J1703, ISO 4925 та PN-EN ISO 2719: 2016-08 і 
є основними критеріями для встановлення придатності для використання. Ці параметри для галь-
мівних рідин DOT 4 Plus узагальнені відповідно до стандартів SAE J1703 та ISO 4925 (висока та низька 
точки кипіння, в’язкість), а також FMVSS № 116 (значення рН) у таблиці нижче. Параметри гальмівних 
рідин DOT 4 Plus від febi внесені до специфікації.

Гальмівна рідина febi відповідає температурним обмеженням для гальмівних рідин DOT 4 Plus, за-
значеним у стандартах SAE J1703 та ISO 4925, значенням рН, вказаним у стандарті FMVSS № 116, та 
параметрам для гальмівної рідини DOT 4 Plus.

Висока точка кипіння, °C Низька точка кипіння, °C
Макс. кінематична 

в’язкість при –40 °С, мм2/с

Значення pH 
(низька точка 

кипіння)

SAE J1703 ISO 4925 DOT 4 Plus SAE J1703 ISO 4925 DOT 4 Plus SAE J1703 ISO 4925 DOT 4 Plus FMVSS No.116 DOT 4 Plus

205 2058 260 — 285 140 140 180—200 1800 1500 1200—1500 7.0 — 11.5 7.0 — 8.5

ЧОМУ ГАЛЬМІВНА РІДИНА МАЄ 
БУТИ ГІГРОСКОПІЧНОЮ?
Точка кипіння гальмівної рідини — це темпера-
тура, за якої гальмівна рідина переходить із рід-
кого в газоподібний стан. Тому, як тільки утворю-
ються бульбашки газу, тиск у гальмівній системі 
більше не може зберігатися, оскільки газ може 
бути стиснуто. Наслідком є різке зменшення ефек-
тивності гальмування, що може призвести до 
аварії.

Гігроскопічність гальмівної рідини необхідна, 
щоб будь-яка присутня вода розподілялася рів-
номірно по всій рідині. Якщо вода збирається 
в певній зоні, температура кипіння знижується 
приблизно до 100 °С. Однак якщо, наприклад, 
вода розчиняється в гальмівній рідині до частки 
3 %, то температура кипіння залишиться значно 
вищою за 100 °C, а ризик утворення бульбашок 
значно нижчий.

Декілька чинників впливають та прискорюють 
всмоктування води. До них відносять зберігання 
гальмівної рідини у відкритих та неопломбованих 
упаковках протягом тривалого періоду часу, не-
дотримання інтервалів обслуговування гальмів-
ними рідинами, пошкоджені елементи гальмівної 
системи (наприклад, тріщини або розриви в зо-
внішніх шарах гнучких гальмових шлангів), або 
пошкоджені ущільнення/ущільнювальні кільця.

Гігроскопічність гальмівної рідини обумовлена 
вмістом гліколю. Він дозволяє рідині поступово 
поглинати все більше і більше води, що також 
означає, що її потрібно регулярно замінювати. 
Виробники автомобілів зазвичай рекоменду-
ють замінювати гальмівну рідину кожні 30 000–
50 000 км або кожні два роки, залежно від умов 
експлуатації.

В’ЯЗКІСТЬ ТА ІНШІ ВЛАСТИВОСТІ
В’язкість гальмівної рідини визначає її внутрішню 
стійкість до вільного потоку при певній темпе-
ратурі. Під впливом температур у діапазоні від 
– 40 °С до +100 °С в’язкість гальмівної рідини 
повинна бути настільки низькою, наскільки це 
можливо. Гідродинамічні розрахунки в основному 
стосуються кінематичної в’язкості (v) та здійс-
нюються за такою формулою:

, де:

v — кінематична в’язкість (мм2/с);

η — динамічна в’язкість (Па/с);

ς — щільність рідини (кг/м3).

v =
η 
ς
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Низька в’язкість гальмівної рідини дозволяє 
швидко змінювати тиск у трубопроводах галь-
мівної системи залежно від ситуації під час руху. 
Разом з параметрами точки кипіння гальмівні 
рідини повинні:

a) захищати внутрішню частину гальмівної сис-
теми від корозії завдяки корозійно-інгібітор-
ним добавкам;

b) захищати рухомі компоненти гальмівної сис-
теми при високому тиску та низькій робочій 
швидкості, а також при високому робочому 
тиску в діапазоні від 150 до 180 барів. Це вклю-
чає в себе такі деталі, як гідравлічний модуля-
тор, гальмові супорти, циліндри коліс та голов-
ний циліндр;

c) дотримуватися допустимих лімітів розширення 
та усадки гумових і еластомерних ущільнюва-
чів та ущільнювальних кілець;

d) з огляду на бази гальмівних рідин, вони 
мають бути сумісними з існуючими гальмівними 
рідинами та гальмівними системами.

ДЛЯ НАДІЙНОЇ РОБОТИ 
ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ
При застосуванні гальмівних рідин від febi не-
обхідно брати до уваги відповідність таким 
критеріям:

a) вимоги до специфікації гальмівної рідини в 
конкретній гальмівній системі;

b) справний технічний стан гальмівної системи;

c) заплановане технічне обслуговування та гра-
фік технічних обслуговувань.

Це забезпечує ефективне функціонування гальмів-
ної системи, одночасно гарантуючи безпеку руху.

Гальмівні рідини febi розробляються відповідно 
до стандартів якості та вимог виробників тран-
спортних засобів і гальмівних систем, щоб від-
повідати всім вимогам наявних гальмівних сис-
тем, включаючи електронно-керовані гальмівні 
системи, які повинні надійно спрацьовувати в 
межах секунди.

Гальмівна рідина febi DOT 4 підходить для 
гідравлічних гальм і систем зчеплення згідно 
з рекомендаціями виробника рідини, які вка-
зані в специфікаціях, або виробника автомобіля. 
До них належать:

 f Audi / Volkswagen B 000 750 M1, B000500, 
B 000 600 02, B 000 600 12, B000600A1, 
B000600B1, B000700B1, B000700C1, B000750M2, 
BBR 700 700 A

 f Seat / Škoda B 000 750 M1

 f Mercedes-Benz 000 989 08 07, MB 331.0

Рідину можна змішувати, вона поєднується з 
іншими синтетичними гальмівними рідинами.

Ви можете покластися на гальмівні рідини febi, 
якості рівня оригіналу. Повний асортимент 
рідин можна знайти за посиланням:  
partsfinder.bilsteingroup.com

Гальмівні рідини DOT 4 Plus 
від febi доступні в ємностях 
з такими номерами: 

febi 26748 — пляшка 0,25 л

febi 23930 — пляшка 1 л

febi 23932 — пляшка 5 л

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG | Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
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Застосування високоякісних синтетичних мате-
ріалів при виробництві ременів Bosch дозволяє 
досягти надійної роботи системи приводу і три-
валого терміну експлуатації. У дослідних центрах 
учені та розробники застосовують найсучасніші 
полімерні основи, а також розробляють методи 
з’єднання різних структур в єдиній зовнішній 
формі. Bosch випускає і поліклинові, і конічно-
зубчасті ремені, які забезпечують високий кое-
фіцієнт тертя і передачу необхідного крутного 
моменту. Двигуни сучасних автомобілів стають 
усе більш і більш компактними. Відображаючи 
цю тенденцію, виробники все частіше відмовля-
ються від натягувачів у системах приводу допо-
міжних моторних агрегатів, вважаючи за краще 
використовувати високотехнологічні поліклинові 
ремені з еластичною основою. Вони стали кра-
щим технічним рішенням і використовуються в 
багатьох сучасних моделях автомобілів.

Bosch володіє найактуальнішими даними щодо 
технічних вимог до приводних систем. Саме тому 
характеристики ременів Bosch чітко відповідають 
вимогам автовиробників.

З урахуванням специфіки експлуатації автомо-
білів беруться до уваги температурна і хімічна 
стійкість матеріалів, які застосовуються при ви-
готовленні ременів. Компоненти Bosch працю-
ють у найжаркіших кліматичних умовах екватора 
так само надійно, як і в полярних широтах. Про-
тягом довгих років експлуатації по всьому світу 
приводні ремені Bosch підтверджують свої най-
кращі якості, відповідають найвищим вимогам 
зносостійкості. Цим забезпечується безперебійна 
робота системи приводу допоміжних агрегатів 
протягом тривалого часу.

ЯКІСНІ КОМПЛЕКТУЮЧІ — 
ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ: 
ТОП-3 ВІД BOSCH

У центрі уваги Bosch — люди, тому все, що розроблено компанією, створено для життя. 
Ремені приводу, гальмівна рідина та фільтри від Bosch — те, що робить пересування 

 автомобілем більш безпечним, надійним і комфортним.

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. 

Ремені приводу Bosch —
надійність і довговічність для 
безперебійної експлуатації

Для правильного підбору продукції компанія Bosch рекомендує користуватися єдиним онлайн-каталогом 
запчастин http://www.bosch-automotive-catalog.com, де відповідні компоненти можна підібрати за маркою, 
моделлю, роком випуску і модифікацією автомобіля.
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Рідина ENV6 — одна з ключових розробок Bosch. 
Це перша гальмівна рідина, в якої вкрай низька 
в’язкість поєднується з високою «вологою» тем-
пературою кипіння порівняно з традиційними 
гальмівними рідинами. Низька в’язкість сприяє 
скороченню часу спрацьовування системи ESP®. 
Висока «волога» температура кипіння знижує 
ризик утворення в трубопроводі бульбашок пару, 
що є основною причиною відмови гальмівної 
системи.

Завдяки унікальному на цей момент поєднанню 
характеристик Bosch ENV6 сприяє підвищенню 
надійності й безпеки автомобілів. Крім того, влас-
тивості ENV6 роблять її сумісною з іншими типами 
гальмових рідин, такими як DOT 3, DOT 4 або 
DOT 5.1. Несумісні тільки рідкісні типи, такі як LHM 
на основі мінеральних олив або DOT 5, що містять 
силікон. ENV6 придатна для використання в галь-
мівній системі практично будь-якого автомобіля, 
випущеного після 1990 року.

Завдяки особливим характеристикам нової галь-
мівної рідини з’являється можливість значно 
збільшити інтервал заміни, не тільки не знижуючи 
ефективність системи, а й підвищуючи її. Для по-
рівняння: рідина типу DOT 4 вимагає заміни кожні 
два роки, в той час як ENV6 зберігає необхідні 
властивості протягом трьох років. Додаткова важ-
лива якість ENV6: висока змащувальна здатність 
істотно знижує шуми при роботі системи, а також 
захищає гідравлічні контури від зносу і корозії.

Сумісність ENV6 відразу з декількома типами 
гальмівних рідин знижує ризик ненавмисного 
змішування несумісних продуктів. Крім того, за-
вдяки універсальності нового типу власники 
автомагазинів та менеджери відділів запчастин 
отримують можливість не купувати багато різ-
них артикулів гальмівних рідин і завдяки цьому 
оптимізувати запаси на складі. Bosch ENV6 
поставляється в ємкостях від 1 до 5 л. Планується 
розпочати постачання рідини у 20-літрових ка-
ністрах. Це стало можливим завдяки тривалому, 
до 5 років, терміну зберігання в закупореному 
вигляді. Ще одна перевага ENV6: не класифі- 
кується як небезпечна субстанція, у зв’язку з чим 
не внесена до переліку Постанови про небез-
печні речовини. Завдяки цьому не потребує вжи-
вання додаткових запобіжних заходів і отримання 
дозволів при її зберіганні та перевезенні.

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. 

підвищена надійність і безпека 
гальмівної системи завдяки 
низькій в’язкості і високій 
температурі кипіння

Гальмівна рідина Bosch ENV6 —

Для правильного підбору продукції компанія Bosch рекомендує користуватися єдиним онлайн-каталогом 
запчастин http://www.bosch-automotive-catalog.com, де відповідні компоненти можна підібрати за маркою, 
моделлю, роком випуску і модифікацією автомобіля.
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Ключовим фактором, що визначає характерис-
тики фільтра, є фільтрувальні матеріали. Повітряні 
фільтри Bosch виконані із синтетичного мікро-
пористого матеріалу, просоченого спеціальним 
смоляним складом. Така конструкція дозволяє 
вловлювати найдрібніші фракції твердих части-
нок і пропускати у впускний тракт двигуна тільки 
очищене повітря.

Також увага приділяється щільному приляганню 
фільтрувального елемента до корпусу. Для цього 
рамку фільтра виготовляють з еластичного по-
ліуретану, який повною мірою приймає форму 
поверхні прилягання і не пропускає повітря в 
обхід фільтра. Такі повітряні фільтри підходять 
для більшості серійних автомобілів. 

Натхненний ідеєю захистити найважливіше, що 
є в автомобілі — водія і пасажирів, Bosch розро-
бив антиалергенні фільтри Filter+, які ефективно 
затримують дрібний пил, відпрацьовані гази, 
бактерії і навіть алергени. Досягається це багато-
шаровою конструкцією салонних фільтрів: вони 
мають чотири шари — опорний шар, шар активо-
ваного вугілля, шар мікроволокна і антиалерген-
ний шар. Кожен із них відповідає за затримання 
конкретних частинок: пилу, пилку, спор та інших 
небажаних компонентів.

Один із найактивніших елементів такого фільтра — 
активоване вугілля. Він виготовляється з кокосо-
вих горіхів, які спалюють у спеціальних умовах 
при температурі 800 °C. Уявіть, площа поверхні 1 г 
такого активованого вугілля становить близько 
1000 м2, і кожен міліметр із них затримує частинки 
пилу, які туди потрапляють. Антиалергенний шар 
має спеціальну молекулярну сітчасту структуру, 
яка відокремлює алергени на молекулярному 
рівні й робить їх нешкідливими. А іони срібла, 
що містяться в цьому шарі, проникають у бакте-
рію і знищують її.

Повітряні та салонні фільтри Bosch —
незамінні помічники автомобіля

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ 
ДЛЯ СИСТЕМ 
КОНДИЦІОНУВАННЯ: 
НОВІ ПРИСТРОЇ BOSCH ACS

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

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

Неможливо залишати без уваги системи кондиціонування повітря в 
транспортних засобах, адже їх коректна робота забеспечує комфорт 
водієві та пасажирам. А для роботи з постійно оновлюваними 
системами підтримки мікроклімату автомобілів потрібне сучасне 
інтелектуальне обладнання. 
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FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN АНОНСУЄ 
НОВУ СТРАТЕГІЮ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ 
ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ
Економічно ефективні технології електрифікації для автомобілів середньої та великої 
вантажопідйомності, спрямовані на вдосконалення існуючих двигунів внутрішнього 
згоряння, сприяють зменшенню викидів і підвищенню паливної економічності.

Ганновер, Німеччина, вересень 2018 р.  
Federal-Mogul Powertrain представив нову страте-
гію електрифікації автомобілів середньої та вели-
кої вантажопідйомності на Міжнародній виставці 
комерційного транспорту IAA в німецькому Ганно-
вері. Представники компанії докладно розповіли 
про розроблене спеціальним внутрішнім підроз-
ділом Controlled Power Technologies економічно 
ефективне, повністю масштабоване модульне 
рішення, яке можна оптимізувати відповідно до 
визначених потреб конкретного сегмента комер-
ційних автомобілів та сфери їх застосування. Цей 
набір технологій можна налаштовувати індивіду-
ально та інтегрувати відповідно до специфічних 
потреб виробників двигунів, даючи змогу досягти 
цільових показників викидів і ефективності з міні-
мальними затратами.

«Одне з ключових питань, що спонукає нас, спів-
робітників Federal-Mogul, до дії, полягає в тому, 
як ми можемо підвищити паливну економічність 
і знизити викиди CO2 комерційних автомобілів, 
використовуючи, образно кажучи, даремно ви-
трачену енергію, в тому числі кінетичну енергію, 
що втрачається при гальмуванні, а також енер-
гію вихлопних газів. Таким чином, наше рішення 
має передбачати ефективний спосіб зберігання 
цієї енергії та її подальшого використання для 
виконання корисної роботи», — заявив технічний 
директор Federal-Mogul Powertrain Жан Марія Олі-
ветті (Gian Maria Olivetti). «У цьому сенсі електри-
фікація може стати надзвичайно привабливим 
рішенням, однак для комерційних автомобілів 
середньої і великої вантажопідйомності найбільш 
ефективний спосіб досягнення цього дуже від-
різняється від такого для легкових автомобілів, 
тому спроба використати технології, націлені на 
збільшення тяги, може привести до рішень, які 
будуть далекі від ідеалу», — зазначив керуючий 
директор Federal-Mogul Controlled Power Ltd Нік 
Паско (Nick Pascoe).

Дизельні двигуни дуже ефективні при роботі в 
сталих режимах і значно втрачають в ефектив-
ності в перехідних (наприклад, при необхідності 
змінювати крутний момент). Замість того щоб 
замінити або доповнити двигун внутрішнього 
згоряння електричним тяговим двигуном, інже-
нери Federal-Mogul використовують електрифі-
кацію для подальшого підвищення ефективності 
ДВЗ як у сталих режимах, так і, особливо, для під-
вищення паливної економічності й зниження 
рівня викидів у складних перехідних режимах.

У рамках нового підходу група інженерів, очолю-
вана Ніком Паско, пропонує доповнити кінетичну 
енергію, відновлену за допомогою встановленого 
на двигуні або в трансмісії генератора, електри-
кою, згенерованою оснащеним високоточною 
системою управління генератором з приводом 
від вихлопних газів. Отримана таким чином енер-
гія використовується або для живлення елект- 
родвигуна, який допомагає ДВЗ/трансмісії, або 
для живлення системи електричного наддуву.

Незалежні випробування показали, що високое-
фективний мотор-генератор Federal-Mogul потуж-
ністю всього 12 кВт, встановлений на двигуні або 
трансмісії, дозволяє зекономити до 8% палива при 
роботі на повнорозмірному автобусі, здійснюючи 
рекуперацію енергії при гальмуванні й забезпе-
чуючи додаткову тягу на розгоні. Завдяки компакт-
ності вузла, повністю інтегрованій електроніці, 
а також ефективній системі терморегулювання 
в поєднанні з послідовно стандартизованими 
протоколами управління і широким набором 
варіантів виконання й інструментів моделювання 
забезпечується швидка та ефективна інтеграція 
мотора-генератора, в тому числі в існуючі схеми 
силових установок.

Окрім цього, інженери Federal-Mogul шукають 
інші можливості рекуперації енергії за допомо-
гою електрифікації системи подачі повітря. Незва- 
жаючи на те, що турбонаддув дозволяє ефективно 
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використовувати від 20 до 30 % енергії палива, 
яку двигун втрачає з вихлопними газами, тут усе 
ще присутній певний «енергетичний» потенціал. 
«Проста й економічно ефективна система реку-
перації енергії вихлопних газів вимагає наявності 
системи управління, що дозволяє уникнути такого 
відбору енергії, який може негативно позначи-
тися на продуктивності двигуна, а також здатний 
пошкодити генератор або систему очищення 
вихлопних газів», — додає Паско.

ДОПОМАГАЮЧИ ІСНУЮЧИМ СИСТЕМАМ 
ДОСЯГТИ БІЛЬШОГО

Електроенергія, відновлена з кінетичної енергії 
автомобіля або вихлопних газів, може викорис-
товуватися для поліпшення динамічної реакції 
потоку повітря з використанням електричного 
нагнітача. Це дозволяє зменшити робочий об’єм 
двигуна, знизити рівень викидів і додатково зеко-
номити до 5 % палива шляхом зниження насосних 
втрат поряд із поліпшенням процесу згоряння па-
лива та оптимізацією схеми перемикання передач.

 «У перші кілька десятих часток секунди на по-
чатку перехідного процесу, коли система згоряння 
палива зазнає найбільш серйозних наванта-
жень, генерується найзначніша кількість шкід-
ливих викидів, таких як NOx і тверді частинки, — 
пояснює Паско. — Порівняно з повітряним пото-
ком сучасні паливні системи можуть реагувати 
набагато швидше, тому наша стратегія дозволяє 
отримати велику віддачу від інвестицій у ці висо-
коефективні технології. Прискорюючи подачу по-
вітря відповідно до реакції паливної системи, ми 
можемо підвищити паливну економічність і ско-
ротити викиди, домігшись разом з цим ефективні-
шого контролю складу паливо-повітряної суміші».

Точне і дуже швидке коригування складу паливо-
повітряної суміші також украй важливе, як для за-
побігання зниженню продуктивності двигуна, так 
і для контролю температури та хімічного складу 
вихлопних газів.

Ключовими рішеннями у сфері електрифікації 
системи подачі повітря є системи TIGERS® (ін-
тегрована в турбонагнітач система рекуперації 
енергії вихлопних газів) і COBRA (система контр-
ольованого наддуву для збільшення чутливості). 
До складу системи TIGERS входить турбіна, що 
приводиться вихлопними газами, і генератор з 
регульованим магнітним опором (SR) з рідинним 
охолодженням, які представляють собою пере-

вірену та ефективну систему, здатну ефективно 
перетворювати енергію вихлопних газів в елект-
рику. COBRA — це електричні нагнітачі з рідин-
ним охолодженням, що забезпечують подачу в 
двигун повітря «на вимогу» і здатні впоратися з 
більшістю складних робочих циклів і циклів руху 
завдяки малоінерційному ротору та ефективній 
системі терморегуляції. Крім цього, розроблена 
компанією технологія чутливого мотор-генератора 
CPT SpeedTorq® дозволяє реалізувати модульний 
підхід, що дає змогу підібрати ідеальне рішення 
для конкретних параметрів маси та сфери засто-
сування автомобіля.

Паско зазначає, що необхідність швидко запасати 
великі обсяги енергії, яка вимагається для збіль-
шення тяги, і потім швидко віддавати їх у систему 
приводу без тривалого проміжного зберігання 
обумовлює ефективність використання для стра-
тегії Federal-Mogul компактних і більш доступних 
систем зберігання енергії, таких як легкі супер-
конденсатори. Системи CPT SpeedTorq, TIGERS і 
COBRA можуть використовуватися в електрич-
них системах з робочою напругою 12, 24 або 48 В, 
дозволяючи таким чином реалізувати значно 
компактнішу, легшу і дешевшу електричну сис-
тему порівняно з високовольтними гібридними 
системами на основі батарей. Паско також 
підкреслює, що модульна схема нової концепції 
забезпечує гнучкість, необхідну для оптимізації 
кожного конкретного рішення.

ПЕРЕВЕРШУЮЧИ ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ 
НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

Компанія Federal-Mogul Powertrain володіє деся-
тиліттями досвіду в проектуванні та виробництві 
визнаних у всьому світі компонентів двигунів 
для виробників великовантажних транспорт-
них засобів, у тому числі вантажівок, автобусів і 
позашляхової техніки. Глибокі знання в цій галузі 
в поєднанні з компетенціями у сфері роботи з 
матеріалами і досвідом проведення випробу-
вань дозволяють гарантувати, що нові продукти 
електрифікації силових установок відповідають 
найвищим стандартам надійності, які діють у сег-
менті комерційної техніки.

 «Незважаючи на те, що темпи подальшого роз-
витку електрифікації, як і раніше, важко прогно-
зувати, багато виробників транспортних засобів, 
особливо в сегменті середньої і великої вантажо-
підйомності, шукають шляхи продовжити життя 
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існуючих конструкцій двигунів, з тим щоб відпові-
дати перспективним вимогам ринку і законодав-
ства, — додає Паско. — За сприяння та підтримки 
клієнтів наші команди інженерів уже зараз готові 
інтегрувати технології в існуючі силові агрегати, 
допомагаючи вийти на новий рівень паливної 

економічності і зниження рівня викидів. Крім 
цього, завдяки модульності й масштабованості 
наших рішень можлива їх адаптація для тран-
спортних засобів різних розмірів, що виконують 
найрізноманітніші завдання, витрати при цьому 
— мінімальні».

До складу системи TIGERS® (інтегрована в турбонагнітач 
система рекуперації енергії вихлопних газів) входить 
турбонагнітач з приводом від вихлопних газів і генератор 
з регульованим магнітним опором (SR) з рідинним 
охолодженням, який здійснює рекуперацію енергії вихлопних 
газів і запасає її у вигляді електроенергії, забезпечуючи 
підтримку зростаючих потреб автомобілів в електроенергії, 
а також зниження викидів CO2 та інших шкідливих речовин.

© Federal-Mogul LLC, 2018

Система COBRA (система контрольованого наддуву для 
збільшення чутливості) являє собою оснащений рідинним 
охолодженням двигун з регульованим магнітним опором, 
що безпосередньо приводить нагнітач. Система розроблена 
для середньо- та великовантажних транспортних засобів 
і призначена для збереження електроенергії, яка потім 
використовується для подачі повітря у двигун внутрішнього 
згоряння. Це дозволяє оптимізувати процес згоряння палива, 
зменшити викиди в перехідних режимах і підвищити паливну 
економічність.

© Federal-Mogul LLC, 2018

Технологія CPT SpeedTorq® використовує легкий і чутливий 
мотор-генератор з регульованим магнітним опором, який 
здійснює рекуперацію енергії і забезпечує додаткову тягу 
тоді, коли це потрібно двигуну для максимально ефективної 
роботи.

© Federal-Mogul LLC, 2018

65

ПОСТАЧАЛЬНИКИ



Так, галогенні лампи моделі SILVERSTAR 2.0 тепер будуть нази-
ватися NIGHT BREAKER SILVER. Основна зміна стосується збіль-
шення світловіддачі новинок. Якщо попередні «сілверстари» 
видавали на 60 % більше світла, порівняно зі стандартними 
лампами, то відтепер ця перевага зросла до 100 %. Значно подо-
вжився і світловий промінь. У новому поколінні NIGHT BREAKER 
SILVER цей показник досягає 130 метрів. Моделі NIGHT BREAKER 
UNLIMITED і NIGHT BREAKER LASER також суттєво змінилися і 
тепер об’єднуються в одну загальну нову модель наступного по-
коління NIGHT BREAKER LASER (Next generation). Лазерні техно-
логії другого покоління цієї моделі тепер будуть виробляти світла 
на 150 % більше порівняно з тими ж стандартними лампами, на 
відміну від +110 % і +130 % ламп попередніх моделей, відповідно. 
Довжина світлового променя нової моделі — до 150 метрів. Ко-
лірна температура ламп нового покоління NIGHT BREAKER LASER 
становить від 3400 до 4050 К залежно від типу цоколя.

Значно оновилася і лінійка ксенонових ламп. У назві продуктів 
цієї лінійки виробник також зробив наголос на подальший роз-
виток лазерних технологій, тому модель XENARC NIGHT BREAKER 
UNLIMITED тепер недвозначно буде іменуватися XENARC NIGHT 
BREAKER LASER. Природно, помітно покращилися і основні по-
казники ксенонових ламп нового покоління. Якщо попередниці 
могли видавати на 70 % більше світла порівняно зі стандарт-
ними ксеноновими лампами, то тепер цей показник зріс майже 
в три рази і досяг цифри +200 %. Ще більше зросла довжина 
світлового променя. Відтепер ксенонові лампи XENARC NIGHT 
BREAKER LASER здатні виробляти світловий промінь довжиною 
до 250 метрів. Колірна температура нової моделі XENARC NIGHT 
BREAKER LASER становить 4500 К. Усе це разом сприяє найбільш 
комфортній і не настільки втомливій нічній подорожі на автомо-
білі. Автолюбителі, що піклуються про свою безпеку, особливо 
літні водії, а також водії, які віддають перевагу активному стилю 
управління, вже встигли оцінити подібні незаперечні переваги 
в повсякденній їзді.

Нове покоління ламп 
торгової лінійки PERFORMANCE від OSRAM

Компанія OSRAM значно змінила характеристики ламп однією з найпопулярніших своїх торгових 
лінійок PERFORMANCE. Ці зміни стали настільки суттєвими, що з’явилася необхідність змінити 
також назви моделей ламп, щоб акцентувати увагу споживачів і продавців на принципово важливих 
поліпшених характеристиках новинок цієї торгової лінійки.

Із запуском моделей NIGHT BREAKER SILVER і поліпшенням технічних параметрів оновлених мо-
делей XENARC NIGHT BREAKER LASER і NIGHT BREAKER LASER, компанія OSRAM підвищила рівень 
характеристик сили світла, світлового променя і колірної температури автомобільного освітлення. 
Збільшення продуктивності ламп і підвищення потужності оновлених моделей вище від стандартного 
показника означає, що тепер дорога попереду буде набагато краще освітлена. Тому водії зможуть 
мати значно більше часу, щоб помітити перешкоди або інших учасників дорожнього руху. Це озна-
чає те, що нові лампи допомагають уникнути небезпечних ситуацій і активно сприяють безпеці руху.

Усі типи цоколів як у галогенних, так і в ксенонових гілках ламп OSRAM нових моделей залишилися 
без змін і, як і раніше, покривають практично всі основні популярні типи.

Максим Палій
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Якість гальмів-
ної рідини має 
вирішальне зна-
чення для опти-
мального галь-
мування. Чим 
більше води з 
часом потра-
пляє в гальмівну 
систему, тим 
швидше дося-
гається темпе-
ратура кипіння гальмівної рідини. Це призводить 
до утворення бульбашок пари і в гіршому випадку 
до повної відмови системи. У зв’язку з цим експерти 
ZF Aftermarket рекомендують партнерським СТО 
приділяти більше уваги цій проблемі й пропону-
вати своїм клієнтам регулярно замінювати гальмівну 
рідину. Гальмівні рідини DOT 3, які часто використо- 
вують в автомобілях минулих поколінь, рекомендовані 
виробниками до заміни раз на рік, а рідини DOT 4 і 
DOT 5.1 — як мінімум, раз на два роки.

Усіх без винятку водіїв лякає момент, коли при натис-
канні на педаль гальма вона провалюється без опору і 
без будь-якого очікуваного ефекту гальмування. Розви-
ток цього страшного сценарію може бути викликаний 
станом гальмівної рідини. Залежно від умов і термінів 
експлуатації її властивості можуть змінюватися, зни-
жуючи робочі характеристики. Фахівці ZF Aftermarket 
знають, як швидко та надійно перевірити поточний 
стан гальмівної рідини. Завдяки цьому СТО можуть 
запропонувати своїм клієнтам ширший спектр по-
слуг, допомагаючи зробити водіння більш безпечним.

СИЛЬНИЙ ПЕРЕГРІВ 
МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ 
ДО ПОВНОЇ 
ВІДМОВИ СИСТЕМИ
Гальмівна рідина заповнює трубку, яка 
з’єднує педаль гальма з поршнями диско-
вого гальма або гальмівними циліндрами 
барабанного гальма. При натиску на педаль 
гальма рідина передає тиск та підтримує 
таким чином ефект підсилювача гальм, і в 
кінцевому підсумку здійснюється реальне 
гальмування. З часом під впливом зовнішніх 
чинників стан рідини може змінюватися. На-
приклад, сильний перегрів при гальмуванні 
на довгому спуску може спричинити пере-
вищення температури кипіння. У результаті 
виникає реакція випаровування, внаслідок 
чого утворюються бульбашки. При повтор-
ному натисканні на педаль повітряні буль-
башки стискаються, однак гальмівне зусилля 
значно знижується, а в деяких випадках вза-
галі не передається. Відсутність передачі по-
тужності зрештою призводить до дефекту 
гальмівної системи.

Іншою причиною зниження ефективності 
гальмування може бути потрапляння води в 
контур гальмівної системи. У цьому випадку 
слабким місцем часто є вентиляційний отвір 
у кришці розширювального бачка, який за-
безпечує необхідну природну вентиляцію в 
разі коливань рівня гальмівної рідини. Однак 
через цей отвір усередину може також по-
трапляти атмосферна волога. Крім того, вода 
може проникати через вентиляцію під час 
миття двигуна або всього автомобіля. Галь-
мівні шланги й ущільнювальні елементи — 
ще одна причина підвищеного вмісту води в 
гальмівній рідині, оскільки вона може дифун-
дувати через них. Досвід показав, наскільки 
важлива ця тема: за оцінками експертів ZF 
Aftermarket TRW вміст води в гальмівних сис-
темах трьох автомобілів з п’яти, що експлу-
атуються, перевищує рекомендовані межі 
безпеки.

Надлишок води в гальмівній рідині також 
викликає корозію в гальмівній системі. У 
цьому випадку необхідний дорогий ремонт 
гальмівних трубок, поршнів і циліндрів. Та-
ким чином, регулярна заміна гальмівної рі-
дини, в кінцевому підсумку, економить кошти 
автовласника.

ВРАХУЙТЕ ВСІ РИЗИКИ З 
ГАЛЬМІВНОЮ РІДИНОЮ —

ЗАМІНЮЙТЕ ЇЇ 
РЕГУЛЯРНО

Гальмівні рідини DOT 3, DOT 4 і DOT 5.1. Фото: ZF

Усі продукти можна замовити 
 через дилерську мережу ZF Aftermarket 

у вашому регіоні.

Якість гальмівної рідини 
має велике значення

Експерти ZF Aftermarket 
рекомендують регулярно 
замінювати гальмівну рідину

Заміна гальмівної рідини 
зводить до мінімуму 
появу корозії
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Небитке скло було винайдено випадково. У 1903 
році французький хімік Едуард Бенедиктус нена-
вмисно впустив колбу, заповнену нітроцелюлозою. 
Скло тріснуло, але не розлетілося на дрібні шма-
точки. Зрозумівши, в чому справа, Бенедиктус ви-
готовив перші лобові стекла сучасного типу, щоб 
зменшити кількість жертв автомобільних аварій.

Курйоз, що стався при постачанні автомобілів ВАТ «АвтоВАЗ» до Фін-
ляндії, був викликаний результатом перекладу назви автомобіля фін-
ською мовою, оскільки «Kalina» фінською означає гуркіт, тріск і дерен-
чання, що дуже нагадує технічні характеристики першого випуску авто. 
У зв'язку з цим, щоб не зіпсувати імідж автомобіля виробництва ВАТ 
«АвтоВАЗ» і уникнути відсутності продаж через сприйняття фінами 
його як авто, яке грюкає і деренчить, назву змінили на більш корек-
тну для цієї країни – Lada 119. До слова, майбутня зірка «Формули-1» 
К. Райкконен в юності їздив на автомобілі «Лада» і вважав цю стару 
машину, врятовану ним від утилізації, вершиною досконалості. За 
спогадами автогонщика, вона практично ніколи не виходила з ладу.

Стів Джобс їздив тільки на автомобілях марки Mercedes-Benz 
SL 55 AMG, причому без номерних знаків. Справа в тому, що 
за каліфорнійськими законами на установку номерів дається 
цілих півроку. Джобс уклав договір з одним автосалоном, 
згідно з яким щопівроку він брав новий SL 55, а старий повер-
тав назад. Вигода автосалону полягала в тому, що автомобіль, 
який побував під керуванням Джобса, можна було продати 
дорожче, ніж новий.

Дивно, але факт. Перший автомобіль, який розігнався до 100 км/год, 
був електромобілем. Це сталося у квітні 1899 року. Автомобіль 
приводили в рух два електродвигуни, розташовані в маточинах 
задніх коліс. Кузов для цього електромобіля виготовило ательє 
Rothschildet Fils зі сплаву патрініум (алюміній і фольфрам). Тво-
рець цього спортивного боліда бельгійський автогонщик Камілл 
Женатци жив у Парижі і займався випуском електромобілів-таксі. 
Своє дітище він назвав La Jamais-Contente («незадоволена»). 
На дистанції 1 км цей болід розігнався до 106 км/год.

ЦІКАВІ ФАКТИ

У знаменитому автомобілі «Фольксваген "Жук"» омивач лобового 
скла працював не від електрики, а від тиску із запасного колеса, яке 
розміщувалося під капотом. Тому запаску потрібно було тримати на-
качаною понад норму. До речі, саме «Жук» став родоначальником та-
кого підвиду автомобілів, як баггі (назва походить від зменшувальної 
форми англійського слова bug – buggy, тобто «жучок»). Перші гонки 
на розукомплектованих «Жуках» по піщаних дюнах Каліфорнії по-
чалися ще в 1960-х. Досить швидко (приблизно в 1968 році) з'явився 
особливий тип автомобіля саме для таких змагань, що поєднував 
ходову частину «Жука» і оригінальний відкритий кузов.
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