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При використанні текстів, ілюстрацій посилання
на журнал «Відомості» обов’язкове.

За достовірність фактів відповідальність несе автор.

Редакція не відповідає за зміст і стилістику
рекламних матеріалів.

Шановні колеги та партнери!

Наближення Нового року — це 
не просто переддень нових 12 
місяців. Це сповнений оптимізму 
погляд у майбутнє, нова сторінка 
історії. Традиційно, перед Новим 
роком ми підбиваємо підсумки 
року, який закінчується, згадуємо 
всі досягнення, випробування та 
звершення. 

Приємно спостерігати, що в Ук- 
раїні відбувається розвиток 
економіки, промисловості, сіль-
ського господарства, галузі лег-
кових та вантажних перевезень, 
оновлюються автопарки. У цьому 
заслуга, в першу чергу, простих та порядних людей, що прагнуть 
змінити та змінитися на краще, людей, що шанують цінності циві-
лізованих країн щодо філософії ведення бізнесу. Ми з гордістю 
можемо сказати, що Inter Cars Ukraine — це відкритий, взаємови-
гідний та стабільний бізнес європейського рівня.

У 2017 році Inter Cars Ukraine розширила свою географію при-
сутності на ринку, відкривши нові філії в Білій Церкві та Ужгороді, 
також зміцнила свої позиції у Дніпрі, завдяки відкриттю філії на 
вулиці Мандриківській. На сьогодні мережа авторизованих відді-
лень по всій Україні налічує 28 філій, що робить нас ще ближчими 
до клієнтів.

Потрібно зазначити, що Inter Cars Ukraine активно розвиває ван-
тажний напрямок. Асортимент товарів постійно розширюється, і 
ми намагаємося завжди максимально відповідати потребам ринку 
вантажних запчастин та оперативно реагувати на всі його зміни. У 
зв’язку з активним розвитком вантажного напрямку, у 2017 році 
вийшов друком перший випуск спеціалізованого вантажного 
видання «Inter Truck», що, сподіваємося, стане традиційним ван-
тажним виданням Inter Cars Ukraine.

У році, що минає, сучасний навчальний центр Inter Cars Ukraine на 
базі Центрального офісу в селі Горенка, Київська область, прийняв 
перших відвідувачів семінарів. Ми пропонуємо широку програму 
практичних і теоретичних тренінгів для станцій технічного обслу-
говування та співробітників компанії.

Inter Cars Ukraine з великою повагою ставиться до наших клієнтів. 
Аби віддячити їм за плідну співпрацю, у 2017 році ми запропону-
вали широкий спектр акційних пропозицій. Отримати нагороду 
мав змогу абсолютно кожен. Цінні призи, корисні подарунки, неза-
бутні поїздки на автошоу та гірськолижні курорти були з Inter Cars 
Ukraine цілий рік!

Ми не збираємося зупинятися на досягнутому та встановлюємо 
нові амбітні цілі. Inter Cars Ukraine планує збільшити асортимент 
продукції, розширити мережу філій та запропонувати своїм клієн-
там ще лояльніші умови співпраці, вигідні маркетингові програми, 
гарантійну, технічну та консультативну підтримку, своєчасну логіс-
тику та високий рівень сервісу.

Прийміть наші найщиріші вітання з Новим, 2018-м, роком та Різд-
вом Христовим. Нехай ці свята — вісники оновлення, мрій і спо-
дівань — принесуть вам і вашим родинам добро, мир і достаток. 
Бажаємо, щоб у новому році ви зробили все те, про що так давно 
мріяли. Віримо, що в новому році ви будете відчувати турботу з 
боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя вам, міцного здоров’я, 
здійснення найзаповітніших бажань! Дякуємо за плідну співпрацю 
і сподіваємося на її успішне продовження в наступному році.

Олександра Шкуротяна, 
редактор журналу «Відомості»

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

Читати журнал online:



Традиційно виставка Inter Cars S.A. по-
чалася з прес-конференції, яка цього 
року проводилася у вигляді дискусій-
ного форуму. Завдяки такій формулі 
всі сторони — представники Inter Cars, 
експоненти і ЗМІ — мали можливість 
обговорити не тільки поточну ситуа-
цію в компанії, а й перспективи галузі, 
актуальні напрямки розвитку на май-
бутні роки.

Координатором дискусійної групи був 
Radosław Grześkowiak, президент мар-
кетингових служб Inter Cars, директор з 
реклами та маркетингу Inter Cars. На пи-
тання громадськості відповідали: Maciej 
Oleksowicz, президент правління Inter 
Cars, Krzysztof Oleksowicz, засновник і 
член правління, віце-президенти Robert 
Kierzek і Krzysztof Soszyński, члени прав-
ління, Wojciech Twaróg і Tomas Kastil, а 
також Wojciech Aleksandrowicz, прези-
дент Ради ILS.

Виставка-ярмарок запчастин, інстру-
ментів і гаражного обладнання прово-
диться з 2002 р. Перший етап виставки, 
яка розташовувалася в Логістичному 
центрі Inter Cars у Cząstków Mazowiecki, 
неподалік від Варшави, був організо-
ваний у вигляді Inter Cars Motor Show. 
За всі ці роки захід кілька разів зміню-
вав місце проведення, а також форму 
виставки — починаючи з невеликого 
внутрішнього ярмарку, організованого 
на складі компанії, закінчуючи масш-
табним шоу, яке відбулося на Націо-
нальному стадіоні Польщі — одному 
з найсучасніших багатофункціональ-
них об’єктів у Європі та світі.

— Майже 20 років ми є членом ATR 
(Auto-Teile-Ring). Саме тут я дізнався від 
німецьких колег, що вони організову-
ють Hausmesse — внутрішню виставку. 
Я зрозумів, що на неї запрошують клі-
єнтів і постачальників. Під час виставки 
постачальники отримують можливість 
зустрітися зі своїми безпосередніми 
клієнтами. Наша перша виставка про-
ходила в складському приміщенні, і це 
справді був лише маленький внутрішній 
ярмарок. У постачальників були тільки 
свої стенди розміром 3 × 4 метри і 4 
стільці. Сьогодні ми бачимо, які зміни 
відбулися: деякі з постачальників ма-
ють свої стенди на площі до кількох со-

тень квадратних метрів, з вражаючими 
конструкціями та інноваційними рі-
шеннями. Різниця з німецькою вистав-
кою полягає в тому, що ми додатково 
надаємо нашим клієнтам спеціальні 
спортивні розваги. Моторизація — 
це наша давня пристрасть, тому під час 
виставки клієнти Inter Cars отримують 
додаткову користь у вигляді різноманіт-
ної художньої програми та величезну 
дозу позитивних емоцій і адреналіну 
від автомобільного спорту. Це чудове 
шоу в поєднанні з вечірнім святом, — 
сказав Krzysztof Oleksowicz, засновник 
і член правління Inter Cars.

Лідер галузі 
ставить перед 
собою високі цілі
Конференція Ради директорів Inter Cars S.A. (Варшава, 22 вересня 2017 р.)
Збереження лідерства в галузі, подальше розширення, вихід на нові ринки і перспективи розвитку — 
такі аспекти обговорювалися Радою директорів Inter Cars під час прес-конференції, яка відкривала 
16-ту виставку запчастин, інструментів і гаражного обладнання.
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Морський сегмент 
та інші напрямки
Конференція розпочалася з інформації 
про сегменти, що існують в Inter Cars. 
Кожен із них був розроблений або роз-
робляється індивідуально.

— На цей момент компанія має 10 сег-
ментів. Ми впроваджуємо стратегію лі-
дерства для кожного з них, на кожному 
ринку. Різноманітні сегменти ринку при-
йняли рішення щодо цього, оскільки 
кожен із них передбачає різну цінову й 
маркетингову стратегію. Ми також ви-
ходимо на морський ринок. Звичайно, 
в Польщі така перспектива досить об-
межена, але в Хорватії, Італії, Греції 
це дуже привабливі ринки, — сказав 
Maciej Oleksowicz.

Незважаючи на те, що сегмент запчас-
тин і товарів для ринку човнів, яхт, 
парусних човнів і моторних човнів 
у Польщі мало розвинений, Рада ди-
ректорів компанії вважає, що вихід на 
ринки Південної Європи може прине-
сти багато переваг.

Також покладають великі надії і на ри-
нок запчастин для сільськогосподар-
ських машин. Компанія планує зайняти 
міцні позиції на агроринку в Польщі та 
передати ноу-хау в інші країни.

Таке різноманіття операцій вимагає 
від Ради компанії делегування деяких 
обов’язків компетентним і довіреним 
співробітникам. З цієї причини кожен 
з департаментів управляється досвід-
ченим менеджером, відповідальним за 
розвиток свого сегмента.

— Дуже часто ми називаємо їх Bis board 
(Друга рада). Менеджери сегментів ма-
ють свободу дій і довіру з нашого боку. 
Така співпраця приводить до зростання, 
яке фіксується компанією Inter Cars з 
року в рік, — так Maciej Oleksowicz 
представив на конференції кожного з 
менеджерів сегментів.
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Збереження провідної 
ролі в країні та розвиток 
наступних ринків
На цей час Inter Cars має 482 філії, 234 
з них у Польщі і 248 — за кордоном. У 
плани компанії входить подальше від-
криття філій у країні. Компанія хоче 
продовжити реалізацію політики на-
дання необхідної продукції механікам 
у найкоротші терміни, так, щоб товари 
були максимально близько до клієнта.

— Це правда, що в Польщі буде важче 
рости, але, спостерігаючи за імпортом 
старих автомобілів, ми можемо бути 
спокійні. У нас є плани щодо відкриття 
інших філій у Польщі, хочемо бути при-
сутніми у всіх містах з населенням по-
над 20 тисяч осіб, — сказав Wojciech 
Twaróg.

Що стосується іноземних ринків, на цей 
час можна знайти філії Inter Cars в Литві, 
Латвії, Україні, Угорщині, Словаччині, 
Італії, Естонії, Молдові, Словенії, Руму-

нії, Хорватії, Болгарії та Чехії. Перші тор-
гові точки також можна знайти в Боснії 
і Герцеговині та в Греції. Також плану-
ються інші напрямки.

— У нас є ідеї і для інших країн, але ми 
будемо інформувати про них після ство-
рення бізнес-планів і заснування там 
дочірніх компаній. Крім відкриття но-
вих ринків, у нас є ще багато інших мож-
ливостей для розвитку в усіх сегмен-
тах, — сказав Tomas Kastil.

Вельми важлива 
зміна поколінь
Постійна зміна поколінь є завданням 
для компанії і всієї автомобільної про-
мисловості. Однією з основних цілей, 
яка повинна бути реалізована, є на-
вчання нового покоління механіків, 
відповідальних за використання стан-
цій технічного обслуговування авто-
мобілів та підтримання їх у належному 
робочому стані. Inter Cars намагається 
вирішити проблему пошуку кваліфі-
кованих співробітників за допомогою 
програми Young HR, у межах якої ком-
панія забезпечує зв’язок найважливі-
ших постачальників з вузами, навча-
ючи майбутніх механіків.

— Ми намагаємося підтримати і запо-
внити прогалини, що з’явилися в сис-
темі професійної підготовки. Розробили 
і постійно доповнюємо програму Young 
HR. На сьогодні в ній беруть участь 20 
шкіл. У 2016/2017 навчальному році ми 
провели 150 тренінгів. Хочемо сприяти 
авторитету професії механіка серед мо-
лоді, — сказав Robert Kierzek. 

Варто зазначити, що компанія сприяє 
не тільки підготовці молодих людей 
до роботи автомеханіком, а й подаль-
шому розвитку компетентності тих, хто 
вже має досвід роботи, постійно зао-
хочуючи їх до участі в широкому спек-
трі тренінгів.
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Перспективне майбутнє
У ході конференції також обговорювалися питання розви-
тку інших сегментів у Польщі, зокрема сегмента корпус-
них деталей. Щоб створити необхідні умови для реалізації 
цього процесу, реконструйовано складське приміщення 
в Czosnów, яке дозволило після відкриття Європейського 
центру логістики та розвитку ILS в Закрочимі збільшити по-
тужності ринку корпусних деталей.

— Склад у Закрочимі має стан повної робочої продуктив-
ності. Усі будівельні процеси практично завершені. Кампа-
нія з відкриття логістичного центру була однією з найбіль-
ших в історії Inter Cars, і зараз можна з упевненістю сказати, 
що логістика в найближчому майбутньому не стане пере-
шкодою для розвитку нашої компанії, — сказав Wojciech 
Aleksandrowicz, президент Правління ILS Inter Cars Group.

Інтернет-продажі створюють інші можливості для роз-
витку компанії. У цьому аспекті розвиток і поширення 
Motointegrator буде дуже важливим, оскільки цей ресурс 
дозволяє окремим клієнтам знаходити відповідні послуги 
і станції технічного обслуговування автомобілів та призна-
чати там зустрічі. Ми також плануємо продавати обраний 
асортимент продукції, наприклад автомобільні аксесуари 
й аксесуари для мотоциклів, у режимі онлайн.

Усі ці елементи роблять майбутнє групи Inter Cars справді 
перспективним. Компанія планує збільшити дохід від про-
дажів у 2020 р. до 10 млрд злотих з майже 6 млрд злотих у 
2016 р.

— Ми є одним із ключових гравців ринку. Перші 7 компа-
ній на європейському ринку охоплюють лише 12 % ринку, 
а отже, існує ще багато можливостей для розвитку. На сьо-
годні важливий не розмір компанії, а її продуктивність, — 
сказав віце-президент Inter Cars Krzysztof Soszyński.
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Традиційно на початку вересня провод-
жаємо літо теплими спогадами, планами 
на наступний рік та активним відпочин-
ком на природі. Отже, 3 вересня увага всіх 
співробітників Inter Cars Ukraine була при-
кута до головної спортивної події року — 
щорічного футбольного турніру Inter Cars 
Football Cup 2017.

Цього року було побито одразу декілька 
рекордів. По-перше, це кількість команд, 
яка зросла до 9 колективів. Розпочнемо з 
новачків. Знайшла в собі сили зібратися 
команда Центрального Складу (з великої 
літери не тільки через повагу до нашого 
хабу, а й тому, що це назва команди). 
Хлопці приїхали «заряджені», грали холод- 
нокровно та цікаво, зокрема завдяки дру-
зям, які приїхали за них вболівати. 

Приємно здивувала друга команда голов-
ного офісу під назвою HQ United. Це по-
тужна збірна з гравців відділів логістики, 
інструментів та обладнання, колл-центру, 
RMS, підсилена цілим продакт-менедже-
ром! Хлопці приїхали грати дружньою юр-
бою, в гарному гуморі та з позитивними 
емоціями.

Справжнім відкриттям турніру стала ко-
манда з міста Кременчук із гордою назвою 
«Кремінь». Команда використала ноу-хау 
підходи, непритаманні іншим, —  йдеться 
про організовану групу активних вболі-
вальників, деякі з яких додавали перчинки, 
відстоюючи свою команду перед суддею. 
Окрім цього, «Кремінь» привіз дудки та 
«бойові» барабани, що створило атмосфе- 
ру справжнього футбольного свята.

Традиційно, кістяк із шести команд зали-
шився без змін. У черговий раз на турнір 
приїхала команда з Дніпра, і хоча вийти з 
групи їм не вдалося, їх внесок варто від-
значити. Команда грала надзвичайно по-
тужно, постійно нав’язувала боротьбу та 
демонструвала значно вищий рівень гри, 
ніж рік тому. «Дніпро» — команда, що вміє 
вражати! А вболівальники, що приїхали за-
ради підтримки, — молодці! 

Команда київської філії Star цього року від-
крила для себе нові горизонти та спромо-
глася зайняти призове місце. Це стало мож-
ливим завдяки вмінню роботи в команді та 
особистим навичкам одразу кількох грав-
ців. Цікавий факт — Star програла лише 
одну гру, і ту тільки через невдачу в серії 
післяматчевих пенальті. 

Ще одна команда киян — Kyiv. Коли грає 
Kyiv, завжди імпонує їхня жага до пере-
моги — те, як гравці мотивують одне од-
ного не здаватися, грати краще, грати до 
кінця. Команда не вперше на турнірі, і всі 
ми знаємо її рівень, і як вони можуть ви-
гравати. Проте цього року не вистачило. 
Або сил, або декого з лідерів, або удачі. За-
кон всесвіту такий — якщо в одному місці 
не вистачило, то десь є в достатку. І будьте 
певні, у команди Kyiv у достатку — попе-
реду!

Automotive — черговий київський колек-
тив, що завжди їде на змагання повним 
складом. Склалося враження, що цього 
року команді не вистачило лідера. Грали 
рівно, пропускали небагато, проте не ви-
стачало і забитих голів. Скоріше, саме через 
їх нестачу трохи не дотягнули, щоб вийти 
із групи, а потім і поборотися за 5-те місце. 
Хлопці, відкривайте лідерів у собі, у вашої 
команди вони точно є!

Команда головного офісу ICU впевнено 
почала турнір, і дійсно варто відзначити 
форму, в якій підійшли до нього гравці. 
Цікаві комбінування з м’ячем, традиційні 
влучні удари з відстані та командна гра — 
ось чим запам’ятався цей колектив. ICU 
грала у володіння м’ячем, чим змушувала 
суперників відкриватися. Така стратегія 
допомогла команді позмагатися за третє 
місце турніру.

Команда IC-Rivne не потребує представ-
лення. Ці талановиті хлопці вже два роки 
поспіль піднімали кубок Inter Cars Ukraine 
над головою, і до турніру вони підійшли яв-
ними фаворитами. Як завжди, гравці вигля-
дали впевнено, гнули свою лінію, із задово-

ленням розігрували коронні стандарти та 
активно пресингували суперників.

Турнір розпочався о 9 годині ранку в су-
часній зоні відпочинку X-Park на березі 
Дніпра. Учасників поділили на три групи. 
IC-Rivne опинилися із HQ United та коман-
дою «Кремінь». ICU зіграли з Automotive та 
«Центральним Складом». Kyiv за жеребом 
мав зіграти з командами Star та «Дніпро».

У групі 1 HQ United дали гарний бій команді 
з міста Рівне. Матч закінчився з рахунком 
4 : 2 на користь команди із Західної Укра-
їни. Далі «Кремінь» обіграв United (2 : 0) зав-
дяки двом голам Володимира Кравчука та 
зіграв унічию із командою IC-Rivne (2 : 2). 
Отож, дві команди групи 1 опинилися за 
крок до фіналу.

У групі 2 ICU та Automotive розійшлися бо-
йовою нічиєю (1 : 1). Далі команди «Цен-
трального Складу» та Automotive зіграли 
сухий матч (0 : 0), що стало фатальним для 
Automotive та перекреслило всі плани на 
вихід із групи. Перше місце в групі 2 по-
сіла команда ICU, яка впевнено переграла 
«Центральний Склад» (5 : 1). Дублем у матчі 
відзначився Кирило Коритко.

У групі 3 перші три очки здобула Star, пе-
регравши Kyiv із рахунком 4 : 1. На цій пе-
ремозі Star не зупинився і впевнено вий-
шов з групи, перегравши «Дніпро» (2 : 0).

Ігри проходили жваво та дуже організо-
вано, адже на полі були присутні два про-
фесійні арбітри й лікар. Та й загалом органі-
зація пройшла на значно вищому рівні, ніж 
минулі роки. У турнірі були задіяні 105 грав-
ців, велика кількість вболівальників, фото-, 
відеооператори, діджей. А в перервах між 
матчами гравців, вболівальників і абсо-
лютно всіх бажаючих пригощали смачними 
паніні та лимонадом.

Після групового етапу 5-те місце розіграли 
між собою команди Kyiv та Automotive. 
У драматичному протистоянні перемогу 
виборола команда Kyiv, забивши 4 м’ячі 
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та пропустивши лише двічі. Той факт, що від-
значилися різні учасники, характеризує Kyiv 
як команду рівних гравців із умінням здобу-
вати перемогу разом.

У першому півфіналі зустрілися команди IC-
Rivne та Star. Із результатом 3 : 2 перемогла ко-
манда чинних чемпіонів, ставши першим фіна-
лістом нашого турніру.

У другому матчі півфінальної серії зіграли ко-
манда головного офісу та кременчуцька збірна. 

Матч за третє місце був не менш драматичним, 
ніж попередній. Команда ICU відчувала втому 
від попереднього матчу, а Star мав наміри по-
мститися за «непорозуміння» в серії пенальті. 
Напружена гра команд дала свої результати — 
Іван Жеребчук двічі відзначився у ворота су-
перника, а Дмитро Мушта зробив хет-трик, за-
бивши переможний м’яч для своєї команди, 
забезпечивши призове місце. Результат матчу 
4 : 3, перемога команди Star. 

Фінальна битва за титул найкращої футболь-
ної команди Inter Cars Ukraine була найбільш 
захопливою з усіх попередніх. Команди по-
казували рівний футбол. Час від часу обидві 
були за крок від перемоги. Проте, зібравши ос-
танні сили та показавши характер, виборола 
титул команда з Кременчука! «Кремінь»! Ко-
манда-новачок, команда-відкриття в драма-

тичному поєдинку завадила колективу з Рів-
ного захистити титул найкращої команди та 
гордо підняла над головою переможний тро-
фей (4 : 2). Два м’ячі в сітку воріт поклав Воло-
димир Кравчук. Саме він здобув звання най-
кращого бомбардира турніру.

Найкращим воротарем турніру став гравець 
команди Star — Віталій Герасименко. Найкра-
щим гравцем турніру визнали ще одного кре-
менчужанина Дениса Колодочку, який у склад-
ний для своєї команди час зумів переломити 
хід гри та вивести свій колектив до фіналу.

Ми сподіваємося, що таких команд щороку 
буде більше, а також закликаємо всі інші філії 
нашої великої команди збирати свій dream-
team, вболівальників, барабани та приїжджати 
до нас наступного року. 

Колектив Inter Cars Ukraine дякує всім учасни-
кам, вболівальникам, організаторам за те, що 
були з нами цього дня. Дякуємо командам за 
неперевершений день футболу, за волю до пе-
ремоги, за яскраві миті!

До зустрічі на ICU Cup 2018!

Дмитро Попов 



Однією з головних розваг 16-ї виставкової ярмарки запчастин, інструментів і гаражного обладнання стало Inter 
Cars Motor Show, проведене 23–24 вересня. Подія, яка забезпечила величезну дозу емоцій та адреналіну гляда-
чам і вразила своєю широтою та рівнем спортивних розваг. Усі конкурсанти показали свої найкращі навички.

Inter Cars Motor Show: 
Автоспорт — наша пристрасть

Inter Cars 
Gymkhana Challenge
Головною дисципліною, в якій 
брали участь гонщики під час Inter 
Cars Motor Show, була Gymkhana 
Challenge. Неймовірно видовищне 
шоу, яке вимагає від водіїв демон-
страції відмінних навичок і досвіду.

— Gymkhana — це комбінація 
дрифту (контрольованого заносу) та 
автомобільних гонок. Починаючи зі 
старту, відразу необхідно рухатися 
в бічному заносі, потім вимірюється 
час. Водій повинен почати й зупи-
нити занос у певному місці і в певний 
час. Неправильне виконання тягне за 
собою штраф. Бочки, стовпи та інші 
перешкоди також пов’язані зі штра-
фом. Штраф зазвичай — це 2 або 5 
секунд, які додаються до сумарного 
часу руху,

що вимірюється фотодетектором, — 
розповів Piotr Szcześniewski, суддя 
Inter Cars Gymkhana Challenge.

Цими вихідними можна було почути 
широко відомі імена на трасі. 
Wojtek Chuchała, Filip Nivette, Maciej 
Oleksowicz, Krzysztof Hołowczyc, 
Marko Palijan, Ralfs Sirmacis є відо-
мими гонщиками. Представниками 
дрифту були Marek Wartałowicz, 
Mateusz Fijał, Paweł Trela, Aleksandra 
Fijał, Wojciech Goździewicz, Jaś 
Borawski, Bartek Ostałowski, Marcin 
Gałat, Robert Zimnicki, Adrian Zatoń.

— Головним чином Inter Cars Motor 
Show — це відмінна розвага, шоу 
й успішний заїзд. Ми також нама-
гаємося зробити його результа-
тивним, оскільки нас, спортсменів, 
завжди хвилює перемога. Правила 
Gymkhana змушують нас пускати 
машини в занос і маневрувати ними. 
Спостерігаючи за реакцією аудиторії, 
можна сказати, що їм це подобається, 

і це те, чого ми всі хочемо. 
Найбільш важливі тут гля-
дачі. Сьогодні я за кермом 

автомобіля, який дуже 
схожий з автотран-

спортним засобом 
Krzysztof Hołowczyc, 
а це означає, що в 
мене справді гар-
ний автомобіль. Але 

потрібно пам’ятати, 
що «вставка» між 

сидінням і кермом 
автомобіля найваж-

ливіша, — прокомен-
тував Wojciech Chuchała, 

один з учасників Inter Cars 
Gymkhana Challenge.

— Я отримую величезне задо-
волення. Люблю заходи, орга-
нізовані Inter Cars, завжди 
охоче беру участь у подіях, які  
збирають так багато досконалої 
техніки і фантастичних автомобі-
лів. Я вперше змагався на конкурсі 
Gymkhana і тепер бачу, скільки він 
дарує радості. Є місця, де потрібно 
пускатися в занос, і це вкрай захо-
плююче. Траса дійсно вимоглива, і 
штурман буде тут дуже корисний. 
На щастя, моя улюблена машина, 
на якій я здобув багато перемог, зі 
мною. Я вважаю, що це допоможе 
мені виграти і цього разу, — сказав 
Krzysztof Hołowczyc під час змагань.

У змаганнях найкращими 
гонщиками стали:
клас RWD субота
Paweł Trela 2:22:01
Wojciech Goździewicz 2:28:12
Tomasz Kowalski 2:29:21

клас RWD неділя
Paweł Trela 2:25:30
Marco Palijan 2:25:52
Wojciech Goździewicz 2:26:03

клас AWD субота
Ralfs Sirmacis 2:04:49
Wojciech Chuchała 2:06:38
Maciek Oleksowicz 2:24:20

клас AWD неділя
Ralfs Sirmacis 2:01:48
Wojciech Сhuchała 2:04:20
Filip Nivette  2:04:73

Треба відзначити, що змагання було 
дійсно на високому рівні.
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Розваги 
на максимальній швидкості

Gymkhana — це не єдина розвага на 
цьому заході. У гостей також була мож-
ливість подивитися змагання з дрифту 
Truck Drift shows (дрифт-шоу вантажі-
вок), а також різні фігури маневрування, 
виконані на мотоциклах, у вигляді мото-
фристайлу та каскадерських трюків.

— Субота і неділя на всій території біля 
Національного стадіону Польщі видалися 
чудовими вихідними. Тут була можливість 
побачити всі дисципліни автоспорту, які 
тільки можна знайти у світі: починаючи з 
гонок, продовжуючи дрифтом, Gymkhana, 
і аж до мотофристайлу та каскадерських 
трюків! На цьому шоу відбувалася вели-
чезна кількість по-справжньому цікавих 
подій, — сказав Adam Kornacki, власник 
автосалону Inter Cars.

Крім того, гості могли також поринути 
в атмосферу видовищного шоу. Globe of 
Speed (Глобус швидкості) — це шквал емо-
цій від чотирьох гонщиків, замкнених у 
металевому глобусі зі своїми мотоциклами, 
які доводять, що немає нічого неможли-
вого в їзді на мотоциклах.

Глядачі могли спостерігати за всім цим 
дійством зі спеціальних трибун, спору-
джених уздовж гоночної траси. Подія була 
приголомшливо-вражаючою.

9
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Одних із кращих торгових представників Inter 
Cars Ukraine у вантажному сегменті запросили 
бути представниками компанії febi bilstein на пе-
регонах вантажівок поблизу Будапешта.

Програма поїздки була максимально насиче-
ною та емоційною. Після екскурсії Будапештом 
наші колеги побували на перегонах, які нале-
жать до найбільш крутих та статусних змагань у 
вантажному світі. Адреналін та потужність truck-
монстрів просто зашкалювали. Крім масштаб-
ного вантажного шоу, в перегонах також брали 
участь легкові автомобілі, затюнінговані та про-
качані на топ-рівні.

Ми дякуємо компанії febi за ексклюзивну можли-
вість бути присутніми на перегонах, не просто в 
ролі глядачів на трибунах, а у статусі членів ко-
манди febi, з доступом до найгарячіших локацій 
дня перегонів та pit stop позицій. Наші колеги 
отримали потужний заряд енергії та позитиву!

ПЕРЕГОНИ ВАНТАЖІВОК В УГОРЩИНІ 
РАЗОМ З INTER CARS UKRAINE 
ТА FEBI BILSTEIN
25–27 серпня відбулися масштабні 
перегони вантажівок у місті Хунгароринг, 
Угорщина.
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Авторизований 
спеціалізований 
дилер

MEYLE робить водіїв задоволеними клієнтами. Тому що з нашими деталями шасі
та рульового управління HD-якості автомобілі служать довше. Ці запчастини,
завдяки технічній оптимізації та власному виробництву MEYLE, кращі за оригінальні,
і на них дається чотири роки гарантії!

Високі стандарти для вас і ваших клієнтів!

Додаткову інформацію можна знайти на: www.meyle.com

Ми пропонуємо найвищий стандарт.
Перш за все для наших найкращих 
друзів.

НАЙКРАЩИЙ ДРУГ ВОДІЯ



ФІНАЛ ПЕРЕГОНІВ DTM 
ТА ЕКСКУРСІЯ НА ВИРОБНИЦТВО 
РАЗОМ З INTER CARS UKRAINE 
ТА SCHAEFFLER
14–17 жовтня компанія Schaeffler орга-
нізувала поїздку для переможців акції 
серед торгових представників Inter Cars 
Ukraine на фінал перегонів DTM у місто 
Гоккенгайм, Німеччина.

Deutsche Tourenwagen Masters (Дойче Турен-
ваген Мастерс, DTM) — німецька гоночна се-
рія кузовних автомобілів (силует-прототипів). 
DTM — найпопулярніший кузовний чемпіо-
нат в Європі, що збирає в Німеччині до 150 
тисяч глядачів на трибунах у день гонки, крім 
того, він один із найбільш «швидких» із техніч-
ної точки зору. 

У DTM беруть участь гонщики з різних сфер 
автоспорту, які представляють різні країни Єв-
ропи (і не тільки), причому міжнародна при-
сутність розширюється, серія має найбільш 
потужний інтернаціональний склад. Чемпіо-
нат відбувається у 9–11 етапів, перший і остан-
ній етапи традиційно проводяться на німець-
кій гоночній трасі Гоккенгаймринг.

Програма поїздки була насиченою та вдало 
поєднувала приємне з корисним. Наступного 
дня після перегонів група торгових представ-
ників Inter Cars Ukraine вирушила на екскур-
сію виробництвом Schaeffler у місті Бюль, Ні-
меччина. Виробництво, що було засноване ще 
в 1965 році, вразило своєю високою техноло-
гічністю та повним контролем за чіткістю ви-
конання процесів.

Ми дякуємо компанії Schaeffler за організа-
цію поїздки, яка пройшла на найвищому рівні.
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www.denso.ua

Нові свічки Iridium TT - це найтонший у 
світі електрод діаметром 0,4 мм, чудова 
займистість і збільшений більш ніж в 
п’ять разів, у порівнянні зі стандартними 
нікелевими свічками, термін служби. Свічки 
Iridium TT забезпечують кращу економію 
палива і оптимальну роботу двигуна на будь-
яких дорогах.

Поєднання інновацій та оригінальної якості, 
втіленої в лінійці продукції DENSO для ринку 
автозапчастин, дає вам можливість отримати 
ще більше за розумною ціною.

З новим консолідованим асортиментом підбір 
свічки запалювання став ще простішим. 
Кращий момент для інвестицій в новаторські 
технології DENSO настав.

…значення має те, що всередині
Поєднання інновацій та оригінальної якості, 
втіленої в лінійці продукції DENSO для ринку 
автозапчастин, дає вам можливість отримати 
ще більше за розумною ціною.

З новим консолідованим асортиментом підбір 
свічки запалювання став ще простішим. 
Кращий момент для інвестицій у новаторські 
технології DENSO настав.

Нові свічки Iridium TT  — це найтонший 
у світі електрод діаметром 0,4 мм, чудова 
займистість і збільшений більш ніж у п’ять 
разів, порівняно зі стандартними нікелевими 
свічками, термін служби. Свічки Iridium TT 
забезпечують кращу економію палива й опти-
мальну роботу двигуна на будь-яких дорогах.

www.denso.ua



У період з 6 до 8  серпня 2017 р. 
компанія ZF провела серію тре-
нінгів: «Двомасові маховики і зче-
плення. Будова, призначення, 
можливі пошкодження, робота з 
рекламаціями, діагностика на ав-
томобілі» для СТО, торговельних 
представників та співробітників, 
які працюють з рекламаціями. Спе-
ціально для проведення тренінгу 
компанією ZF було запрошено ні-
мецького технічного експерта 
ZF Aftermarket Філіпа Клекенера.

З 18 до 20 жовтня 2017 р. компа-
нія Schaffler проводила тренінги 
на тему: «Система зчеплення / Дво-
масовий маховик. Гідравлічні сис-
теми приводу зчеплення» для клієн-
тів Inter Cars Ukraine. Лектором був 
Дмитро Будаловський, спеціаліст 
технічного департаменту в Укра-
їні, Молдові та на Кавказі, Schaeffler 
Automotive Aftermarket Schaeffler 
NESE&I.

21 листопада 2017 р. відбувся тех-
нічний семінар, присвячений ма-
теріалам Loctite & Teroson. Тема се-
мінару: «Технології Loctite і Teroson 
у ремонті та обслуговуванні тран-
спортних засобів: фіксація вузлів, 
герметизація вузлів, технологія від-
новлення деталей, клейові рішення 
для швидкого ремонту, мастильні 
матеріали, очисники». Цільовою 
аудиторією були клієнти та спів-
робітники Inter Cars Ukraine. Семі-
нар проводив Сергій Денисюк, ре-
гіональний торговий представник 
Henkel.

ПРАКТИЧНІ 
ТА ТЕОРЕТИЧНІ 
ТРЕНІНГИ

На початку серпня на базі Центрального офісу Inter Cars Ukraine в селі Горенка 
було відкрито сучасний навчальний центр для проведення практичних 
і теоретичних тренінгів.

У нашому навчальному центрі ми пропонуємо широку програму практичних 
і теоретичних семінарів та тренінгів для станцій технічного обслуговування.

У 2017 р. спільно з нашими постачальниками було проведено кілька технічних 
і практичних тренінгів для клієнтів та співробітників Inter Cars Ukraine.
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www.nissens.com

THE
WIDEST
PRODUCT
RANGE

АВТОМОБІЛЬНІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ

ІНТЕРКУЛЕР 
ЗМІЦНЕНІ ПЛАСТИКОВІ БАЧКИ, ТЕХНІЧНІ НАДРІЗИ НА БОКОВИХ 
ПАНЕЛЯХ ТА ТУРБУЛІЗАТОРИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДМІННОЇ 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ТА НАДІЙНОЇ РОБОТИ

КОНДЕНСОР 
ДОВГОВІЧНИЙ АНТИКОРОЗІЙНИЙ  
ЗАХИСТ ПОЄДНУЄТЬСЯ З ВІДМІННОЮ 
ТЕПЛОВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ

ВЕНТИЛЯТОР САЛОНУ 
ПЛАВНА, БЕЗШУМНА ТА НАДІЙНА 
РОБОТА, НАЙВИЩИЙ РІВЕНЬ 
ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГИ,   
ДОВГИЙ ПЕРІОД СЛУЖБИ 

КОМПРЕСОР 
МОДЕРНІЗОВАНІ КЛЮЧОВІ 
КОМПОНЕНТИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
ДОВГОТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ

ВЕНТИЛЯТОР 
КОНДЕНСОРА/РАДІАТОРА 
ЗБАЛАНСОВАНІ ЛОПАСТІ, ЗМІЦНЕНА 
СКЛОВОЛОКНОМ ПЛАСТИКОВА 
СУМІШ ТА НАДІЙНІ, ВИСОКОЯКІСНІ 
ЕЛЕКТРОННІ БЛОКИ УПРАВЛІННЯ

МАСЛЯНИЙ РАДІАТОР 
КОНСТРУКЦІЯ ТУРБУЛІЗАТОРА 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАЙВИЩУ 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВІДМІННУ 
ВИТРИВАЛІСТЬ У РОБОТІ

РАДІАТОР 
КОНСТРУКЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЦНИХ ПАЯНИХ 
АЛЮМІНІЄВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДВИЩУЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ 
ВИТРИВАЛІСТЬ, ДОСТУПНІ ТАКІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК 
ПОДВІЙНІ ПЛАСТИНИ, ПОВНІСТЮ АЛЮМІНІЄВА КОНСТРУКЦІЯ 
ТА СИСТЕМА  5 ММ

ВИПАРОВУВАЧ
ТА НАГРІВНИК 
ВИСОКОПРОДУКТИВНІ 
ТЕПЛООБМІННИКИ САЛОНУ, 
ІДЕАЛЬНА ВІДПОВІДНІСТЬ 
МОНТАЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ФІЛЬТР-ОСУШУВАЧ 
ВИСОКОЯКІСНИЙ ЗАХИСТ СИСТЕМИ 
КОНДИЦІОНУВАННЯ ВІД ВОЛОГИ 
ТА ЗАБРУДНЕННЯ 

Один Постачальник, Повноцінне рішення
Ключові Компоненти Охолодження Двигуна та Системи Кондиціонування
Ви можете покластися на компанію Nissens, як визнаного провідного виробника 
ключових компонентів автомобільних та промислових теплових систем. Досвід власних
багаторічних розробок та ноу-хау в цій галузі дає нам можливість розвивати виробництво
високопродуктивних і високоякісних компонентів систем охолодження двигуна 
та кондиціонування. Наша продукція повністю відповідає оригіналу і має найбільш
привабливий асортимент на ринку.

Зверніться до найближчого дистриб’ютора Nissens і дізнайтеся більше про відмінну 
продукцію та сервіс для вторинного ринку.



КУПУЙ З ВИНАГОРОДАМИ!
Уже другий рік поспіль Inter Cars Ukraine проводить глобальну мультибрендову акцію «Купуй з винагородами!», за 
умовами якої, реалізувавши план закупівлі, кожен клієнт гарантовано отримує подарунок з асортименту інструмен-
тів та обладнання Inter Cars Ukraine. У 2017 р. акція набула ще більшої популярності та тривала більше ніж півроку!

Акція проводилася з 1.04.2017 р. до 31.10.2017 р. За виконання 
закупівельного плану в місячному циклі учасникові акції на-
раховувалися IC бали. Кількість IC балів залежала від реаліза-
ції всього місячного плану. Інформацію стосовно суми місяч-
них порогів закупівель, рівня їх реалізації та кількості балів, 
отриманих за їх виконання, учасник акції міг перевірити в про-
грамі IC Katalog Online та безпосередньо запитавши у свого 
торгового представника. Учасник акції мав можливість у ви-
значений термін обміняти накопичені на своєму рахунку ІС 
бали на винагороди з асортименту Inter Cars Ukraine, обира-
ючи їх на www.service.intercars.eu.

Клієнти могли обрати винагороди на абсолютно різну кіль-
кість балів та вибрати  подарунок на будь-яку потребу. Від 
динамометричного ключа до діагностичного модуля, від на-
бору викруток до підіймача чи шиномонтажного станка. За 
період акції було видано близько 4200 одиниць винагород!!!

Завдяки широкому асортименту акційної продукції від Inter 
Cars Ukraine та  ретельній аналітиці потреб ринку, наші клі-
єнти мають змогу отримувати найактуальніші та найкорис-
ніші подарунки для більш комфортної та зручної роботи на 
станціях технічного обслуговування.

З огляду на популярність подібних акційних програм, Inter Cars 
Ukraine не зупиняється на досягнутих результатах та планує 
проводити такі акції регулярно, роблячи подарунки ще більш 
доступними та залучаючи максимальну кількість клієнтів.
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ЗМІННА ГЕОМЕТРІЯ 
ТУРБОКОМПРЕСОРІВ MITSUBISHI 
З БЕНЗИНОВИМИ ДВИГУНАМИ
СИСТЕМИ BITURBO (ВЕЛИКИЙ І МАЛИЙ ТУРБОКОМПРЕСОР) РОЗРОБЛЕНО ТАК, ЩОБ ДАТИ ЗМОГУ ЕФЕКТИВНО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИХЛОПНІ ГАЗИ НА РІВНІ КОЖНОЇ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ДВИГУНА.

Турбокомпресори VG Mitsubishi для дизельних двигунів
Деталь-Номер Застосування Об’єм (л)
49135-05895 BMW N47OL / N47D2 130kW/350Nm 2
49335-00585 BMW N47TUEOL 2
49335-01003 Mitsubishi Motors 4N13NP 1,8
49335-00644 BMW N47 TUE OL 2,0
49131-06007 Isuzu-Poland P702DTH (Z17DTH) 1,7
49135-07312 Hyundai Motor Company D4EB-V Euro4 [MT] 2,2
49335-01102 Mitsubishi Motors 4N 13NP 1,8
49477-01610 GM-Korea FAM Z 2,2
49335-01014 Mitsubishi Motors 4N14 2,3
49135-07302 Hyundai Motor Company D4EB Euro3 [MT] 2,2

Застосування одного турбокомпресора 
зі змінною геометрією поєднує пере-
ваги обох турбокомпресорів. Завдяки 
такому рішенню кількість вихлопних 
газів, що спричинюють рух ротора тур-
біни, не є постійною, а активно підла-
штовується відповідно до інтенсивності 
руху в певний момент. Переваги, що 
випливають із застосування такого рі-
шення, — це, безумовно, швидша реак-
ція двигуна на натискання педалі газу й 
уникнення непривабливого для водіїв 
ефекту турбодіри.

Під час роботи двигуна на низьких 
швидкостях обертання і, отже, низькій 
генерованій турбінами енергії лопатки 
картриджа змінної геометрії прикриті 
до мінімального рівня потоку вихлоп-
них газів. Ця фаза роботи змінної геоме-
трії характеризує ефективність роботи 
малого турбокомпресора. Проте, щоб 
обслуговувати максимальний потік по-
вітря, необхідний двигуну за інтенсив-
ної роботи на рівні високих швидкостей 
обертання, потрібен великий турбо-
компресор. Менша турбіна може досяг-
нути тих самих характеристик завдяки 
відкриттю лопаток змінної геометрії до 
рівня максимального потоку вихлоп-
них газів. Це призводить до збільшення 
кількості вихлопних газів, які спричи-
нюють рух ротора турбіни. Управління 
кутом відкриття постійно регулюється 
від початку й до кінця роботи двигуна 
між повністю відкритою й закритою по-
зицією установки лопаток змінної гео-
метрії, щоб у будь-який момент генеру-
вати оптимальну продуктивність.

Турбіни зі змінною геометрією застосо-
вуються в дизельних двигунах уже по-
над 15 років. Якщо йдеться про бензи-

нові двигуни, то установка турбін VG 
(Varial Geometry) в автомобільній про-
мисловості є новинкою. Одним із ви-
кликів, з яким довелося зіткнутися 
проектувальникам, була температура 
в бензинових двигунах, яка значно пе-
ревищує температуру в дизельних дви-
гунах. І саме ця температура була пере-
шкодою, яку роками не могли подолати. 
Необхідно було знайти новий матеріал 
для створення змінної геометрії з під-
тримкою бензинових двигунів, який 
одночасно підійшов би за ціною. Роки 
досліджень і випробувань надали ма-
теріал, який шукали. З цього моменту 
голландська філія компанії Mitsubishi 
Turbochargers пропонує проект пере-
дової технології змінної геометрії в тур-
бокомпресорах, призначених для ав-
томобілів із бензиновими двигунами.

Рівень розвитку технології змінної ге-
ометрії в турбокомпресорах для бен-
зинових двигунів майже повністю уне-
можливлює копіювання цього вузла. 
Спеціалізований матеріал, який витри-
мує екстремальні температури роботи, 
неможливо скопіювати без одержаних 
упродовж років знань.

У зв’язку з впровадженням законів, які 
регулюють норми викидів у Європі, в 
найближчі кілька років можемо очіку-
вати швидкого зростання кількості ав-
томобілів із бензиновими двигунами, 
обладнаних турбокомпресорами зі 
змінною геометрією.

В очікуванні турбіни VG для бензино-
вих двигунів ми представляємо спи-
сок найпопулярніших турбін VG для 
дизельних двигунів виробництва ком-
панії Mitsubishi.
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Strefa komfortu

www.fortuneline.eu

Зона комфорту



Циклічна робота двигуна створює вібра-
ції в системі трансмісії. Результатом може 
бути погіршення плавності ходи, шум, 
стукіт коробки передач або вібрації. Дво-
масовий маховик створено для погли-
нання вібрацій, які генерує двигун. Його 
завдання полягає в поглинанні вищезга-
даних генерованих коливань, завдяки 
чому створюється менше навантаження 
на корбово-гонковий механізм, забез-
печуються зниження вібрації на малих 
обертах двигуна, нівеляція виникаючих 
ривків у момент залучення зчеплення, 
збільшення часу експлуатації коробки 
передач і синхронізаторів. Також впли-
вають на більш часте застосування дво-
масових маховиків обмежувальні норми 
викидів. Вони трапляються вже не тільки 
в автомобілях із дизельними двигунами, 
а й в автомобілях, що працюють на бен-
зині. Часто клієнти запитують, скільки кі-
лометрів має відпрацювати двомасовий 
маховик? На жаль, на це питання немає 
однозначної відповіді. Час його служби 
залежить від способу експлуатації.

Як експлуатувати двомасовий 
маховик
Двомасові маховики погано переносять 
їзду на низьких обертах і високій пере-
дачі. Великої шкоди також завдає не-
відповідне поводження зі зчепленням. 
Швидкий пуск для агресивного старту 
сприяє скороченню часу роботи махо-
вика. Різна компресія в окремих цилін-
драх або погано працюючі форсунки 
підвищують рівень вібрацій, що також 
перевантажує двомасовий маховик.

Склад стандартного 
двомасового маховика:

 ▶ Первинна маса — це елемент маховика 
у двигуні, прикручений до колінчас-
того вала. По периметру розташова-
ний зубчастий вінець маховика, який 
використовується для пуску двигуна.

 ▶ Дугові пружини — цей елемент у дво-
масовому маховику підпадає під най-
більше навантаження. Розташовані між 
двома масами — первинною та вто-
ринною.

 ▶ Підшипник ковзання або роликовий 
радіальний підшипник — поєднує дві 
окремі маси, первинну та вторинну. 
Завдяки застосуванню підшипників 
вони можуть переміщатися одна від-
носно одної.

 ▶ Ведений диск — елемент, що кріпиться 
за допомогою заклепки до вторинної 
маси. На нього передається крутний 
момент двигуна.

 ▶ Вторинна маса — це другий елемент 
маховика, що з’єднує двомасовий ма-
ховик із коробкою передач. Вентиля-
ційні отвори забезпечують краще 
відведення тепла. Вторинна маса до-
помагає підвищити момент інерції мас 
із боку коробки передач.

 ▶ Напрямні — виконують захисну функ-
цію і ведуть пружини відповідною до-
ріжкою.

Зношений двомасовий 
маховик
Під час заміни двомасового маховика 
треба також перевірити стан пружинної 
системи. Зношений двомасовий махо-
вик призводить до пошкодження нового 
зчеплення. Кожен двомасовий маховик 
призначений для певного двигуна й ко-
робки передач. Під час підбору двома-
сового маховика рекомендується роз-
кодувати номер VIN і отримати номер 
OE. Також необхідно звернути увагу на 
додаткові відомості, що розміщуються 
в каталогах. Деякі двомасові маховики 
працюють тільки з певними номерами 
комплектів зчеплення. Виробники та-
кож забороняють розкладати двомасові 
маховики на деталі. Не допускається ви-
конувати будь-яку обробку з метою ре-
монту поверхні тертя та «модифікацію» 
маховика. Проте ми часто чуємо про від-
новлення двомасового маховика в спе-
ціалізованих ремонтних майстернях. На 
100 % ефективне відновлення може про-
водитися з використанням оригінальних 
компонентів, що входять до складу дво-
масового маховика. Найбільш чутливим 
елементом двомасового маховика є ду-
гові пружини. Їхнє завдання полягає в га-
сінні коливань, спричинених привідною 
одиницею. Більші вібрації, ніж передба-
чені виробником, можуть призвести до 
несправності системи впорскування. Не-
справність виявляється характерним 
«скреготом» під час запуску й на холос-
тому ходу, а також стукотом у разі збіль-
шення та зменшення обертів. Крім того, 
можуть виникати ривки під час пере-
ходу з низьких швидкостей обертання.

Витрати на придбання нового 
двомасового маховика
Вартість нових двомасових маховиків ва-
ріюється від 500 злотих із ПДВ аж до 8000 
злотих із ПДВ (зазначено роздрібні ціни). 
Ці ціни змінюються залежно від системи 
знижок. Додатковою перевагою є надана 
гарантія. Часто в інтернеті можна знайти 
пропозиції з відновлення двомасових 
маховиків. Пам’ятайте, що час служби 
відновлених двомасових маховиків, за-
лежно від застосованих компонентів, 
скорочується. Варто також порівняти 
ціну нового двомасового маховика з від-
новленим маховиком з огляду на ризик, 
якому ми піддаємо автомобіль.

Пропозиції компанії Inter 
Cars: двомасові маховики
Широкий асортимент двомасових ма-
ховиків компанії Inter Cars охоплює та-
ких виробників як Sachs, Luk, Valeo, Aisin, 
Exedy. Під власною торговою маркою 
Nexus можемо знайти комплекти з жор-
стким колесом і комплекти зчеплення. Та-
кож пропонуємо оформити замовлення 
експрес-товарів, що походять із цен-
тральних складів постачальників, з якими 
ми співпрацюємо. Вартість транспорту-
вання експрес-замовлень залежить від 
ваги та місця розташування центрального 
складу постачальника. Стандартний час 
очікування становить не більше ніж 3 дні. 
Однак зазвичай товар потрапляє до клі-
єнта вже наступного дня. Всю інформацію 
про онлайн-каталог і навчальні матері-
али, що охоплює введений функціонал, 
можна знайти на сайті intercars.com.pl/
pl/oprogramowanie/. Онлайн-каталог за-
безпечує простий і швидкий пошук дета-
лей, швидке замовлення через інтернет, 
оцінювання вартості ремонту (на підставі 
даних про час ремонту), швидкий доступ 
до електронних документів.

ДВОМАСОВЕ
ЗАПАМОРОЧЕННЯ
КІЛЬКА СЛІВ ПРО ДВОМАСОВИЙ МАХОВИК
ДЛЯ РОБОТИ ДВИГУНА НАЯВНІСТЬ У МАШИНІ ДВОМАСОВОГО МАХОВИКА 
МАЄ КЛЮЧОВЕ ЗНАЧЕННЯ, ОДНАК ВИТРАТИ НА РЕМОНТ ЦЬОГО ВУЗЛА 
МОЖУТЬ БУТИ ЗНАЧНИМИ, ЯКЩО ПОРІВНЯТИ З ІНШИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ.
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Зараз половина автомобілів випуска-
ється з ланцюгами ГРМ, половина — з 
ремінним приводом. Деякі виробники, 
такі як BMW і Mercedes, залишаються 
вірними ланцюговому приводу. Також 
це рішення використовує багато азі-
атських виробників автомобілів. Лан-
цюгові приводи ГРМ застосовуються у 
двигунах з меншим об’ємом — таких 
марок, як Opel, VW і Smart, і в автомо-
білях із гібридним приводом.

Дивлячись на швидкість розвитку ав-
томобільної промисловості, кількість 
введених моделей та їхні слабкі місця, 
можна вже тільки згадувати часи, коли 
ланцюг ГРМ був благом, яке не вимагає 
технічного обслуговування. Так швидко, 
як змінюються автомобілі, змінюються 
силові одиниці. Щоразу нижчі норми 
викидів вихлопних газів змушують кон-
структорів проектувати нові двигуни 
з меншим об’ємом без шкоди для їх-
ньої потужності. Для досягнення цих 
цілей майже всі двигуни оснащені тур-
бокомпресорами. Це спричиняє підви-
щення крутного моменту і в цьому разі 
краще підходить ланцюг, ніж стандарт-
ний ремінь ГРМ.

Зараз можна зустріти моделі, в яких 
вони розтягуються набагато раніше, 
уже після кількох десятків тисяч кіло-
метрів. Найшвидше в цьому переко-
нуються водії, які не надають великого 
значення періодичним технічним огля-
дам транспортних засобів, мінімізують 
заміну масла або занадто вірять у довго-
вічну формулу long life, яка працює пе-
реважно під час експлуатації автомобі-
лів на трасі. Не від сьогодні відомо, що 
ланцюг набагато надійніший і міцніший 
від ременя, виконаного з новітніх ма-
теріалів. Найбільш слабким елементом 
усієї системи є гідравлічний натягувач 
ланцюга, який підтримує оптимальний 
натяг ланцюга. Незалежно від умов ро-
боти, чи то під час розгону, чи гальму-
вання за температури роботи двигуна, 
вищій від 100 °С, натяг завжди має бути 
оптимальним. Щоби так відбувалося, 
дуже важливо дотримуватися правиль-
ного тиску масла в системі, а це зі свого 

боку залежить від його рівня, якості та 
частоти заміни.

Багатьом водіям, які нечасто заглядали 
під капот, щоб перевірити рівень масла 
у двигуні, довелося розпрощатися з 
кількома тисячами гривень, передчасно 
замінюючи систему, а це набагато більші 
витрати. Також помилковим є переко-
нання, що тільки старі й використані 
двигуни надмірно споживають масло. 
Розробники, бажаючи зменшити тертя в 
сучасних посилених одиницях, «потон-
шують» конструкції поршневих кілець, 
застосовують масла з нижчою в’язкістю, 
що спричиняє спалювання масла дви-
гуном та необхідність його поповне-
ння. Користувач мусить перевіряти рі-
вень масла регулярно в певні проміжки 
часу або пробігу автомобіля, залежно 
від способу використання автомобіля. 
Також треба пам’ятати про те, що різ-
ниця між мінімальним і максимальним 
рівнем масла не має спричиняти ката-
строфічні наслідки для двигуна, а для 
самого натягувача ця толерантність 
уже набагато менша, і краще тримати 
рівень масла в його верхньому діапа-
зоні. Перевірки рівня масла в певний 
час є важливими. Цю процедуру треба 
виконувати кілька хвилин після закін-
чення подорожі на розігрітому до ро-
бочої температури двигуні, коли все 
масло стече в піддон.

Як у всіх сполучених посудинах, ко-
жен елемент має значення, а отже, 
і якість масла теж. Моторне масло може 
швидше втрачати свої властивості за-
лежно від способу експлуатації авто-
мобіля. Довші інтервали заміни підхо-
дять у разі використання автомобіля на 
трасі, коли двигун працює в оптималь-
них умовах. У разі експлуатації автомо-
біля в міських заторах або на короткі 
відстані, де часто двигун буває занадто 
слабко розігрітий, масло швидше дегра-
дує під дією конденсату й палива, які 
проникають із камери згоряння. Потім 
цим маслом змащується й натягається 
ланцюг ГРМ, що також впливає на інші 
чутливі елементи двигуна, наприклад 
на турбокомпресор.

Серед багатьох досвідчених механіків 
панує також думка, що краще частіше 
змінювати моторне масло, ніж занадто 
швидко довести двигун до стану, який 
потребує дорогого ремонту. Якщо вже 
дійде до того, що необхідна заміна сис-
теми ланцюга ГРМ, її потрібно виконати 
особливо старанно й замінити всі вза-
ємодіючі елементи. Цей момент допо-
може визначити механік під час пері-
одичного огляду автомобіля, але й сам 
власник, вслухаючись у роботу дви-
гуна, спроможний помітити відмінності 
в його роботі.

Тривожні сигнали — це шум під час 
роботи ланцюга, який чується пере-
важно на холостому ходу, коли тиск 
масла низький. Падіння потужності й 
нерівномірна робота на холостому ходу 
свідчать про зміну фаз газорозподілу, 
які часто спричиняються розтягуванням 
ланцюга. Зношеність натягувача можна 
визначити тільки після його демонтажу. 
Це важко діагностувати, тому що сиг-
нали помилок, які вимагають викорис-
тання спеціалізованого діагностичного 
тестера, відправляються датчиком  по-
ложення розподільного вала або дат-
чиком положення колінчастого вала. 
Щоразу після сигналу лампочки check 
engine необхідно виконувати контроль 
із використанням тестера.

З огляду на різноманітність вмісту комп-
лектів ГРМ, необхідно обрати найбільш 
повний, щоб замінити всі можливі еле-
менти, завдяки яким вдалося неоднора-
зово подолати сотні тисяч кілометрів. 
Звичайно, заміну треба проводити від-
повідно до інструкції обслуговування 
та рекомендацій виробника автомобіля 
і, якщо є така необхідність, за допомо-
гою спеціальних інструментів.

Виходячи назустріч очікуванням ринку, 
компанія Inter Cars підготувала широ-
кий асортимент ланцюгових комплектів 
систем для популярних європейських 
і азіатських автомобілів від відомих 
постачальників SKF, SWAG, FEBI, INA, 
DAYCO, OSK, MOTIVE.

НАДІЙНА 
ЛАНЦЮГОВА 
СИСТЕМА
ЯК ПОЯСНИТИ ЧАСТІ ПРОБЛЕМИ З ДВИГУНАМИ З ЛАНЦЮГАМИ ГРМ У НОВИХ 
АВТОМОБІЛЯХ? ВІДПОВІДЕЙ НА ЦЕ ЗАПИТАННЯ БАГАТО.
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У попередніх повідомленнях обгово-
рювалися тенденції розвитку вихлоп-
них систем після використання в них 
дизельних сажових фільтрів і як за-
вдяки тому змінилася традиційна ви-
пускна система. Проаналізовано також 
нові елементи, внесені в систему, що є 
її невід’ємною частиною, тобто датчики 
тиску й температури вихлопних газів, 
і дію самого фільтра DPF з процесами 
його регенерації включно. Згадаємо 
тільки, що для виконання вимог стан-
дартів Euro 5 i Euro 6 у випускних сис-
темах в установках із дизельним двигу-
ном введено дизельні сажові фільтри, 
оскільки самого каталізатора виявилося 
недостатньо. Змінилася й сама випус-
кна система, оскільки передній глуш-
ник, а дедалі частіше й середній, замі-
нили DPF і каталізатором або одним 
елементом, який виконує роль назва-
них вище. Також з’явилися датчики тем-
ператури й тиску вихлопних газів, що 
передають дані до блоку ECU в автомо-
білі, які, керуючи подаваною дозою па-
лива, захищають систему від перегріву 
й забезпечують необхідну температуру 
в процесі регенерації DPF.

Правильна, довга й безвідмовна робота 
випускної системи з DPF є результатом 
багатьох чинників, і дедалі більше роз-
ширення їхнього застосування й за-
плановане з 2018 р. введення сажових 
фільтрів на автомобілях із бензиновими 
двигунами (GPF) призведуть до того, що 
більшість користувачів зіткнеться з про-
блемами, пов’язаними з їхньою експлу-

атацією. Тому наводимо нижче кілька 
суттєвих зауважень у галузі експлуа-
тації та діагностики, дотримання яких 
дасть змогу підвищити обізнаність ко-
ристувачів, обмеження вартості мож-
ливого ремонту, а також усунення по-
милок, що часто допускаються під час 
ремонту цих систем.

Чинники, що впливають 
на термін служби DPF:

 ▶ стиль водіння й умови, за яких екс-
плуатується автомобіль (їзда на низь-
ких обертах і подолання коротких 
відстаней, різке прискорення) — 
сажа не згоряє через недостатню 
температуру та дозу повітря;

 ▶ технічний стан двигуна (великий 
пробіг);

 ▶ технічний стан елементів, тісно 
пов’язаних з DPF, як-от  датчики тем-
ператури вихлопних газів, датчики 
диференціального тиску вихлопних 
газів, лямбда-зонди і шланги висо-
кого тиску (герметичність системи) — 
пошкоджені передають неправильні 
дані в блок ECU.

Усі ці чинники впливають на правильну 
і тривалу роботу DPF, оскільки мають 
безпосередній вплив на дозу палива, 
що подається на DPF у процесі його ре-
генерації — на основі даних, зібраних 
у блоці ECU, ця доза відповідно зміню-
ється, забезпечуючи оптимальні умови 
випалювання сажі.

Щоб експлуатація 
автомобіля, оснащеного 
DPF, була дешевшою, 
наводимо нижче кілька 
порад, які стосуються його 
експлуатації:
1. Одним із найбільш небезпечних 

явищ, які є побічним ефектом ро-
боти дизельного сажового фільтра, 
є розрідження моторного масла па-
ливом. Це погіршує його мастильні 
властивості та призводить до швид-
кого зносу, зокрема, турбокомпре-
сора. Щоб це обмежити, варто міняти 
масло кожні 10 тисяч кілометрів, а та-
кож дотримуватися рекомендацій ви-
робника щодо стилю водіння.

2. Причиною індикації несправності 
дизельного сажового фільтра може 
бути пошкодження якогось елемента, 
пов’язаного з ним. Комп’ютер оцінює 
ступінь заповнення фільтра сажею на 
підставі показань лямбда-зонда, дат-
чиків температури вихлопних газів і 
різниці тисків. Пошкодження будь-
якого з цих пристроїв може спричи-
няти перехід двигуна в аварійний 
режим через надання неправиль-
них даних до блока ECU — це не за-
вжди означає необхідність заміни 
фільтра DPF.

3. Заміна дизельного сажового фільтра 
та кожного елемента, пов’язаного з 
ним, має вноситися як запис відповід-
ної інформації в комп’ютер (зокрема, 

СУЧАСНІ 
ВИПУСКНІ СИСТЕМИ 
З ДИЗЕЛЬНИМ САЖОВИМ ФІЛЬТРОМ

BM11043H — 
дизельний сажовий 
фільтр DPF 
з каталізатором 
MAZDA 5 2.0 Турбо-
дизель (двигун RF7J; 
cat і DPF комплект) з 
2005 р.

TSA92572 — датчик 
температури 
вихлопних газів 
(довжина: 680 мм, 
кількість проводів: 7, 
перед турбо) AUDI A3; 
SEAT, IBIZA, LEON; SKODA 
OCTAVIA, SUPERB, YETI; 
VW BEETLE, CADY III, 
GOLF VI, PASSAT, TIGUAN, 
TOURAN 1.6/2.0TDI 02.04-

ДЕЯКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА ДІАГНОСТИКУ

АКТУАЛЬНО
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ЯКЩО ДОТРИМАНО ІНСТРУКЦІЇ ВИРОБНИКА
ТА ВИДАЛЕНО ВСІ ПОМИЛКИ, ДИЗЕЛЬНИЙ

САЖОВИЙ ФІЛЬТР МАЄ ПРАЦЮВАТИ
ПРАВИЛЬНО, ТАК ЯК О.Е.

НЕДОТРИМАННЯ ІНСТРУКЦІЇ ВИРОБНИКА
Є ПРИЧИНОЮ БЛОКУВАННЯ НОВОГО

ДИЗЕЛЬНОГО САЖОВОГО ФІЛЬТРА
БЕЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЙОГО РЕГЕНЕРАЦІЇ

СКИНУТИ БЛОК ECU ЗГІДНО З
ІНСТРУКЦІЄЮ ВИРОБНИКА, РОЗПОЧАТИ

РЕГЕНЕРАЦІЮ, ЯКЩО ВИМАГАЄТЬСЯ

УСУНУТИ НЕСПРАВНІСТЬ, ЯКА СПРИЧИНЯЄ
БЛОКУВАННЯ, ВСТАНОВИТИ НОВИЙ І

ЗАПУСТИТИ ДВИГУН ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ
ТЕМПЕРАТУРИ, А ПОТІМ ПЕРЕВІРИТИ

ГЕРМЕТИЧНІСТЬ СИСТЕМИ

РЕГЕНЕРАЦІЯ НЕВДАЛА РЕГЕНЕРАЦІЯ ВДАЛА

ВИДАЛИТИ ПОМИЛКИ ТА
РОЗПОЧАТИ РЕГЕНЕРАЦІЮ

ДИЗЕЛЬНОГО САЖОВОГО ФІЛЬТРА

ДИЗЕЛЬНИЙ САЖОВИЙ ФІЛЬТР
МОЖЕ НЕ ПОТРЕБУВАТИ ЗАМІНИ,

ПЕРЕВІРТЕ ІНШУ ПРИЧИНУДИЗЕЛЬНИЙ САЖОВИЙ ФІЛЬТР
НЕ РЕГЕНЕРОВАНО ПІД ЧАС ЇЗДИ

ТА НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ
ПРИМУСОВУ РЕГЕНЕРАЦІЮ

ЧИ ГОРИТЬ ІНДИКАТОР
СВІЧОК РОЗЖАРЮВАННЯ?

ЧИ ГОРИТЬ
ІНДИКАТОР ДИЗЕЛЬНОГО

САЖОВОГО ФІЛЬТРА?
ЧИ ГОРИТЬ

ІНДИКАТОР ДИЗЕЛЬНОГО
САЖОВОГО ФІЛЬТРА?

ЧИ ДВИГУН ВТРАЧАЄ
ПОТУЖНІСТЬ?

ДИЗЕЛЬНИЙ САЖОВИЙ ФІЛЬТР
МОЖЕ НЕ ПОТРЕБУВАТИ ЗАМІНИ,

ПЕРЕВІРТЕ ІНШУ ПРИЧИНУ

ПІД’ЄДНАТИ ТЕСТЕР, ПРОЧИТАТИ
КОДИ ПОМИЛОК ТА ВИКОНАТИ

ДІАГНОСТИКУ ПРИЧИН
ПОЯВИ ПОМИЛОК

ТАК

ТАК

ТАК

НІ
НІ

НІ

НІ

ТАК

281 006 082 — датчик тиску вихлопних газів 
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 08-, SKODA FABIA1.6, 1.9 
TDI, OCTAVIA 2.0 TDI 10-, SEAT IBIZA V (6J5) 09-

На малюнку схематично показано спосіб 
діагностики, який дає відповідь на запитання, 
потребує фільтр DPF заміни чи ні. Показано 
також дії, які необхідно виконати під час його 
заміни. Якщо дотримуватися вищевказаних 
рекомендацій, система з дизельним сажовим 
фільтром має працювати правильно.

про ступінь заповнення). Непрове-
дення адаптації (скидання помилок) 
кожного заміненого елемента при-
зведе до того, що новий фільтр DPF 
буде швидко заповнюватися, тому 
що блок ECU, керуючи дозою палива, 
враховує попередні дані. Сама заміна 
елементів без їхньої адаптації є не-
достатньою.

4. Підвищена витрата палива — це ти-
повий результат частого випалення 
дизельного сажового фільтра, на-
приклад, під час міської їзди. Якщо 
поточна витрата висока, це може 
свідчити про те, що фільтр якраз про-
ходить фазу регенерації, й автомобіль 
не потрібно вимикати, щоб забезпе-
чити завершення процесу.

5. Порушення в роботі фільтра DPF або 
початок його ж регенерації може сиг-
налізуватися по-різному залежно від 
моделі автомобіля. У деяких моделях 
про це повідомляє комп’ютер, який ві-
дображає відповідну інформацію, а в 
інших для цього використовується ін-
дикатор із символом фільтра або сві-
чок розжарювання — залежно від ін-
формації, він може горіти постійно 
або блимати (це варто перевірити в 
інструкції).

6. У разі так званих мокрих фільтрів DPF, 
в яких для випалювання сажі засто-
совуються додатки Eloys, що знижу-
ють температуру випалювання сажі 
з 600 до 450 °C, необхідно контролю-
вати їхній стан у баку.

Актуальна пропозиція компанії IC у сег-
менті «випускна система» містить глуш-
ники, фільтри DPF, каталізатори, мон-
тажні елементи (вішалки, затискачі, 
муфти тощо) і датчики тиску й темпе-

ратури вихлопних газів. Нашими по-
стачальниками є:

 ▶ BOSAL (глушник, труба, каталізатор, 
DPF і монтаж) — початок індексу 
BOS….

 ▶ WALKER (глушник, труба, каталіза-
тор, DPF і монтаж) — початок індексу 
WALK…

 ▶ ASMET (глушник, труба та каталі- 
затор) — початок індексу ASM…

 ▶ EBERSPAECHER (глушник, труба, ката-
лізатор і монтаж) — початок індексу 
EBE….

 ▶ BM CATALYSTS (труба, DPF, каталіза-
тор і напірні проводи) — початок ін-
дексу BM….

 ▶ JMJ (труба, каталізатор і гнучкі 
роз’єми) — початок індексу JMJ…

 ▶ 4Max (глушник, труба й монтаж) — 
початок індексу 0219-….

 ▶ NGK (датчики температури вихлоп-
них газів) — початок індексу TSA….

 ▶ MEAT&DORIA (датчики температури 
й тиску вихлопних газів) — початок 
індексу MD…

У більш вузькому плані ми також про-
понуємо деякі деталі від виробників 

Bosch, DENSO, FEBI, VDO, VEMO. Проте 
ситуація динамічна, й асортимент по-
стійно розширюється.

Усі елементи випускних систем можна 
легко знайти в нашому Каталозі IC, ви-
користовуючи один із таких критеріїв 
пошуку:

 ▶ індекс або номер OE з головної сто-
рінки;

 ▶ тип транспортного засобу — оберіть 
марку й модель, а потім групу това-
рів; у нашому випадку «Двигун», а по-
тім «Випускна система». З цього рівня 
ми можемо побачити, який вигляд ма-
ють повна випускна система та її еле-
менти (вкладка «Випускна система»), 
а обравши один із її елементів, — та-
кож його замінники, натиснувши на 
вкладку «Замінники»;

 ▶ за допомогою коду AZTEC з реєстра-
ційного свідоцтва транспортного за-
собу, після сканування якого ми вхо-
димо відразу на конкретну модель;

 ▶ ведеться робота над пошуком дета-
лей за номером VIN автомобіля.

Докладну інформацію про функціо-
нальні можливості Каталогу IC можна 
знайти у вкладці «Допомога» на голо-
вній сторінці, натиснувши її і потім об-
равши відповідну категорію.

АКТУАЛЬНО



ІСТОРІЯ
Більше 60 років тому розвізник молока в північній частині 
Нью-Йорка поскаржився місцевому вченому Джуліусу 
Саману на постійний запах розлитого молока в кабіні. 
Саман тривалий час жив і працював у канадських сосно-
вих лісах, добуваючи й досліджуючи ароматичні масла 
із хвої. Після скарги розвізника, прийшовши на роботу, взяв 
аромати, які в нього були, і просочив ними спеціальний 
матеріал, тим самим створивши перший автомобільний 
освіжувач повітря. Саман надав продукту форму сосни — 
у той момент з’явився перший LITTLE TREES!

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

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

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

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

Ароматизатори LITTLE TREES:

 f  До 7 тижнів стійкого аромату

 f  Безпрецедентна різноманітність 
та широкий асортимент

 f Більше 60 років на ринку

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

 f  Відмінне співвідношення ціни та якості
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www.cei.it Follow Us On

«Made in Italy» завжди було синонімом послідовної та незмінної 
якості. Використання технологічного обладнання, яке використо-
вується виробниками OE, дозволяє CEI гарантувати технічно доско-
налі продукти. Ми завжди вважали, що наша глибока прихильність 
до вдосконалення наших продуктів — це найкраща візитна картка. 
Щоразу, коли один із наших клієнтів відкриває коробку CEI, він 
одержує запчастину, яка зроблена, щоб служити довго. Cьогодні,
як і вчора, наш ентузіазм походить від задоволення клієнтів, які вже 
протягом 40 років довіряють нашим продуктам.

Карбонове волокно.
Майже всі виробники OE 
взяли цей матеріал як 
основний для створення 
компонентів синхронізації 
коробки передач. Високо-
температурна стійкість і 
жорсткість є специфічними 
характеристиками карбону, 
які також важливі для 
синхронізації.

Дробоструминна обробка. Усі циклічні навантаження, яким піддається механічний компонент, та його 
подальша руйнація відомі під терміном «втома матеріалу». На теперішній час дробоструминна обробка — 
це найефективніший спосіб вирішення проблем «втоми» та збільшення довговічності. Така обробка — 
це холодний механічний процес, при якому поверхня металічного об’єкта «знімається» за допомогою 
контрольованого струменя мікросфер із високою швидкістю.

Дробоструминна
обробка

Карбонове волокно



Склоочисники Bosch
На вістрі прогресу
Німецький концерн Robert Bosch практично у всіх своїх то-
варних лінійках є не тільки і виробником, а й розробником. 
У системі очищення скла він розробляє як щітки склоочис-
ника, так і всю систему очищення скла в комплексі. Постійна 
співпраця з автовиробниками дозволяє інженерам компа-
нії бути на вістрі технологічного прогресу в цій сфері. А ве-
личезний досвід роботи з ринком обслуговування авто-
мобілів дає змогу оперативно транслювати цей досвід на 
афтермаркет, адаптуючи асортимент для зручності СТО та 
магазинів автозапчастин.

Один із заводів Bosch з виробництва щіток склоочисника 
розташований у бельгійському місті Тінен. Про сам вироб-
ничий цикл ми розповімо далі, а спочатку — трохи теорії.

Щітки Bosch в оригінальній комплектації стоять на VW і Audi, 
BMW і Opel, Peugeot, Citroen, Renault, Ford, Volvo та інших. Це 
цілком закономірно, адже інженери Bosch розробляють для 
автовиробників увесь комплекс очищення скла: від мотора 
і привода з важелями до систем Jet Wiper (технологія подачі 
рідини омивача через вбудовані у важіль форсунки). При-
родно, щітки також є частиною системи. І це дуже важливо.

Особливість у тому, що розробники щіток Bosch мають ін-
формацію про аеродинаміку лобового скла різних автомо-
білів і чудово знають, як і в яких умовах працює вся система 
в цілому — які зусилля і навантаження припадають на всі 
елементи системи.

Експертні знання у виробничо-технологічних процесах 
на всіх етапах, від сировини до готового виробу, накопи-
чені за 90 років від випуску першого електрокерованого 
склоочисника до технології полімерного покриття гумового 
профілю в лінійці Aerotwin, дозволяють залишатися на ві-
стрі прогресу. Загалом, особливо доводити, що розробник 

систем для ОЕМ має низку переваг — зайве, це і так оче-
видно. Тому нас більше цікавить, як саме Bosch цими пере-
вагами скористався в застосуванні до вторинного ринку.

Типи щіток і критерії якості
Якість очищення скла щіткою склоочисника визначають 
три фактори:

 ▶ властивості гумового чистильного елемента;

 ▶ рівномірність його притиску по всій довжині;

 ▶ аеродинаміка щітки.

Довговічність виробу залежить як від використаних мате-
ріалів і покриттів, так і від конструкції щітки. Для продавця 
і кінцевого клієнта також має значення застосовність щіток 
і їх комплектація різними адаптерами. 

Нагадаємо особливості двох основних конструкцій щіток — 
каркасної та безкаркасної.

З огляду на те, що каркасна щітка винайдена давно, в її кон-
струкцію не закладалися високі аеродинамічні характерис-
тики. Звичайно, шляхом певних хитрощів — за рахунок прорі-
зів у основному коромислі (центральній скобі) і застосування 
спойлерів — опір потоку повітря можна знизити. І це реа-
лізовано в каркасних щітках лінійки Bosch Twin і Bosch Eco.

Однак кращі аеродинамічні властивості мають щітки з без-
каркасною конструкцією. Компанія Bosch була розробни-
ком безкаркасної технології, якою автовиробники всерйоз 
зацікавилися в середині 90-х років минулого століття. До 
1998 р. Bosch запатентувала безліч рішень у цій галузі, а вже 
в 1999 р. представила першу безкаркасну щітку і для вто-
ринного ринку. Адже власникам перших автомобілів, у яких 
використовувалася така щітка, вже знадобилася їх заміна.

Безшумне 
ковзання

Бездоганне 
очищення стекол

Збільшений 
термін служби
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Відтоді автовиробники дуже активно переходили на цю 
технологію, оскільки, в першу чергу, менша вага щітки і ви-
сокі аеродинамічні властивості дозволяли полегшити всі 
елементи системи очищення скла. З цієї причини не реко-
мендується ставити каркасні (або гібридні — з каркасом 
у пластиковому чохлі) щітки на автомобілі, які з конвеєра 
комплектуються безкаркасними.

Важлива перевага безкаркасної щітки — рівномірність при-
тиску, яка наочно продемонстрована на малюнку. Видно, що 
крива притискної сили в безкаркасної щітки плавна, а чис-
тильний елемент каркасної помітно краще притискається 
там, де на нього тиснуть скоби. Звичайно, якщо і в точках 
мінімуму притиск достатній, а його розкид не критичний, 
така щітка теж очищатиме нормально. Але щоб це забез-
печити, необхідно використовувати достатню кількість то-
чок притиску, залежно від довжини щітки. Так, Bosch вико-
ристовує 4 точки притиску тільки для щіток довжиною до 
450 мм, а на щітках до 550 мм їх уже 6, до 700 мм — вже 8, 
а на більш довгих — 10.

Таким чином, може здатися, що безкаркасна щітка кон-
структивно простіша. Строго кажучи — це так, але в тому 
разі, якщо під словом «конструктивно» мати на увазі тільки 
форму і кількість частин, а не технологію. Потрібні були роки 
розробок і вкладення в дослідження матеріалів, щоб забез-
печити рівномірний притиск усього двома сталевими пру-
жинистими елементами, прихованими всередині спойлера. 
Ширина і товщина елемента, марка сталі і її обробка — тут 
все має ключове значення. До слова, сам спойлер у без-
каркасних щітках Aerotwin також складається з двох час-
тин — більш гнучкої зовнішньої і більш щільної, яка фіксує 
сталеві елементи.

Форма зовнішньої частини спойлера має велике значення 
для аеродинаміки. Причому в щітках Aerotwin однієї і тієї ж 
довжини Bosch застосовує як симетричні, так і асиметричні 
спойлери, що створюють велику притискну силу. Про те, на-
віщо це робиться, ми докладніше розповімо, коли дійдемо 
до розбору асортименту цих щіток.

І насамкінець. У зимових умовах, коли волога на щітці за-
мерзає, безкаркасна конструкція також має перевагу перед 
каркасною — незважаючи на лід, вона все ж має більшу рух-
ливість, ніж каркасна в таких же умовах. Адже в останньої в 
конструкції багато рухливих з’єднань і зачепів, які ковзають 
по тримачу чистильного елемента, що призводить до більш 
значного налипання льоду і блокування гнучкості щітки.

Power Protection Plus. 
Технології «тонкого очищення»
Розбір технологій, які забезпечують найкраще очищення 
скла, почнемо з основного робочого елемента щітки. Вер-
шиною в удосконаленні властивостей чистильного еле-
мента безкаркасних щіток є Power Protection Plus — інно-
ваційна технологія, яка використовується у виробництві 
склоочисників Aerotwin.

Перша особливість цих чистильних елементів — двокомпо-
нентний склад гуми. У цьому випадку мається на увазі зовсім 
не те, що при виготовленні гуми використовуються два ком-
поненти. Високотехнологічні гумові суміші, які використо-
вуються для виробництва щіток, містять багато компонентів 
і різних добавок, що забезпечують оптимальну твердість/
м’якість, стійкість до стирання, впливу озону й ультрафіолету.

Взагалі, в щітках класу преміум використовують саме син-
тетичну гуму. Іноді можна почути твердження, що нату-
ральна гума краща, однак, за словами фахівців Bosch, це 
помилка. Натуральний каучук у принципі доступний, і гума, 
яка отримується з нього для щіток склоочисника, навіть з 
урахуванням застосування всіх добавок, що поліпшують її 
властивості, — дешевша. Bosch також використовує гуму на 
основі натурального каучуку для доступних щіток лінійки 
Eco і AeroEco. Однак для щіток Aerotwin, від яких покупець 
очікує особливо тривалого терміну служби, використову-
ються синтетичні суміші.

Основна ж особливість двокомпонентного чистильного еле-
мента в тому, що для його виробництва використовуються 
дві суміші. Тобто дві суміші для одного елемента! Щоб зро-
зуміти, як таке взагалі можливо, треба ближче ознайоми-
тися з виробничими процесами. Про це — в наступному 
розділі, а зараз тільки з’ясуємо, що дає водієві двокомпо-
нентний чистильний елемент.

Гумові суміші для двокомпонентного елемента мають різну 
жорсткість. Робоча частина жорсткіша, що забезпечує щільне 
прилягання до скла і стійкість до механічних пошкоджень. 
Однак якщо твердість корисна для леза, то для тієї частини 
гумового елемента, в яку вставлені сталеві пружинисті еле-
менти, потрібна велика м’якість, яка забезпечує тихий хід 
і плавну зміну кута нахилу до лобового скла. Таким чином, 
завдяки технології Power Protection Plus розв’язано про-
блему суперечності вимог до гумового елемента в цілому, 
яке в інших випадках змушує шукати компроміс.

Друга складова технології Power Protection Plus — спеці-
альне покриття чистильного леза, що полегшує його ков-

Чому «стрибають» щітки
Коли чистильний елемент щітки зношений, сила тертя 
зростає, і привод уже не створює достатнього зусилля 
для руху щітки. Тоді вона на мить завмирає, важіль зги-
нається, тиск привода на важіль посилюється — і щітка 
зривається, залишаючи погано очищену ділянку. Од-
нак причиною підстрибування може бути і несвоєчасне 
«перекладання» леза щітки. При кожній зміні напрямку 
руху щітки лезо змінює кут нахилу до лобового скла — 
якщо цього не відбудеться, лезо буде не «гладити» скло, 
а «шкребти» по ньому, і високий опір викличе рух рив-
ками, що може призвести як до поганого очищення з 
пропусками, так і до підвищеного навантаження на при-
вод склоочисника.

Aerotwin Каркасний склоочисник
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зання по склу. Раніше, та й зараз ще, для поліпшення ков-
зання виробники використовують графітове покриття. Однак 
для щіток Aerotwin замість графіту Bosch використовує осо-
бливий полімерний матеріал — Plastic Powder Coating. Це 
порошкове напилення полімеру — саме воно надає лезу 
щіток характерного сіруватого відтінку. Покриття набагато 
стійкіше до стирання і протягом тривалого часу забезпечує 
зниження опору тертя.

Виробництво без людей
Підприємство Bosch з виробництва щіток склоочисника в 
місті Тінен, Бельгія, настільки роботизовано, що людина вза-
галі здається чужорідним елементом у царстві механічних 
рук і очей. Особливо сильне це враження в цеху фіналь-
ного складання. Важливо, що на цьому підприємстві від-
бувається практично повний цикл виробництва. На заводі 
збираються і системи Wiper Jet — важелі з форсунками для 
подачі омивача безпосередньо під щітку.

В одних цехах із рулонів сталевого листа виготовляється 
пружинистий елемент. І його виготовлення на місці виправ-
дано — якщо занадто перегнути лист, сталь втратить свої 
властивості, тому Bosch хоче контролювати процес на стадії 
його перетворення в тонкі смужки металу. Потім ці смужки 
покриваються спеціальним засобом і відправляються в скла-
дальний цех. Виробництво гуми також тут — компоненти 
змішуються при заданій температурі й режимах, інформа-
цію про які компанія тримає в секреті, далі додаються до-

бавки-фарбники тощо. Процес формування гумової суміші 
має кілька етапів. А потім відбувається виготовлення дво-
компонентного елемента, про який йшлося вище. Дві гумові 
суміші під тиском подаються на матрицю (профіль). Про-
ходячи через матрицю, гума розігрівається, компоненти 
з’єднуються. Потім на ще м’який профіль наноситься полі-
мерне покриття, після чого готова стрічка проходить вулка-
нізацію. Далі її нарізають і відправляють у складальний цех.

У складальному цеху пластикові елементи з’єднуються уль-
тразвуковим зварюванням, при цьому робот весь час пере-
віряє правильність використовуваного компонента — на 
кожній найдрібнішій деталі є QR-код, що містить інформацію 
про її призначення. Тому навіть якщо в коробку випадково 
потрапить, наприклад, правий ковпачок замість лівого — 
робот його не встановить. При установці спойлера робот 
визначає положення і бере його таким чином, щоб потім 
правильно надіти, і прокручує до потрібного положення.

Грамотний асортимент
Для будь-якої торговельної організації асортимент про-
дукції, поряд з її споживчими властивостями, є першоряд-
ним фактором. І тут Bosch, як один із лідерів європейського 
ринку щіток склоочисника, підійшов до питання дуже гра-
мотно. А саме — асортимент оптимізований під дві абсо-
лютно різні стратегії продажів щіток. Є компанії, націлені 
на широкий асортимент і готові вкладати кошти в складські 
запаси, з метою задоволення потреб широкої аудиторії по-
купців зі специфічними запитами. А є компанії з невеликими 
торговими площами або невеликими стійками під щітки, які 
максимально прагнуть до охоплення мінімальним асорти-
ментом. Bosch є що запропонувати як першим, так і другим.

Безкаркасні щітки Aerotwin представлені у двох програмах: 
комплектних і поштучних. Перша програма, комплектна, — 
ширша, враховує різні системи очищення скла (паралель-
ного, зустрічного руху важелів або одноважельна). Друга 
програма, поштучна, — компактна й універсальна. Саме тут 
ми повинні пояснити, чому щітки поставляються як із симе-
тричним, так і з асиметричним спойлером.

У комплектах, в яких щітки поставляються з урахуванням 
системи очищення скла, спойлер асиметричний. Тобто, він 
забезпечує найбільшу притискну силу і при цьому розвер-
нутий більш пологим боком у напрямку руху автомобіля. У 
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Склоочисник Bosch Aerotwin розрахований на 750 тис. 
циклів очищення і за час роботи очищає площу, яка відпові-
дає 80 футбольним полям.
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результаті при швидкості руху до 160 км/год щітка гаранто-
вано прилягає до скла і забезпечує очищення без пропус-
ків. Це рішення для водіїв, які хочуть отримати найкраще, 
що може бути для їхнього автомобіля.

Поштучна програма складається зі щіток із симетричним 
спойлером. Яким боком її не повернеш, на швидкостях до 
130 км/год вона також буде гарантовано забезпечувати при-
тискну силу. Для більшості водіїв цього цілком достатньо, а 
продавці завдяки такій програмі можуть значно скоротити 
складські запаси й оптимізувати місце в торговому залі. 
Поштучна програма складається з двох підвидів: Aerotwin 
Retrofit під кріплення «гачок» і Aerotwin Plus під європейські 
кріплення. Програма Aerotwin Retrofit налічує 11 артикулів, 
Aerotwin Plus — 15 артикулів. 4 адаптери, якими комплекту-
ються Aerotwin Plus, покривають 10 типів оригінальних крі-
плень. Якщо підсумувати комплектну і поштучну програми, 
то асортимент Aerotwin налічує понад 100 найменувань, що 
охоплюють понад 97 % європейського автомобільного парку.

Оскільки на нашому ринку для багатьох покупців, на жаль, 
важливим є питання ціни, навіть у такій справі, як купівля щі-
ток, варто згадати також лінійку безкаркасних щіток AeroEco. 
Її чистильний елемент виготовлений з натуральної гуми, але 
найвищої якості, з графітовим покриттям. Усі щітки постав-
ляються поштучно в блістерній упаковці й тому мають си-
метричний спойлер для установки будь-яким боком до на-
прямку руху. Ця лінійка поставляється тільки на заправки 
і в гіпермаркети.

Якщо ж покупець з якихось причин обирає каркасні щітки, 
то для нього — Twin і Eco з універсальним адаптером Quick-
Clip. Ця унікальна розробка інженерів Bosch підходить для 
всіх розмірів гачка. Адаптер Quick-Clip, забезпечений спе-
ціальним пружинистим елементом, випускається з точним 
дотриманням розмірів і технології, тому і тримає відмінно: 
зачепив, потягнув — і готово. Що стосується аеродинаміч-
них властивостей щітки, то вони максимально поліпшені за-
вдяки широким «вікнам» для проходу повітря в централь-
ній скобі (коромислі) каркаса і спойлерам.

Незважаючи на те, що задні щітки — не такий масовий то-
вар, як передні  (вони і вмикаються рідше, і встановлю-
ються лише на універсали і хетчбеки, а в нашій країні деякі 
власники автомобілів ще й експлуатують їх до руйнування), 
Bosch пропонує правильний асортимент і в цій лінійці. Тут 
все дуже просто: очисники заднього скла Bosch повністю 
відповідають вимогам автовиробників. Тобто, залежно від 
моделі автомобіля, можуть бути виконані в безкаркасному 
варіанті, з металевим каркасом або пластиковим.

Для вантажних автомобілів і автобусів Bosch також виро-
бляє широку гаму склоочисників. Серед них і Twin каркас-
ної конструкції, і безкаркасні Aerotwin.

Максимальна довжина вантажних Aerotwin — 800 мм, 
а Twin — 1000 мм, оскільки при більшій довжині безкар-
касна конструкція вже не може забезпечувати належного 
притискання на краях, особливо на стеклах із заокруглен-
ням до стійки. У комплект поставки входять адаптери для 
установки на різні моделі машин, а рідкісні специфічні адап-
тери завжди можна замовити окремо. На цей момент про-
грама налічує 32 найменування, що охоплюють велику час-
тину парку вантажівок і автобусів.

Time-to-market — бути першим на прилавку!
І нарешті, найважливіша характеристика асортиментної по-
літики Bosch — політика time-to-market. Це означає, що ком-
панія однією з перших, а найчастіше — першою, пропонує 
вторинному ринку позиції для нових автомобілів. Це над-
важливий чинник у тих випадках, коли автовиробник «під-
страхував» свої оригінальні щітки якоюсь новою, оригіналь-
ною системою кріплення. На цей момент у Bosch широкий 
список ексклюзивних позицій, яких немає у марок-конку-
рентів, — тобто купити можна тільки у Bosch або в оригіналі.

Іноді такі позиції з’являються одночасно з виходом моделі в 
продаж, іноді розробка займає близько року. Під конкретний 
тип кріплення Bosch не завжди має право використовувати 
адаптер, розроблений для автовиробника. Тоді доводиться 
розробляти функціонально такий само, але зі змінами в кон-
струкції щоб не порушувати патент, зареєстрований авто-
виробником на себе. Втім хто розробляє оригінальне крі-
плення, той може швидше і заміну йому придумати, тому й 
виходить на ринок альтернативна щітка Bosch раніше, ніж 
в інших постачальників афтермаркета.

Підводячи підсумок, залишається сказати одне: і за техно-
логіями чистильного елемента, і за зручністю асортименту, 
і за швидкістю виходу на ринок альтернативи оригіналь-
ним щіткам — Bosch в Європі лідирує. Свої нинішні позиції 
Bosch завоював у серйозній конкурентній боротьбі з іншими 
ОЕМ-постачальниками, а не з виробниками сегмента «ціна– 
якість», від чого це досягнення стає ще більш почесним.
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Охолодження 99,9 % двигунів вну-
трішнього згоряння протягом деся-
тиліть здійснювалося шляхом про-
качування води (охолоджувальної 
рідини) навколо блока та головки 
циліндрів для запобігання пере-
гріву і температурній деформації 
внаслідок дії тепла, яке виділяється 
в процесі згоряння палива.

Охолоджувальна рідина пере-
міщується двигуном та поглинає 
тепло. Далі вона потрапляє в 
радіатор, де охолоджується, перш 
ніж знову повертатися всередину 
двигуна, і цикл повторюється. 
Процес нагріву/охолодження 
контролюється термостатом, при-
значення якого — підтримувати 
постійну температуру.

Насос охолоджувальної рідини, 
як і багато інших допоміжних ком-
понентів (зокрема насос гідропід-
силювача рульового управління, 
генератор та компресор кондиці-
онера), традиційно приводяться в 
дію механічно завдяки ремінному 
приводу від колінчастого вала 
двигуна. Недоліком цього є те, що 
потужність від двигуна постійно 
відбирається, і це негативно 
відображається на ефективності 
роботи автомобіля, показниках 
економії пального та шкідли-
вих викидів.

Виробники автомобілів постійно 
розробляють альтернативні спо-
соби управління цими компо-

нентами та їх контролю заради 
підвищення ефективності та еконо-
мічності. І наразі вже багато авто-
мобілів обладнані електропідси-
лювачем рульового управління та 
більшою мірою практикують вико-
ристання електричних компресо-
рів для кондиціонування повітря.

Насоси охолоджувальної рідини 
з електронним контролем та жив-
ленням уперше були представлені 
концерном BMW ще у 2004 р. Ці 
насоси відразу мали кілька переваг 
порівняно з насосами з механіч-
ним приводом, які використовува-
лися раніше, оскільки електричні 
насоси охолоджувальної рідини 
повністю контролюються в будь-
яких умовах експлуатації.

Ці переваги означають більшу 
ефективність у процесі експлуата-
ції, а також знижують рівень вики-
дів автомобіля. Іншою основною 
перевагою є те, що електричний 
насос охолодження може бути роз-
міщений майже в будь-якому місці 
моторного відсіку, що дає більше 
можливостей для використання 
вільного простору. Водозабір може 
бути розміщений на боці двигуна 
для поперечного охолодження, що 
дозволяє запобігти появі «гарячих 
точок» та забезпечує більш ефек-
тивне охолодження уздовж цилін-
дрів (мал. 1).

Це неможливо у випадку експлу-
атації насоса охолоджувальної 

рідини, який приводиться в дію 
ремінним приводом, оскільки 
такий насос має бути розташова-
ний біля краю двигуна, і це означає, 
що охолоджувальна рідина завжди 
циркулює з одного краю до іншого, 
та призводить до того, що частина 
циліндрів нагріваються швидше за 
інші (мал. 2).

ПЕРЕВАГИ:

 Z Повністю контрольована 
швидкість — насос може 
функціонувати на будь-якій 
швидкості, від сигналу елек-
тронного блока управління

 Z Насос здатний забезпечити 
низьку подачу рідини 
коли двигун холодний, для 
більш швидкого прогріву

 Z Насос може працювати з 
вимкненим двигуном

 Z Насос здатний забезпечити 
більш швидку подачу рідини 
для швидкого охолодження 
прогрітого двигуна

 Z Це також дозволяє двигуну 
рівномірно охолоджува-
тися, зменшуючи кількість 
«гарячих точок» двигуна

 Z Особливо стосується 
автомобілів, які обладнані 
системою «старт-стоп», як 
на гібридних автомобілях 

Малюнок 1.

Функціонування електричного насоса 
охолоджувальної рідини: циліндри 

охолоджуються рівномірно.

Малюнок 2.

Функціонування електричного насоса 
охолоджувальної рідини на ремінному при-

воді: циліндри охолоджуються нерівно-
мірно, деякі можуть перегріватися.

Електрика та вода — 
співпраця можлива
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ПОРАДИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Необхідні регулярна перевірка та 
обслуговування (як-то заміна охоло-
джувальної рідини), для того щоб у 
насосі завжди залишалася рідина. У 
випадку, коли насос витягнуто, але 
в майбутньому експлуатація перед-
бачається, то його також необхідно 
зберігати заповненим охолоджу-
вальною рідиною. Якщо насос збе-
рігається сухим, без рідини, то в 
подальшому можливе заїдання на-
соса в процесі експлуатації, що може 
призвести до перегрівання та по-
тенційного пошкодження двигуна. 
Якщо в насосі з будь-якої причини 
немає охолоджувальної рідини, то 
перед приєднанням шлангів охоло-
джувальної рідини крильчатка насо-
са повинна бути прокручена вручну, 
щоб запобігти можливому заїданню 
в процесі роботи насоса. Далі систе-
му охолодження потрібно негайно 
заповнити охолоджувальною ріди-
ною. Також при збиранні необхідно 
впевнитися, що електричний роз’єм 
чистий та сухий, і з’єднання не по-
шкоджено. Під час заміни або вста-
новлення насоса необхідно зробити 
заміну алюмінієвих стяжних болтів та 
коректно їх затягнути згідно з реко-
мендаціями автовиробника. 

При заповненні системи охолоджен-
ня охолоджувальною рідиною, після 
заміни електричного насоса, необ-
хідно видалити все повітря із систе-
ми охолодження. Насамперед треба 
прокачати повітря через дренажні 
отвори системи охолодження до по-
вного видимого зникнення бульба-
шок в охолоджувальній рідині, після 
чого закрити дренажні отвори. Після 

цього закрити кришку розширю-
вального бачка і надалі дотримувати-
ся таких процедур: 

 Z Приєднати зарядно-пусковий 
пристрій до автомобільного аку-
мулятора.

 Z Увімкнути запалювання.

 Z Встановити температуру обігрі-
ву на максимум, а швидкість вен-
тилятора — на мінімум.

 Z Повністю натиснути педаль газу 
на 10 секунд. Двигун не повинен 
бути заведений.

 Z Електричний насос охолоджу-
вальної рідини вмикається в 
момент натискання педалі газу, 
що вказує на те, що процес від-
ведення повітря запущений. 
Ця процедура триває близько 
12 хвилин, і в цей час у жодному 
разі не можна заводити двигун.

 Z Як тільки процедуру буде завер-
шено, робота насоса автоматич-
но припиниться.

 Z Залити охолоджувальну ріди-
ну в розширювальний бачок на 
100 мл вище від максимального 
рівня.

 Z Перевірити систему охолоджен-
ня на можливе витікання.

Якщо є потреба, повторити процес 
відведення повітря (тобто в систе-
мі виявлено витікання), необхідно 
відключити систему управління 
двигуном, повністю вимкнути за-
палювання та вийняти ключ із зам-
ка запалювання приблизно на три 
хвилини. Далі повторити процес. 

Довіряйте тільки перевіреним відповідно до характеристик OE запасним частинам 
від febi bilstein. З повним асортиментом електричних насосів охолоджувальної 
рідини febi можна ознайомитися на www.febi-parts.com.

Торгова марка febi є частиною bilstein group, «парасолькового» бренду для групи 
сильних торгових марок на незалежному ринку автозапчастин.

Інтелектуальні 
насоси 

охолоджувальної 
рідини 

Електрокерований насос охо-
лоджувальної рідини контро-
люється системою управління 
двигуном. Система здатна само-
стійно визначити необхідні 
вимоги до охолодження, аналі-
зуючи поточне навантаження на 
двигун, режим експлуатації та 
дані від температурних датчиків. 
Оперуючи такою інформацією, 
система може визначити корек-
тний режим функціонування та 
швидкість роботи насоса і пере-
дає відповідні команди до блока 
контролю роботи насоса.

Електричний насос також здат-
ний проводити самодіагностику 
для виявлення збоїв у роботі 
та некоректних команд, вико-
ристовуючи для цього доступну 
для зчитування оперативну 
інформацію, яка надходить через 
серійний діагностичний порт 
автомобіля з використанням під-
ходящих інструментів. До набору 
послідовних даних закладено 
інформацію щодо швидкості, сили 
току та температури, що дозво-
ляє провести діагностику. Також 
налаштована функція активації 
насоса охолоджувальної рідини, 
щоб перевірити, чи коректно він 
працює. Некоректна швидкість 
роботи насоса, перевищення 
температурного режиму, коли-
вання напруги, блокування сис-
теми, витікання охолоджувальної 
рідини та поява повітря в сис- 
темі — ось кілька прикладів кодів 
помилок, які система здатна іден-
тифікувати та відобразити. 

В електричного насоса є чотири 
дротових з’єднання — живлення, 
заземлення, з’єднання з локаль-
ною мережею (LAN) та контроль 
від блока управління двигу-
ном, з використанням системи 
широтно-імпульсної модуляції 
(PWM). Продуктивність безщітко-
вого електродвигуна з вологим 
ротором контролюється електро-
нним модулем, розміщеним під 
кришкою насоса (мал. 3).

Малюнок 3.

Охолоджувальна рідина в 
системі охолодження проходить 
через електродвигун насоса, 
при цьому охолоджуються 
електродвигун та електронний 
модуль, а також підшипники 
електричного насоса змащуються 
охолоджувальною рідиною.

Більше інформації на сайті www.bilsteingroup.com
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Часто на ринку компанія асоціюється перш за все з 
тією продукцією, з якою вона на цей ринок прийшла і 
завдяки якій його завоювала. Не стала винятком і япон-
ська компанія NGK/NTK. Якщо свічки NGK рекоменда-
цій не потребують, то зелений круг NTK опинився в тіні 
свого червоного побратима. Причому, на нашу думку, 
абсолютно незаслужено — це так само потужний і 
самостійний бренд, як і перший.

Марка NTK молодша, ніж NGK, усього на 13 років. А 
якщо врахувати, що NGK Spark Plug Co., Ltd була ство-
рена в 1936 р., а бренд NTK з’явився, відповідно, в 
1949 р., то згадана різниця і зовсім видається несуттє-
вою. Причиною створення другого бренду став випуск 
технічної кераміки різного призначення. Власне, ноу-
хау компанії NGK/NTK у галузі виробництва технічної 
кераміки і сьогодні є важливим ключовим елементом 
успіху підприємства.

Як високотехнологічний матеріал, кераміка є майже в 
кожному виробі групи підприємств. Вона застосову-
ється для ізоляторів свічок запалювання, а також для 
свічок розжарювання і кисневих датчиків, крім того, 
кераміка є в промислових інструментах і мобільних 
телефонах — там, де затребувані такі якості, як зно-
состійкість і геометрична стабільність, жароміцність, 
довговічність і надійні електричні ізоляційні власти-
вості. Тож, вироби від NGK/NTK є, можливо, не тільки у 
вашому автомобілі, а й у мобільному телефоні.

Що ж стосується безпосередньо автомобільного 
ринку, то сьогодні NGK/ NTK — це один із ключових 
постачальників як свічок і компонентів системи запа-
лювання, так і датчиків для автовиробників. Причому 
не тільки японських, а й європейських. Першу євро-
пейську філію компанії було відкрито у Великобританії 
ще у 1975 р., а ще раніше з’явилися підрозділи у США. 
Сьогодні NGK/NTK присутня на всіх континентах, вклю-
чаючи Австралію, і є глобальним виробником і поста-
чальником компонентів систем управління двигуном.

Активна розробка датчиків NTK була розпочата одно-
часно з їх масовим впровадженням в автомобільній 
промисловості. Так, уже у 80-ті роки компанія, завдяки 
розробленню кисневих датчиків марки NTK, стала 
піонером у цій галузі. У 1982 р., з початком повсюд-
ного введення регульованого каталізатора, компанія 
NGK також додала у своє портфоліо датчики кисню. З 
приблизної кількості 162 мільйонів зареєстрованих в 
Європі автомобілів, що мають двигун із примусовим 
запалюванням, на сьогодні вже 135 мільйонів осна-
щені регульованим каталізатором. І в цьому сегменті 
лямбда-зондів, який постійно збільшується, компанії 
також допомогла стати лідером спеціалізація на роз-
робленні керамічних компонентів.

Наприклад, застосування в кисневих датчиках висо-
коефективного керамічного нагрівача дозволяє дуже 
швидко досягати готовності до експлуатації. Керамічні 

деталі постійно вдосконалюються для забезпечення ще 
кращого результату вимірювання і дотримання суво-
рих європейських норм. Додатково були розроблені 
інші типи датчиків для спеціального призначення, такі 
як кисневі датчики, електричний опір яких змінюється 
залежно від складу суміші, або широкосмугові датчики. 
У результаті сьогодні компанія є найбільшим світовим 
постачальником кисневих датчиків.

За свої розробки і якість продукції NGK багаторазово 
нагороджувалася різними призами автовиробників. 
Підтримкою спільних розробок з автовиробниками 
займаються міжнародні підрозділи заводської комп-

ДРУГИЙ 
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лектації в європейських філіях у Франції, Німеччині, 
Італії та Англії. Їх співробітники надають автовиробни-
кам на місцях всеосяжну технічну, комерційну та логіс-
тичну підтримку.

Спеціалізовані групи у філіях тісно співпрацюють з 
автовиробниками протягом усього циклу терміну 
служби двигунів — починаючи з фази розроблення 
нових двигунів і до запуску виробництва (SOP), потім 
вони виконують обслуговування серії і постачання 
запчастинами, постійно координуючи дії між замовни-
ками та підрозділом розроблення продукції в Японії. 
При цьому особлива увага приділяється ранньому 
виявленню потреб ринку, а також задоволенню вимог 
замовників щодо сьогоднішньої і майбутньої продукції.

Спільно з інженерами автовиробників фахівці NGK/
NTK розробляють прототипи нових виробів і піддають 
їх потім контролю в центрах випробувань у Ратингені, 
біля Дюссельдорфа (Німеччина), відкритому в 1990 р. 
Там є три високотехнологічних випробувальних стенди 
для двигунів, на яких проводять тривалі випробування 
і тести, крім того, є кліматична камера, в якій автомобілі 
можна випробовувати в екстремальних умовах, при 
температурі від –30 до +50 °C (наприклад, для пере-
вірки характеристик холодного запуску), а також при-
лади для комплексного аналізу відпрацьованих газів.

На сьогодні в асортименті датчиків NTK: кисневі 
(зокрема широкосмугові й з діоксиду цирконію, всіх 4 
типів підключення), детонаційного згоряння, темпера-
турні датчики відпрацьованих газів. Також представ-
лені датчики масової витрати повітря і тиску в колек-
торі. Загалом асортимент дозволяє задовольняти до 
98 % запитів європейських автосервісів на запчастини 
зазначеної категорії.

З точки зору фахівців ринку запчастин, рішення збе-
регти для бренду NTK традиційну форму торгового 
знака NGK виявилося вельми вдалим. Утворене про-
менями червоне коло, що викликає стійку асоціацію з 
одним із історичних різновидів прапора Японії, добре 
впізнаване автолюбителями. А екологічно дружній 
зелений колір логотипа NTK перегукується з осно-
вним призначенням датчиків — оптимізацією роботи 
двигуна з метою зниження витрати палива і шкідливих 
викидів. При цьому схожість форми дозволяє легше 
донести до автовласника той факт, що на якість датчи-
ків NTK вони можуть покластися з тією ж упевненістю, 
що й на знайому якість свічок японського виробника.
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СВІЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ
| Зміни в асортименті свічок запалювання

Бюлетень оновлення продукції
Дата публікації: осінь 2017 року

Заміна автомобільних свічок запалювання Iridium Power та Iridium Tough свічками Iridium TT (IrTT)

Після 20 років виробництва запатентованих свічок запалювання Iridium з центральним електродом діаметром 0,4 мм ми пере-
ходимо до постачання свічок запалювання Iridium TT зі збільшеним ресурсом для автомобільних двигунів. Крім центрального 
електрода діаметром 0,4 мм, у свічках запалювання Iridium TT використовується заземлюючий електрод голчастого типу. Нова 
конструкція є черговим еволюційним етапом у технології іридієвих свічок запалювання і спирається на спадщину високоякіс-
них свічок Iridium Power та Iridium Tough.

Технології DENSO дозволяють створювати ефективні універсальні речі. У свічках запалювання це зумовило скорочення асор-
тименту — у продажу залишилися тільки найкращі моделі, перевірені часом.

Останнім кроком в оптимізації асортименту стало об’єднання лінійок високоефективних свічок. 

На сьогодні у DENSO залишаються 
три лінійки свічок запалювання:

Завдяки програмі заміни лінійок Iridium Power і Iridium Tough новими свічками Iridium TT десятки свічок замінюються однією 
свічкою Iridium TT. Консолідація асортименту дозволить дистриб’ютору тримати на складі не десятки позицій, а всього лише 
кілька від DENSO. Це істотно скорочує інвестиції в товарний запас.

Із серпня 2017 року здійснюється автоматична заміна знятих із виробництва свічок запалювання лінійок Iridium Power і Iridium 
Tough новими свічками Iridium TT. У міру вичерпання складського запасу старих свічок запалювання ви будете отримувати 
нові свічки IrTT. Це дозволить гарантувати постачання належних свічок запалювання навіть у випадку замовлення свічок зі 
старим артикулом.

Нижче наведено огляд відповідних найменувань.

НАЙМЕНУВАННЯ ЩО ЗАМІНЮЮТЬСЯ НОВІ НАЙМЕНУВАННЯ

ТИП МІНІМАЛЬНА 
ПАРТІЯ ПРИМІТКА IrTT МІНІМАЛЬНА 

ПАРТІЯ

IK16 4 Pack IK16 будуть використовуватися 
тільки в мотоциклах IK16TT 4 Pack

IK20 4 Pack IK20 будуть використовуватися 
тільки в мотоциклах IK20TT 4 Pack

IKH16 4 Pack Знімаються з виробництва IKH16TT 4 Pack

IKH20 4 Pack Знімаються з виробництва IKH20TT 4 Pack

IQ16 4 Pack Знімаються з виробництва IQ16TT 4 Pack

IQ20 4 Pack Знімаються з виробництва IQ20TT 4 Pack

IT16 4 Pack Знімаються з виробництва IT16TT 4 Pack

IT20 4 Pack Знімаються з виробництва IT20TT 4 Pack

ITF16 4 Pack Знімаються з виробництва ITF16TT 4 Pack

ITF20 4 Pack Знімаються з виробництва ITF20TT 4 Pack

ITL16 4 Pack Знімаються з виробництва ITL16TT 4 Pack

ITV16 4 Pack Знімаються з виробництва ITV16TT 4 Pack

Стандартні свічки Свічки TT з поліпшеним 
нікелевим сплавом Iridium TT
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Іридієві свічки запалювання з артикулом SC20HR11 замінені свічками з артикулом SC16HR11
Свічки з каталожними номером SC20HR11 поступово виводяться з асортименту, оскільки замість них, відповідно до специфікацій авто-
виробника, будуть використовуватися свічки запалювання з каталожним номером SC16HR11.

Раніше свічки запалювання з розжарювальним числом 16 використовувалися тільки в автомобілях Aygo / 108 / C1 і Yaris 2014 року 
випуску. Тепер SC16HR11 будуть використовуватися замість SC20HR11 і в інших двигунах. Для ринку післяпродажного обслуговування 
передбачено поступовий безпечний перехід відповідних автомобілів на свічки запалювання SC16HR11 і, як наслідок, ліквідацію по-
точного складського запасу SC20HR11.

Свічки SC20HR11 будуть автоматично замінюватися SC16HR11 у процесі обробки замовлень і організації поставок. 
Для отримання точної інформації про заміни зверніться до каталогу свічок запалювання DENSO.

Згідно з вимогами автовиробника, компанія DENSO змінює розжарювальне число з 20 на 16. У першу чергу це торкнеться двигунів 
Toyota. Автовиробник уже почав встановлювати свічки запалювання SC16HR11 на нові автомобілі. На ринку післяпродажного обслуго-
вування заміна відбуватиметься поступово.

Вибір розжарювального числа залежить від того, яка середня швидкість руху експлуатованого автомобіля; початковий вибір ґрун-
тується на передбачуваному середньостатистичному режимі експлуатації двигуна. У цьому випадку автовиробник вирішив знизити 
розжарювальне число, спираючись на результати багаторічної експлуатації цього двигуна.

Розжарювальне число — це величина, яка показує час, після закінчення якого свічка досягне стану розжарювального запалювання. 
Чим більше розжарювальне число, тим менше свічка нагрівається. Відповідно з малим розжарювальним числом буде гаряча свічка, а 
з великим — холодна.

При невеликих навантаженнях відмінно працюють гарячі свічки, але при тривалій та інтенсивній роботі температура свічки зростає, це 
може привести до розжарювального запалювання і, як результат, до неправильної роботи двигуна.

За рахунок дорогих матеріалів і малих розмірів електродів свічка, з одного боку, швидше нагрівається і витримує вищі температури, 
але з іншого боку — вона швидше охолоджується, краще розсіюючи тепло з маленького за обсягом електрода на велику базу. Темпера-
турний діапазон свічок з тонкими електродами з дорогоцінних металів ширший. Свічки Iridium TT, що працюють у більшому діапазоні 
розжарювальних чисел, дозволили DENSO зробити універсальний асортимент.

Технологія ТТ ідеально підходить і для двигунів, які працюють на газу, — ці свічки запалюють газ набагато ефективніше. Особливо 
рекомендуються для таких двигунів свічки Iridium TT, тому що тугоплавкий метал електродів чудово витримує велику температуру 
горіння газу.

Зміни внесені в електронний каталог TecDoc.

НАЙМЕНУВАННЯ ЩО ЗАМІНЮЮТЬСЯ НОВІ НАЙМЕНУВАННЯ

ТИП МІНІМАЛЬНА 
ПАРТІЯ ПРИМІТКА IrTT МІНІМАЛЬНА 

ПАРТІЯ
ITV20 4 Pack Знімаються з виробництва ITV20TT 4 Pack

IW16 4 Pack IW16 будуть використовуватися 
тільки в мотоциклах IW16TT 4 Pack

IW20 4 Pack IK20 будуть використовуватися 
тільки в мотоциклах IW20TT 4 Pack

VCH20 10 Pack Знімаються з виробництва IXEH22TT 4 Pack

VFK16 10 Pack Знімаються з виробництва IK16TT 4 Pack

VFKBH20 10 Pack Знімаються з виробництва IKBH20TT 4 Pack

VFKH20 10 Pack Знімаються з виробництва IKH20TT 4 Pack

VFXEH20 10 Pack Знімаються з виробництва IXEH20TT 4 Pack

VFXEH20E 10 Pack Знімаються з виробництва IXEH20ETT 4 Pack

VFXEH22 10 Pack Знімаються з виробництва IXEH22TT 4 Pack

VK16 10 Pack Знімаються з виробництва IK16TT 4 Pack

VK20 10 Pack Знімаються з виробництва IK20TT 4 Pack

VKH16 10 Pack Знімаються з виробництва IKH16TT 4 Pack

VKH20 10 Pack Знімаються з виробництва IKH20TT 4 Pack

VQ16 10 Pack Знімаються з виробництва IQ16TT 4 Pack

VQ20 10 Pack Знімаються з виробництва IQ20TT 4 Pack

VT16 10 Pack Знімаються з виробництва IT16TT 4 Pack

VT20 10 Pack Знімаються з виробництва IT20TT 4 Pack

VW16 10 Pack Знімаються з виробництва IW16TT 4 Pack

VW20 10 Pack Знімаються з виробництва IW20TT 4 Pack

37

ПОСТАЧАЛЬНИКИ



Багата історія торгової марки Sachs 
відрізняється технічними іннова-
ціями та ентузіастами. Протягом 
багатьох десятиліть Sachs лідирує у 
сфері трансмісій і підвісок не тільки 
для автомобілів, комерційного та 
залізничного транспорту, сільсько-
господарської та будівельної тех-
ніки, а й для гоночних автомобілів 
міжнародного рівня. Продовжуючи 
рух у майбутнє, ZF Aftermarket роз-
повідає про свою марку в новій 
мультимедійній рекламній кампа-
нії, приділяючи особливу увагу уні-
кальній історії бренду.

«Оскільки ми — підрозділ, що 
працює на ринку післяпродаж-
ного обслуговування, репутація 
наших торгових марок цінна сама 
собою. ZF Aftermarket розвиває свої 
бренди, створюючи єдиний образ 
з високим ступенем впізнаваності 
у світі», — пояснює Гельмут Ернст, 
голова ZF Aftermarket. Цей дивізіон 
ZF відразу ж переносить інженерний 
досвід компанії на ринок післяпро-
дажного обслуговування, зберігаючи 
лідерство як світового постачаль-
ника комплексу виробів і послуг для 
трансмісій та підвісок.

У центрі першої частини нової кам-
панії Sachs — BMW M4 DTM, осна-
щений карбоновим зчепленням 
Sachs, розробленим спеціально для 
автомобілів Німецького кузовного 
чемпіонату (DTM). Завдяки високо-
якісним матеріалам, надійності та 
довговічності це зчеплення можна 
назвати кращим із кращих.

«Зчеплення Sachs дозволяє найбільш 
швидкому автомобілю DTM розігна-
тися з 0 до 100 км/год за 2,6 секунди. 
З такою якістю і показниками ми 
починаємо репозиціонування торго-
вої марки Sachs на ринку», — пояс-
нює Бен Смарт, директор з міжнарод-
ного маркетингу.

Починаючи з 1923 року, зчеплення 
Sachs символізують високу якість, 
довговічність, надійність, а також 
вражаючий успіх в автоспорті. Їх 
встановлювали на легендарні «Срібні 
стріли» Mercedes-Benz у 1930-х роках 
і до цього дня продовжують вико-
ристовувати в болідах «Формули-1», 
а також в автомобілях, що беруть 
участь у заїздах на довгі дистанції, 
кільцевих гонках, національних і між-
народних чемпіонатах з ралі.

Знання, отримані з досвіду в авто-
спорті, переносяться безпосередньо 
у виробництво компонентів для 
стандартних транспортних засо-
бів, даючи змогу зчепленням Sachs 
перевершувати конкурентів за 
довговічністю і стійкістю до тепло-
вих навантажень.

Рушання з місця на підйомі, рух у 
нескінченних заторах або гірським 
серпантином — з якими тільки 
завданнями не стикається зчеплення 
легкового автомобіля! Зчеплення 
Sachs, котрі можна замовити в 
ZF Aftermarket як окремі високоя-
кісні компоненти або як практичні 
монтажні комплекти, що спрощу-
ють зборку, гарантують найкращі 
експлуатаційні характеристики.

У монтажний комплект Sachs входять 
нажимний диск, диск зчеплення, 
вижимний підшипник і спеціальна 
змазка для зручності монтажу, що 
забезпечують надійну, ефективну й 
швидку заміну зчеплення. На дода-
ток до комплектів з двомасовим 
маховиком і зчепленням з компен-
сацією зносу XTend доступні й інші 
поєднання, наприклад комплекти з 
вижимною муфтою.

«Наша маркетингова кампанія, 
орієнтована на факти, об’єднує в 
собі багаторічні інженерні традиції 
та імідж Sachs із сучасним, яскраво 
вираженим інноваційним потенціа-
лом відомого бренду, — пояснює 
Бен Смарт. — Переваги технологій 
трансмісій і підвісок Sachs доступні 
кожному, не тільки елітним видам 
автоспорту. Протягом наступних 
місяців ми плануємо представити 
інші вироби Sachs і продемонстру-
вати їх виняткові характеристики».

Динамічні рекламні оголошення й 
ролики, інтернет та прямий марке-
тинг у рамках нової кампанії Sachs 
орієнтовані на дистриб’юторів і стан-
ції технічного обслуговування. Гель-
мут Ернст задоволений прогресив-
ним підходом: «Якість та інновація, 
міцність і надійність, продуктивність 
та інженерна творчість — протягом 
більше ста років торгова марка Sachs 
пропонує своїм шанувальникам 
унікальну суміш цих якостей».

Sachs — перевірені результати і на дорозі, і на гоночній трасі
 ᱥ Інноваційні деталі Sachs із рішеннями ZF Aftermarket для автоспорту
 ᱥ Запуск мультимедійної кампанії Dynamic Sachs у вересні 2017 року
 ᱥ Приголомшливі факти — перевірені показники

Більше детальної інформації, фото та відео-ролик можна знайти на сайті 
www.sachsprovenperformance.com
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Гальмівна рідина
для екстремальних 
умов

ENV6
Винайдено для життя



ENV6: для високої ефективності
сучасних гальмівних систем

Новітні гальмівні системи стають дедалі 
потужнішими. Швидкість реагування 
систем ABS і ESP® висока, як ніколи.

Тому компанія Bosch, як розробник 
багатьох автомобільних систем, у тому 
числі ABS і ESP®, пропонує гальмівну 
рідину ENV6 — продукт, який уже зараз 
відповідає вимогам гальмівних систем 
майбутнього.

ENV (скорочення від англійського слова 
envelope) підходить для використання 
практично у всіх гальмівних системах, 
випущених з 1990 року. 

Високодинамічна гальмівна рідина 
ENV6 — ПЕРША ГАЛЬМІВНА РІДИНА, 
що одночасно поєднує в собі низьку 
в’язкість і високу вологу точку кипіння 
під час роботи.

Комплексне випробування 
в центрі розробок Bosch
Більше 2 років гальмівна рідина Bosch ENV6
проходила випробування та адаптацію до нових
версій систем ABS і ESP® у центрі лабораторних
досліджень Bosch у м. Абштат (Німеччина).

Гальмівна рідина Bosch ENV6 піддавалася
екстремальним навантаженням у ході виконання
регулярних випробувань збільшенням тиску 
в системі за екстремальних температур, а також 
у ході виконання випробувань на зносостійкість 
і гучність.

Результати тестування гальмівної рідини Bosch ENV6: 
У центрі розробок Bosch у м. Абштат, гальмівна рідина піддається 
хімічним випробуванням.

Дослідження тривалої роботи в лабораторії:
Завдяки своїм високодинамічним властивостям гальмівна рідина
ENV6 забезпечує високу ефективність і тривалий термін служби
сучасних гальмівних систем.
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Висока змащувальна здатність, менша
корозія та зношування – переваги ENV6:

 ▶ Універсальний продукт: ENV6 підходить практично для всіх гальмівних систем, випущених 
з 1990 року; гальмівна рідина Bosch ENV6 може бути використана на заміну практично всіх 
попередніх моделей гальмівних рідин, наприклад, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 (крім LHM)

 ▶ Використання універсальної гальмівної рідини Bosch ENV6 дозволяє скоротити витрати 
на зберігання

 ▶ З періодичністю заміни 3 роки, високоякісні гальмівні рідини Bosch ENV6 працюють 
набагато довше, ніж стандартні гальмівні рідини DOT 4 (потребують заміни кожні 2 роки)

 ▶ Bosch ENV6 знижує корозію всередині гальмівної системи, а її висока змащувальна 
здатність запобігає зношуванню та виникненню шуму в системах ABS і ESP®

 ▶ Гальмівні рідини Bosch ENV6 не належать до небезпечних речовин відповідно 
до Директиви з небезпечних речовин

ENV4 і ENV6: результати лабораторних досліджень
ENV4 Значення параметра

Суха точка кипіння (°C) ≥ 265

Волога точка кипіння (°C) ≥ 175

В’язкість за ‒40 °С (мм2/с) ≤ 700

ENV6 Значення параметра

Суха точка кипіння (°C) ≥ 270

Волога точка кипіння (°C) ≥ 185

В’язкість за ‒40 °С (мм2/с) ≤ 670

Номер деталі Опис Об’єм (літрів)

1 987 479 200 Bosch ENV4 0,25

1 987 479 201 Bosch ENV4 0,5

1 987 479 202 Bosch ENV4 1

1 987 479 203 Bosch ENV4 5

1 987 479 204 Bosch ENV4 20

1 987 479 205 Bosch ENV4 60

1 987 479 206 Bosch ENV6 0,5

1 987 479 207 Bosch ENV6 1

1 987 479 208 Bosch ENV6 5

1/700

1/1000

1/1500

1/1800

Порівняння характеристик в’язкості та вологої точки кипіння різних гальмівних рідин

В’язкість 
(мм2/с)

Чим нижча в’язкість, тим
менший час реагування
системи ESP®.

Висока волога
точка кипіння
(°C )

Чим вища волога точка 
кипіння, тим менший 
ризик виникнення 
пухирців пари — головної 
причини відмови гальм.

140                   150                   160                    170                   180                   190

ENV6 ТА ESP®: Уже на стадії розробки сучасні гальмівні рідини, такі як Bosch ENV4 і ENV6,
призначені задовольняти потреби сучасних та майбутніх систем ESP®.

Безпека та

надійність

ENV6

ENV4

DOT 3

DOT 4
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JC PREMIUM
тримає Ваш

в хорошій
двигун

формі
 ПАЛИВНІ ФІЛЬТРИМАСЛЯНІ ФІЛЬТРИ ПОВІТРЯНІ ФІЛЬТРИ ФІЛЬТРИ САЛОНУ



Ш Е Д Е В Р И
Д О В Г О Л І Т Т Я

Максим Палій

Компанія Osram випустила цілу плеяду 
найрізноманітніших ламп під одним спіль-
ним знаменником — ultra life. Лампи-
«довгожителі» long life в асортименті 
компанії вже були, однак у новому вико-
нанні вони стали не тільки доступнішими 
за вартістю, а й ще більше посилили свою 
головну перевагу — довгий термін служби. 
Крім того, в пропозиції з’явилися навіть 
ксенонові лампи головного світла, які про-
сто шокували конкурентів: десять років 
офіційної гарантії — таких сміливих заяв на 
ринку автосвітла ще не було.
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Цей рік став реорганізаційним у візу-
альній градації ламп Osram. Продавці 
й споживачі давно звикли до яскра-
вих помаранчевих корпоративних 
тонів німецького бренду. Однак 
кількість лінійок, напрямків і підви-
дів ламп в асортименті Osram стала 
настільки великою, що прийшов час 
систематизації споживчого вибору.

Для цього в рамках нової концеп-
ції лампи, незалежно від цоколів і 
призначення, зовні розділили на 
кілька колірних образів, які легко 
запам’ятовуються. Так, упаковка 
білого кольору відтепер означає 
стандартні лампи. Орієнтовані на 
шанувальників тюнінгу і стилю, 
лампи зі зміненою колірною тем-
пературою мають синю упаковку. 
Той, хто чекає від лампи якомога 
більше світла й обирає напрямок 
performance, відрізнить його за упа-
ковкою в червоних тонах. Усі світ-
лодіодні лампи будуть продаватися 
в чорно-сріблястій гамі блістерів і 
коробок. Тепер на полиці магазину 
покупець вже здалеку зможе впіз-
нати улюблений напрямок і, отже, 
швидше й простіше підбиратиме 
необхідну лампу відповідно до свого 
стилю життя і філософії вибору.

Але в цьому матеріалі нас цікавлять 
нові лампи, упаковані в зелений 
«мундир». Яскраво-трав’яний колір 
в «одязі» ламп Osram тепер означає 
нині модне «еко». Причому цей пре-
фікс відразу вказує на два терміни, 
що перегукуються, — екологію та 
економію. Вони пов’язані між собою, 
адже мається на увазі економія як 

ресурсів планети, так і гаманця спо-
живача. А домогтися такого симбіозу 
можна одним шляхом — довгим 
ресурсом працездатності продукту.

Тобто зелений колір упаковки 
продукції Osram позначає лампи 
з істотно збільшеним термі-
ном служби.

Власне, схожі лампи вже були в Osram 
у різних цоколях. Проте лінійка long 
life була набагато коротшою. Вона 
налічувала близько 10 артикулів, а 
на її продукти гарантія становила три 
роки, на відміну від двох років у стан-
дартних ламп. Але найважливіше для 
покупців (а, як правило, на інсталяції 
таких ламп наполягає саме кінце-
вий споживач), що за продовжену 
гарантію потрібно було додатково 
платити. Лампи, позначені стікером 
long life, коштували на 50 % дорожче, 
що часто відштовхувало покупців, а 
економія тут багатьом видавалася 
дуже відносною.

Нова серія «ultra life» стала, 
по-перше, набагато доступнішою. 
Звичайно, за відмінності та довго-
ліття треба доплачувати, як за важ-
ливу опцію. Але відтепер компанія 
Osram може собі дозволити прода-
вати лампи нової серії ultra life лише 
на 20 % дорожче, ніж стандартні. 
Ось і перша цікава економія — 30 % 
від попередників.

По-друге, саме продовження гарантії 
стало більш значущим. Тепер Osram 
дає не три, а чотири роки гарантії 
на подібний продукт у галогенному 
виконанні. По-третє, сама лінійка 
вдвічі розширилася, і замість 10 
артикулів ми отримуємо вже 20 
варіантів виконання, що істотно роз-
ширює можливості застосування. Ну 
і, якщо порівнювати зі стандартними 
лампами, то термін служби в біль-
шості цоколів виріс аж у 4 рази. Щоб 
покупець міг легко орієнтуватися в 
характеристиках, на упаков-
ках тепер є чіткі й зрозумілі 
піктограми порівняння осно-
вних параметрів.

Третя перевага особлива 
тим, що вона подвійна. 
Найпоширеніші цоколі 
Н7, Н11, Н4 були й 
раніше. А ось, напри-
клад, лампа Н11 стала 
новинкою лінійки ultra 
life. І саме вона напевно 
набере популярності з 
подібним озброєнням. 
Річ у тім, що лампа з 
таким цоколем у 
90 % випадків 
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використовується в протитуманних 
фарах. А, як правило, заміна ламп у 
ПТФ — досить важкодоступна опе-
рація, і часто міняти їх незручно, 
складно й довго. Відтепер можна 
встановити лампу в ПТФ зі стандарт-
ним світловим потоком, з тією ж 
яскравістю і колірною температурою, 
але з терміном служби, який у 4 рази 
перевищує стандартний, і надовго 
забути про проблему з незручнос-
тями. Мабуть, саме в таких варіантах 
виконання особливо складно пере-
оцінити нову пропозицію.

Але журналістам не 
дає спокою головне 
питання: як подібного 
домоглися і «за чий 
рахунок цей банкет»? 
З одного боку, уже 
стало цілком звичним 
те, що лампи Osram 
у жорсткій конку-
рентній боротьбі за 
споживача постійно 
стають кращими і при 
цьому доступнішими 

за попередників, завдяки безпере-
бійному впровадженню новітніх тех-
нологій і невпинному прогресу. Але 
з іншого боку, все-таки скринька ж 
повинна якось відкриватися? І досвід 
підказує, що фокусів тут немає, а є 
поступальний рух наукової думки.

Уважне вивчення ламп навіть нео-
зброєним оком вказує на першу 
відмінність — нитка розжарення 
візуально стала іншою. Якщо порів-
нювати її зі звичайною стандартною 
лампою, то в нової лампи ultra life 
завитки трохи більшого діаметра. 
Тобто вона не стала довшою, але 
діаметр завитка виглядає більшим — 
ніби її накручували на більш вгодо-
вану основу. Відповідно, в одному 
завитку стало більше дроту. Але кіль-
кість завитків не змінилася.

І сам дріт виглядає явно модерні-
зованим. У ньому застосовані інші 
сплави металів — він став помітно 
темнішим і не так яскраво блищить, 
як стандартний. У компанії Osram під-
тверджують, що сплав металів нитки 
розжарення змінився, але його склад 
компанія не афішує — це, зрозуміло, 
належить до закритих технологій і 
корпоративних таємниць виробника. 
Ділитися з конкурентами подібними 
технічними ноу-хау в компанії не 
поспішають, що цілком виправдано. 
Але право редакції вивчати зовнішні 
зміни у нас ніхто не відбирає. А як 
казав Шерлок Холмс: «Фізіономічний 
аналіз дещо означає в нашій справі». 
Тому продовжимо.

Навіть не знаючи точного складу 
металів нитки розжарення ламп 
ultra life, але помітивши ширший 
радіус завитків нитки і застосувавши 
дедуктивний метод, можна ствер-
джувати, що ширші завитки перед-
бачають і більшу кількість матеріалу 
для нитки. Ми знаємо, що молекули 
цього загадкового сплаву металів 
у процесі горіння нитки не просто 
нерухомо світяться, а відриваються 
від материнського лона. Так відбува-
ється в будь-якій нитці розжарення. 
Після «стрибка» ці молекули металів 
взаємодіють з «асорті» молекул газів, 
що наповнюють колбу. У галоген-
ній суміші використовуються різні 
поєднання інертних газів, і напевно 
їх склад теж модернізований. Як 
саме, ми не знаємо, але в будь-якому 
випадку основний процес відбу-
вається між молекулами галогену 

і металу — йоду і вольфраму: вони 
поєднуються в пари і разом летять до 
більш холодних стінок колби. Із чого 
б інженери не готували «вінегрет» 
сплаву металів, але старий добрий 
вольфрам там, напевно, й досі заді-
яний у якості «граючого тренера». 
Далі біля більш холодних стінок 
колби дует новоспечених «молодят» 
охолоджується фізично. Швидко-
плинний «шлюб» розпадається, і вже 
розведені молекули металів «холос-
тяками» повертаються в «батьків-
ський дім» до своїх родичів на «лаву 
запасних» нитки розжарення. Так 
працює галогенний цикл — все, як 
у людей.

Але не всі «бійці» металів витримують 
складні «шлюбні стосунки» і довгий 
шлях. Частина молекул нитки роз-
жарення згорає від «палкої любові» 
з молекулами галогену. Це означає, 
що деякі не повертаються додому 
в запалі пристрастей. Відповідно, 
кількість металів у нитці повільно 
зменшується на молекулярному 
рівні. У результаті нитка поступово 
стає тоншою і з часом вона просто 
вигорає. А це означає, що чим ширше 
коло кожного завитка, тим більше в 
ньому майбутніх «коханців» (молекул 
металів), а отже, і цей чинник без-
посередньо впливає на довголіття 
самої нитки. Тобто помітне розши-
рення діаметра завитків нитки роз-
жарення лампи ultra life забезпечує 
значне збільшення терміну служби 
цього продукту.

Є і другий фактор збільшеного діа-
метра нитки, що працює в ту ж лузу. 
Дуже часто лампа перегорає не 
через те, що нитка рветься від ста-
рості або навантаження, скоріше це 
відбувається через суто механічне 
трясіння. Ми з великою часткою ймо-
вірності припустили, що основний 
інгредієнт сплаву металів — все той 
же вольфрам. А він має репутацію 
металу дуже твердого, важкого, 
проте крихкого на злам. Широкі 
завитки при трясінні згинаються на 
менший кут, більша кількість металу 
міцніше пручається механічному 
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навантаженню, а отже, ми отримуємо 
кращу вібростійкість до перипетій 
доріг. Елементарно робимо висно-
вок, гідний хоча б доктора Ватсона: і 
механічно, і на молекулярному рівні 
завитки з більшим радіусом нитки 
складніше зруйнувати, і нитка стає 
більш надійною і довговічнішою.

Ну, і третій маловідомий фактор — 
це «особовий склад» металів нитки. 
Напевно з ним теж неабияк поворо-
жили, щоб молекули сплаву стали 
більш «морально стійкими» до неми-
нучих «любовних» колотнеч гало-
генного циклу. І не виключено, що й 
сама газова суміш отримала своєрід-
ний тюнінг за складом. Як мінімум, у 
галогенних лампах Osram Cool Blue 
intense ми вже проходили подібний 
фейсліфтинг, так що припущення 
напевно небезпідставні.

Але є і константи, які також відіграють 
важливу роль. Наприклад, довжина 
нитки не змінилася, відповідно, 
фокусування в кожному цоколі зали-
шилося незмінним. Тобто статус-кво 
відповідності фокусним положенням 
дотриманий — лампи виконують 
ту ж роль і в тому ж форматі, що і їх 
попередники, тільки значно довше. 
Але не поскупившись на більшу кіль-
кість металів у нитці, якось інакше 
переплітаючи складові сплаву мета-
лів і газів, а також істотно видозмі-
нивши нитку простим методом більш 
широкого завитка, конструктори 
домоглися багатьох переваг. Мож-
ливо, нитка стала трохи дорожчою 
у виробництві, але не суттєво на 
одиниці при масовому виробництві. 
Тому і вартість таких ламп тепер не 
набагато перевищує вартість стан-
дартних, зате конструкція стала зна-
чно міцнішою і довговічнішою. Ось і 
вся дедукція, хоча, звичайно, точний 
рецепт залишиться фірмовим секре-
том виробника.

Однак це все — далеко не найголо-
вніше. Принципово новий подару-
нок у компанії Osram підготували 
в розширенні лінійки. Її не просто 
збільшили за типами цоколів. Якщо 
раніше лампи з великим терміном 

життя стосувалися виключно пере-
січних галогенних ламп, то вперше 
цю цікаву для багатьох гаму продук-
тів поповнили лампи газорозрядні, 
тобто ксенонові. І це головна новинка 
рестайлінгової лінійки ultra life!

Усі основні типи ксенонових цоколів 
(D1S, D2S, D3S) тепер представлені 
в «зеленій милі» ultra life у нових 
упаковках (бокси, картон). І це — 
не головна особливість. Головний 
сюрприз полягає в єдиній, але вкрай 
важливій цифрі: вперше в історії 
компанія Osram дає на ксенонові 
лампи головного світла серії ultra 
life небувалу раніше гарантію — 
10 років!

Ні, це не помилка — саме десять 
років! Тобто термін гарантії збіль-
шений не скромно на рік, а так, щоб 
просто вбити золотий цвях у труну 
всіх іменитих і невідомих конку-
рентів — відразу на десятиліття! 
Такий сильний і незвичайний хід 
у новітній історії автоламп навіть 
не пригадується.

Чому це так важливо? Справа не 
тільки в тому, що це новинка, і раніше 
ксенон у виконанні long life не існу-
вав. Тут вишенька на торті криється 
в принципово іншому відношенні до 
ксенону, як такого. Адже галогенні 
лампи все одно доступніші, ніж ксе-
нонові, навіть з поліпшеними харак-
теристиками або з подовженим 
терміном служби. Так, галогенні дов-
гожителі коштують більше за стан-
дартні, але однак вони незрівнянно 
дешевші від будь-яких ксенонових 
ламп. Ксенон дорогий і складний сам 
по собі, як конструкція. А вже тим 
більше з такою завидною 10-річною 
гарантією. Причому через дорожнечу 
ксенонових ламп, у них важливіший 
саме термін служби в порівнянні з їх 
вартістю, ніж інші параметри. Багато 
хто виправдано не ризикує купувати 
азіатський ксенон «ноу-нейм» саме 
через викинуті гроші на невизначену 
за часом працездатність.

Повернемося до винуватиці торже-
ства — ксенонової лампи ultra life. 
Пояснити прагматично, як саме в 

компанії Osram домоглися такого 
незбагненного терміну, що дозволяє 
сміливо давати 10 років гарантії, ми 
поки не можемо. Якщо нитку роз-
жарення можна детально вивчити 
навіть під мікроскопом, то в ксено-
новій лампі нитки немає, а горить 
плазма між електродами. Подиви-
тися на плазму детально фізично 
неможливо. А компанія свої ноу-хау 
не розкриває навіть під «чесне піо-
нерське». Це і є той самий сумнозвіс-
ний «секрет фірми».
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Але згадаємо заповіти великого 
сищика. Наші візуальні здогади при-
пускають інший розмір електродів 
і якесь специфічне покриття на їх 
кінцях. Адже швидше за все у ксено-
нових ламп «летять» саме електроди: 
вони вигорають, дуга змінює світло-
вий потік, в якийсь момент лампа 
вимикається і більше не подає ознак 
життя. Отже, напевно модернізації в 
лампах-довгожителях зазнали саме 
вони — електроди, як найважливіша 
ланка. Плюс, можливо, якось змі-
нився склад газу, що наповнює колбу, 
а точніше піддалися рестайлінгу 
солі металів у ньому. Адже в складі 
ксенонової суміші є і ртуть, і навіть 
деякі радіоактивні елементи. Але не 
варто лякатися — вони там містяться 
в такій малій кількості, й до того ж у 
зв’язаному стані, що абсолютно не 
нічим не загрожує. Швидше пил на 
вулицях наших міст «фонить» у рази 
більше. Але все ж радіоактивні час-
тинки є в найдрібніших дозах у ксе-
нонових лампах, а найменша зміна їх 
складу може також істотно вплинути 
на характеристики лампи, напри-
клад, на ту ж довговічність.

Радіоактивні метали в мізерній кіль-
кості є і в покритті електродів (торій, 
радій тощо). Вони дуже стійкі до 
руйнування, але не виключено, що 
якщо інженери на молекулярному 
рівні досягли зміни їх складу, то в 
компанії Osram також змогли досягти 
жаданого успіху. Щонайменше, елек-
троди ламп нам здалися дещо іншого 
відтінку, що й дає привід для поді-
бних гіпотез. Однак це всього лише 
наші журналістські припущення. На 
відміну від галогенних ламп серії 
ultra life, в компанії Osram таємницю 
довголіття ксенонових ламп цієї серії 
зберігають під заповітом мовчання.

Тому повернемося до того, що ми 
знаємо точно. Оскільки ці лампи 
йдуть у заводському цоколі, то 
коректніше їх порівнювати з ори-
гіналом. У заводського ксенону, 
на відміну від «колгоспного», є 
обмеження щодо геометрії, світло-
вого потоку і навіть щодо колірної 
температури. Тому основні харак-
теристики нових ксенонових ламп 
залишилися ті самі — 35 ватів 
потужності, стандартний світловий 
потік — 3200–3500 люменів, та ж 
колірна температура і яскравість. 
Усе закономірно, крім одного — 
терміну служби. Тут він в 4 рази 
більший! Попередні газорозрядні 
лампи були розраховані на ± 3000 
годин. Тут можна сміливо цей пара-
метр множити на чотири.

Звичайно, відразу виникає принци-
пове питання про вартість. Можемо 
заспокоїти: нові ксенонові лампи 
ultra life всього на 25–30 % дорожчі 
від оригінального ксенону. Виходить, 
що за невелику надбавку покупець 
отримує фактично вічну лампу? 
Дивно, незвично, але це — факт.

Є ще одна важлива особливість ксе-
нонового освітлення. Галогенні лампи 
старіють майже непомітно, а «віддають 
кінці» швидко і несподівано. А ось у 
ксенону старість перебігає з певними 
симптомами. Якщо стандартні ксено-
нові лампи починають втрачати світ-
ловий потік зазвичай через три роки, а 
«вмирають» через чотири, то в новому 
продукті цей вік можна сміливо мно-
жити аж на 4.

У Osram випробовували ці лампи у 
своїх лабораторіях на «повну котушку», 
а там дають запаморочливі наван-
таження. Автор цих рядків особисто 
бував у лабораторіях на заводі Osram і 
бачив на власні очі, як там знущаються 
над лампами, а також те, скільки над-
сучасної апаратури і випробувальних 
стендів під різні умови є на озброєнні 
в цього підприємства. Інквізитори 
середньовіччя позаздрили б тим 
тортурам, яких зазнають експеримен-
тальні лампи, перш ніж їх характерис-
тикам надійності винесуть виправду-
вальний вердикт. Такий серйозний і 
дуже дорогий аналіз змушує вірити в 
підсумкові цифри навіть на слово. Не 
кажучи вже про репутацію марки з 
більш ніж віковою історією.

Але тут напрошується одне під-
ступне запитання — а навіщо вза-
галі потрібно компанії Osram робити 
майже вічну «лампу Аладдіна» з 
10-річною гарантією? Згадаймо зна-
менитий картель Phoebus, заснова-
ний у 20-х роках минулого століття 
саме світовими виробниками світла. 
Ще століття тому виявилося, що 
створити майже вічну лампу можна. 
Однак виробники ламп стали втра-
чати свої доходи, через те, що нові 
продукти не було кому купувати — 
всі вже їх придбали, а лампи не пере-
горали. Тоді виробники, знехтувавши 
всіма конкурентними розбіжностями, 
таємно домовилися між собою про 
стандартний термін служби лампи 
1000 годин і не більше. Це був один 
із ранніх і найяскравіших прикладів 
великомасштабного і систематичного 
застосування політики запланова-
ного старіння продуктів. Усі глобальні 
корпорації негласно користуються 
цим принципом і донині. Подоба-
ється нам це чи ні, але, на жаль, такий 
жорстокий принцип якоюсь мірою 
підтримує баланс між оптимальним 
терміном служби будь-якого про-
дукту і розвитком їх виробництва. То 
чи треба йти компанії, яка, до слова, 
була в складі того першого картелю, 
наперекір транскорпоративним 
законам жорсткого буржуазного 
суспільства, пропонуючи майже 
вічний продукт?

Питання філософське, але відпо-
відь у компанії прагматична і цілком 
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зрозуміла. Принцип поведінки на 
ринку — відрізняйся або помри. 
Якщо є клієнт, який мріє про великий 
термін служби, то в компанії підуть 
йому назустріч і запропонують про-
дукт, нехай трохи дорожчий, але 
такий, який він захоче. Є споживач, 
який хоче найяскравіше світло, який 
хоче свій стиль, який бажає отримати 
дешеву лампу... Проте існує і той, для 
якого наріжним каменем є макси-
мально довга працездатність. Тому 
кожному, зокрема й останньому, в 
компанії Osram обов’язково запро-
понують очікуване. У цьому прин-
ципі теж свій закон бізнесу, і треба 
сказати, що подібний підхід буде 
завжди до душі кінцевому спожива-
чеві. А це означає, що й виробник 
теж отримає своїх різних покупців у 
повному обсязі. Все логічно.

У такому випадку напрошується вже 
зовсім відверто нахабне питання: 
а чи не можна тоді поєднати п’ять в 
одному й отримати продукт з усіма 
супер-якостями «в одному флаконі»? 
А ось це вже зі сфери фантастики — 
одночасно не вийде. Все одно будь-
яка надможливість — це компроміс 
у чомусь іншому. Важливо лише 
дотримуватися розумного балансу. 
Але іноді щось дуже близьке до іде-
алу виходить, тоді і з’являється бест-
селер. Одним із таких і варто вважати 
нову лінійку ultra life від Osram, осо-
бливо її ксенонову гілку з неймовір-
ною 10-річною гарантією.

Кому ж найбільше підійдуть такі 
лампи? Цікаво, що переваги від 
ринку до ринку відрізняються 
навіть за часом. Дивно, але ще п’ять 
років тому лампи сегмента long life 
споживача в Україні мало цікавили. 
У тренді був тюнінг, наш споживач 
вимагав більше світла або більше 
стилю. Але з часом змінюється 
мислення і ментальність серед-
ньостатистичного водія. Зараз, на 
думку компанії Osram, в Україні 
з’являється прошарок типових 
європейців, які рахують гроші й 
думають головою. А ось тут лампи 
серії ultra life виявляють свій чарів-
ний парадокс. З одного боку, вони 
трохи дорожчі від стандартних. Але 
якщо перерахувати витрачені гроші 
на години, то саме в таких лам-
пах виходить найдешевша година 
роботи. Отже, якщо споживач вміє 
оцінювати адекватно свій гаманець, 
то за цим параметром продукти 
серії ultra life стають найоптималь-
нішими лампами, незважаючи на 
20–30 % надбавки до вартості. І 
ось тут ніякої магії вже немає — 
суцільна проста арифметика!

У результаті лампи Osram ultra life 
рекомендують бізнесменам, які під-
раховують рентабельність бізнесу, 
наприклад, власникам комерційного 
автопарку. Радять їх і тим, хто дуже 
багато часу проводить за кермом 
(наприклад, у таксі, розвізних маши-
нах), де робочий час коштує грошей, 
а простій — грошей ще більших. 
Знадобляться вони й автовласникам, 
які просто багато їздять і не хочуть 
залишитися на трасі без світла, ризи-
куючи своїм життям та безпекою 
інших. Також лампи ultra life знадо-
бляться мотоциклістам, оскільки 
в мотоциклах звичайні лампи слу-
жать у 5 разів менше, ніж у машині, 
через збільшені вібрації двоколісної 
техніки. Підійдуть вони і далекобій-
никам, правда, тільки тим, у кого 

12-вольтна система (в основному це 
деякі американські траки). Загалом 
усім тим, для кого дорога — це не 
розвага з пікніком на узбіччі, а спосіб 
життя і необхідність роботи.

Зрозуміло, сподобаються їх дов-
говічні характеристики фактично 
будь-кому, хто від машини і її світла 
зокрема чекає головного — надій-
ності та впевненості в довгій службі 
на просторах її Величності Дороги.
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Класифікація моторних олив ACEA 
(Європейської асоціації виробників автомобілів) 2016 року
Класифікація європейських моторних олив за ACEA визначає мінімальні рівні якості моторних олив для європейських 
бензинових двигунів, дизельних двигунів невеликої потужності та надпотужних дизельних двигунів. Класифікація 
моторних олив ACEA є об’єктом безперервного розвитку, спрямованого на забезпечення максимальної відповідності 
технологічних розробок екологічним нормам. Останні вимагають використання моторних олив, що забезпечують 
покращений захист двигуна, економію пального та збільшення інтервалів між замінами оливи. За вимогою європей-
ських виробників автомобілів, застосовуються випробування із заміною та інші зміни, також регулярно публікуються 
нові випуски. Класифікація моторних олив ACEA 2016 року — найновіша, вона оновлює та заміняє видання 2012 року.

Простіше кажучи, новий рік буде вказувати, що, наприклад, новий тест, параметр або обмеження були внесені 
в категорію для відповідності новим/удосконаленим вимогам до експлуатаційних характеристик, залишаючись 
сумісними з наявними застосуваннями. Отже, оновлення завжди має відповідати застосуванням попереднього 
видання (специфікації ACEA є зворотно сумісними). Нижче наведені приклади покращених технічних характеристик 
останніх специфікацій ACEA порівняно з попередніми:

Відповідно до публікації нових видань, попередні вилучаються. Як наведено нижче в таблиці, термін дії нових та 
старих видань перекривається впродовж обмеженого часу. У разі впровадження нової класифікації моторних олив 
ACEA, оливи, до яких порівняно з попередніми є претензії, можуть продаватися протягом не більше двох років.

Видання класифікації Перше допустиме 
використання

Обов’язкове для 
нових клієнтів

Термін, до якого можуть бути 
продані оливи з цією претензією

2004 1 листопада 2004 р. 1 листопада 2005 р. 31 грудня 2009 р.
2007 1 лютого 2007 р. 1 лютого 2008 р. 23 грудня 2010 р.
2008 22 грудня 2008 р. 22 грудня 2009 р. 22 грудня 2012 р.
2010 22 грудня 2010 р. 22 грудня 2011 р. 22 грудня 2014 р.
2012 14 грудня 2012 р. 14 грудня 2013 р. 1 грудня 2018 р.
2016 1 грудня 2016 р. 1 грудня 2017 р. ...

Економія
пального

A3/B4-16 A3/B4-12 A3/B4-04 C3 - 16 C3 - 12 C3 - 04

Накопичення
оксидів

Нагар
на поршнях

Продукти
окиснення

оливи

Накопичення нагару

Знос

Сумісність
із системами

доочистки
вихлопних

газів

Економія
пального

Накопичення
оксидів

Нагар
на поршнях

Продукти
окиснення

оливи

Накопичення нагару

Знос

Сумісність
із системами

доочистки
вихлопних

газів

 Термін дії класифікації моторних олив ACEA

Впевненість, що виходить ізсередини
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Що нового в класифікації ACEA 2016 року?
Основними рушійними чинниками для видання 2016 року стали: заміна застарілих випробувань, введення нових 
випробувань із метою зображення поточної технології двигунів та необхідність розгляду питань, пов’язаних із 
впливом біопалива на експлуатаційні характеристики мастильних матеріалів. Незважаючи на те, що в класифікаціях 
здебільшого не було жодних структурних змін, запроваджено кілька нових випробувань із заміною.

Щодо категорії ACEA A/B, оновленими специфікаціями є ACEA A3/B3, A3/B4 та ACEA A5/B5. На цей час ACEA A1/B1 
вважається застарілою, її було видалено, однак, згідно з ACEA, ця специфікація все ще може бути заявлена до 1 грудня 
2018 року (див. таблицю).

Щодо Low SAPS, було оновлено категорії C1, C2, C3 і C4, які залишаються актуальними, однак вводиться нова 
специфікація ACEA C5.

У класифікації E для надпотужних дизельних двигунів зберігаються поточні специфікації E9 і оновлені версії 
ACEA E4, E6, E7.

Специфікація ACEA C5
Впровадження ACEA C5, нової специфікації низького вмісту сульфатної золи, фосфору та сірки для пасажирських 
транспортних засобів, — це найважливіша зміна, введена в класифікації ACEA 2016 року. Простіше кажучи, категорія 
ACEA C5 призначена для олив 0W-20 та 5W-20, які необхідні для задоволення щоразу вищих вимог щодо економії 
пального європейськими транспортними засобами.

З огляду на експлуатаційні характеристики двигуна, C5 відображає вимоги C3, за винятком потреби щодо додаткової 
економії пального: C5 порівняно з C3 вимагає економії пального на 2 % більше.

Підвищення ефективності використання пального ACEA C5 тісно пов’язане з вимогами щодо характеристики в’язкості 
HTHS (висока температура і висока міцність на зсув), значення якої є нижчим (мінімум 2,6 сП), ніж у C1 і C2 (мінімум 
2,9 сП) та/або C3 і C4 (мінімум 3,5 сП).

Які моторні оливи компанії Comma 
відповідають вимогам ACEA C5?
Моторна олива Eco-F 5W-20 від Comma стала першим продуктом компанії, 
що відповідає новій специфікації ACEA C5. Список специфікацій Eco-F 5W-20 
додатково розширено та рекомендовано компанією Comma для застосувань, 
які вимагають FORD WSS M2C948-B (двигуни Ford EcoBoost), FORD WSS-M2C925-B, 
FORD WSS-M2C925-A, Jaguar Land Rover STJLR. 03.5004, а також API SN, останній 
стандарт Американського інституту нафти.

Класифікація моторних олив
Взагалі специфікації ACEA для пасажирських 
транспортних засобів можуть бути розділені на 
дві категорії: призначені для звичайних двигунів 
(категорій ACEA A/B) та «адаптовані до каталі-
затора», що розроблені для захисту двигунів, 
обладнаних установками додаткової обробки 
вихлопних газів, також відомими як Low Ash 
(низький вміст золи) або Low SAPS (низький вміст 
сульфатної золи, фосфору та сірки) (категорії 
ACEA C).

Класифікація E охоплює застосування в надпо-
тужних дизельних двигунах.

www.CommaOil.com

Ax / Bx / Cx Ex



Компоненти основних систем 
двигуна під одним брендом INA
Один зі світових лідерів автомобільної індустрії — компанія Schaeffler — 
виробляє високотехнологічну продукцію під такими брендами: LUK, FAG і INA.
INA — експерт у двигуні, оскільки він 
розробляє і поставляє на конвеєр 
компоненти для чотирьох найбільш 
важливих систем автомобільних дви-
гунів — приводу газорозподільного 
механізму, системи ремінного при-
воду допоміжних агрегатів, систем 
охолодження і приводу клапанів. Це 
є конкурентною перевагою бренду 
INA серед інших постачальників.

Крім поставок на конвеєр, компанія 
Schaeffler пропонує широку лінійку 
продукції для незалежного ринку 
автомобільних запасних частин.

Основне завдання автовиробників 
сьогодні — це зменшення спожи-
вання палива і викидів CO2 і разом 
з тим поліпшення рівня комфорту і 
керованості автомобіля. Зменшення 
робочого об’єму двигуна і розви-
ток гібридних рішень допомагає 
досягти необхідної мети. Однак ці 
конвеєрні розробки кидають новий 
виклик незалежному ринку запасних 
частин. Необхідно запропонувати 
ремонтні рішення, які дозволять 
СТО проводити комплексний ремонт 
цих агрегатів.

Зменшення вібрації 
в ремінному приводі 
допоміжних агрегатів
Незалежному ринку запасних частин 
Schaeffler пропонує широку лінійку 
окремих компонентів і ремонтних 
рішень (комплектів) для технічного 
обслуговування і ремонту системи 
ремінного приводу допоміжних 
агрегатів, зокрема унікальну пропо-
зицію — INA FEAD KIT (повний комп-
лект деталей для системи ремін-
ного приводу).

«Для СТО це означає відсутність три-
валих пошуків окремих компонентів 
для ремонту, які їм доводилося шукати 
самостійно. На противагу цьому 
наш комплект містить усі відповідні 
компоненти, які необхідно замінити, 
що допомагає запобігти повторному 
використанню деталей (наприклад, 
кріпильних елементів) і повторному 
ремонту загалом», — говорить Роберт 
Фельгер. Комплект INA FEAD поставля-
ється з поліклиновим ременем, натяж-
ним і обвідним роликами, а також 
з усіма необхідними додатковими 
деталями. Залежно від типу транспорт-
ного засобу та модифікації двигуна, 

комплект може також містити шків 
генератора з обгінною муфтою INA 
(OAP), амортизаційний натягувач або 
насос охолоджувальної рідини. Кожен 
із цих компонентів також доступний 
як окрема деталь. Якість компонентів 
комплекту, зокрема ременів, від-
повідає оригіналу. Використання 
комплекту INA FEAD зменшує вібрації, 
покращує комфорт водіння і надій-
ність роботи двигуна в цілому.

Schaeffler є єдиним постачальником 
оригінального обладнання на ринку 
запасних частин, який пропонує 
гаситель крутильних коливань оригі-
нальної конструкції (демпфер колін-
частого вала), що усуває негативний 
вплив коливань колінчастого вала 
на всю систему  ремінного приводу. 
Завдяки цій технології ремінні при-
води працюють більш плавно й тихо, 
а термін служби самого приводного 
ременя збільшується.

Привод газорозпо-
дільного механізму 
і привод клапанів
Schaeffler є одним із найбільших 
постачальників систем і компонентів 
ланцюгових приводів на конвеєри 
автовиробників. Для незалежного 
ринку запасних частин компанія 
пропонує повний спектр продук-
тів для ремінного і ланцюгового 
приводу ГРМ, приводу клапанів, а 
також їх відповідних комплектів. З 
огляду на зростання частки ланцю-
гового приводу ГРМ у нових гене-
раціях двигунів Schaeffler випускає 
широкий асортимент продуктів для 
цього сегмента.

До комплекту INA FEAD KIT 
входять натяжні, обвідні 
й напрямні ролики, 
поліклинові ремені та всі 
необхідні допоміжні деталі, 
такі як гвинти, гайки 
й ущільнення.

Основу комплектів ланцюга ГРМ INA CHAIN KIT 
для незалежного автомобільного ринку становлять 
ОЕ комплектуючі; як результат — якість 
оригінальної деталі й комплектація, що забезпечує 
максимальну зручність при ремонті автомобіля.
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З 2017 р. елементи ланцюгового 
приводу — новий продукт бренду 
INA для незалежного автомобіль-
ного ринку.

Компанією Schaeffler також добре 
представлені системи приводу 
клапанного механізму, широкий 
асортимент елементів гідравліч-
них і електромеханічних систем 
управління приводом клапанного 
механізму. Ці системи дозволяють 
змінювати фази газорозподілу, що 
своєю чергою збільшує ефективність 
роботи двигуна. Штовхачі, гідроком-
пенсатори, роликові важелі, коро-
мисла і шківи повороту кулачкового 
вала (для регульованої висоти і часу 
підняття клапанів) також є части-
ною асортименту.

До нових продуктів належать кулач-
кові вали INA, а також комплекти 
кулачкового вала з механізмом 
зміни фаз.

Інноваційні рішення 
для систем охолодження 
двигуна
На цей час розробляються різні 
системи насосів охолоджувальної 
рідини, які сприяють зменшенню 
витрати палива і викидів CO2. INA 
основну увагу приділяє системам, 
які працюють за принципом «охоло-
дження на вимогу» або управління 
циркуляцією охолоджувальної 
рідини в різних контурах системи 
охолодження автомобіля в разі 
потреби в конкретний момент 
часу. Це стало можливим завдяки 
модулю управління температурою 
охолоджувальної рідини (thermal 
management module — TMM), роз-
робленому компанією Schaeffler. Ця 
деталь виробляється на конвеєр 
тільки компанією INA і є ексклюзив-
ною пропозицією на незалежному 
ринку запасних частин.

ТММ дозволяє набагато швидше 
порівняно з традиційними систе-
мами нагріти двигун або охолодити 
його, — залежно від необхідності.

У ТММ використовується програмне 
керування селектором розподілу 
потоку охолоджувальної рідини для 
точного регулювання температури 
двигуна. При цьому додатково забез-
печується до трьох регульованих 
контурів охолодження, наприклад, 
окремо для трансмісії, моторного 
масла і турбонагнітача, що дозволяє 
досягти оптимальної робочої темпе-
ратури за мінімальний відрізок часу. 
Це дозволяє TMM регулювати темпе-
ратуру двигуна з моменту його пуску 
і протягом усього часу його роботи. 
У результаті час прогріву двигуна 
до робочої температури істотно 
скорочується, що дозволяє знизити 
витрату палива і викиди CO2 на 4 %.

TMM поставляється з привод-
ним ременем і всіма необхідними 
для заміни монтажними елемен-
тами (прокладками та кріпиль-
ними елементами).

Із 2017 р. ТММ — новий продукт 
бренду INA для незалежного авто-
мобільного ринку.

В асортименті бренду представлені 
також механічні та електричні насоси 
охолоджувальної рідини, а також усі 
деталі, необхідні для їх монтажу.

З 2017 р. насоси охолоджувальної 
рідини пропонуються як окрема 
деталь під брендом INA.

Насоси охолоджувальної рідини 
також входять до комплектів ГРМ і 
приводу допоміжних агрегатів.

Модуль управління температурою охолоджувальної рідини.
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34 країни. Більше 100 заводів. 
Понад 50 тисяч співробітників. 
Столітня історія успіху Federal-
Mogul почалася в Детройті, США. 
Один зі стратегічних виробничих 
центрів діє в Туреччині, де на 
трьох заводах корпорації 
виробляються поршні, гільзи 
і поршневі кільця на конвеєри 
багатьох світових гігантів 
автопрому, а також для ринку 
Aftermarket.

Federal-Mogul Arslanbey

Поршні завтрашнього дня
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Federal-Mogul Turkey — 
стратегічний виробничий центр
Federal-Mogul Izmit — друга за величиною фабрика Federal-
Mogul в Європі. Працює з 1967 р. Найбільш високотехноло-
гічне в Європі виробництво поршнів, його площа — 28 000 м2. 
Продуктивність на Federal-Mogul Izmit з 2002 р. зросла в 6 ра-
зів, і на сьогодні становить 12,5 млн поршнів на рік.

Продукція випускається на автоматичних та роботизованих лі-
ніях для найвідоміших машинобудівників у світі, зокрема для 
майже всіх світових лідерів з виробництва великовантажних 
автомобілів. Висока якість лиття, перевірка якості на кожному 
етапі виробництва, стовідсотковий контроль якості на виході. 
У 2014 р. завод почав виробляти зміцнені поршні з алюмінію 
з використанням останніх технологій.

Нові потужності з виробництва високотехнологічних стале-
вих поршнів для двигунів важкої техніки, а також поршневих 
пальців Federal-Mogul розмістив у 2015 р. за 10 км від м. Ізміт — 
у м. Арсланбей (Arslanbey), з перспективою мати 42 000 м2 ви-
робничих приміщень. Сьогодні це вже найбільше в Європі ви-
робництво поршнів серії Monosteel. На заводі також виготовля-
ють і алюмінієві поршні. Річна продуктивність — 2,6 млн поршнів 
та 2,5 млн поршневих пальців. На вторинний ринок обидва під-
приємства постачають товар під маркою Nural.

Підприємство Federal-Mogul Sapanca засноване в 1976 р. Роз-
ташоване приблизно за 40 км від Ізміта. Це найбільш високо-
технологічне в Європі виробництво кілець і гільз циліндрів, 
що має виробничі майданчики площею 26 000 м2. Підприєм-
ство виробляє 25 млн поршневих кілець і 8 млн гільз на рік. 
На вторинний ринок товар поставляється під всесвітньо відо-
мою маркою Goetze.

Federal-Mogul Turkey продовжує рости і розширювати асорти-
мент запчастин, які виробляються за передовими технологіями. 
Головний офіс — у Стамбулі. Висококваліфіковані інженери про-
понують нові види продукції. Підприємства мають сертифікати 
GermanIscer Lloyd, Bureau Veritas, Lloyd’s Apporoval certificate, ABS 
certificate, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 9000, ISO TS 16949. У 
компанії Federal-Mogul Turkey працює понад 2000 осіб.

Частка ринку Federal-Mogul Turkey зростає. Більше 300 млн 
американських доларів було інвестовано в період з 2002 р., 
включаючи інвестиції 80 млн американських доларів у потуж-
ності в Арсланбеї, вкладення яких буде завершено до 2019 р.

Federal-Mogul Turkey виготовляє деталі для Alfa Romeo, Aston 
Martin, Audi, Bentley, BMW, Caterpillar, Daimler, Deutz, Fiat, Ford, 
GM, Honda, Isuzu, Iveco, JCB, MAN, Mercedes-Benz, MTU, Nissan, 
Perkins, PSA-Peugeot, Renault, Saab, Scania, Smart, VM Motor, 
Volkswagen, Volvo, а також для турецьких заводів Andolu-Isuzu, 
Ford-Otosan, Oyak-Renault, Tofas-Fiat.

Сьогодні Federal-Mogul — це лідер із виробництва 
поршнів, поршневих кілець і гільз циліндрів не тільки 
в Туреччині, а й у світі.

Про компанію Federal-Mogul

Federal-Mogul була заснована в Детройті у 1899 р., її 
міжнародна штаб-квартира розташована в місті Саут-
філд (штат Мічиган, США). Сьогодні корпорація Federal-
Mogul — провідний світовий постачальник продукції 
і сервісів для світових виробників та системи обслуго-
вування транспортних засобів і устаткування в галузі 
автомобільної продукції, мало-, середньо- і надпотуж-
них комерційних автомобілів, морського транспорту, 
залізничної промисловості, космонавтики, енергопо-
стачання. Продукція та сервіси компанії сприяють по-
ліпшенню показників витрати палива, зниженню шкід-
ливих викидів і підвищенню безпечності транспортних 
засобів. Federal-Mogul працює у двох незалежних біз-
нес-сегментах.

Підрозділ Federal-Mogul Powertrain розробляє і ви-
готовляє деталі силових агрегатів та деталі захисту 
систем, а також оригінальне обладнання для легко-
вих і важких автомобілів, промислового устаткування 
й транспорту.

Підрозділ Federal-Mogul Motorparts займається дис-
трибуцією широкого асортименту деталей під більш ніж 
20 найвідомішими у світі брендами на світовому вто-
ринному ринку автокомплектуючих, а також поставляє 
оригінальні деталі автовиробникам. Продукція компа-
нії для вторинного ринку поставляється під брендами 
Abex, AE, Anco, Beck/Arnley, Beral, Beru, Champion, Fel-
Pro, Ferodo, FP Diesel, Glyco, Goetze, Interfil, Jurid, Moog, 
National, Necto, Nural, Payen, Sealed Power, Speed Pro, 
Wagner.

Заводи в містах Сапанка та Ізміт схожі на 
ботанічні сади, де риби живуть у резервуарах 
стічних вод: відходи заводів завдяки систе-
мам очищення нешкідливі для природи.
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Поршні. Виробничі потужності в Туреччині
Завод із виробництва алюмінієвих поршнів у Ізміті був заснований 
у 1969 р. У 1998 р. завод придбала американська корпорація 
Federal-Mogul, яка вже у 2001 р. інвестувала в розвиток 50 млн до-
ларів. На заводі підтримується і розвивається повний цикл вироб-
ництва — лиття відбувається з матеріалів, розроблених Federal-
Mogul. Використання процесу лиття алюмінієвого сплаву в атмосфері 
інертного газу дозволяє знизити утворення оксидів і підвищити 
якість лиття.

З 2002 до 2013 р. у модернізацію заводу було інвестовано понад 
200 млн доларів, що дало можливість досягти виробництва 12,5 млн 
поршнів на рік.

Federal-Mogul на цьому не зупиняється і у 2014 р. приймає рішення 
про будівництво нового майданчика для виробництва високотех-
нологічних алюмінієвих і сталевих поршнів, а також поршневих 
пальців у м. Арсланбей. Перший цех заводу площею 27 000 м2 збу-
дували й запустили вже у 2015 р. Спочатку частину виробничих по-
тужностей перенесли з Ізміта. Далі закуповували нове обладнання.

Навесні 2017 р. виробничі площі вже становили 42 000 м2, у новому 
цеху завершено монтаж нової німецької виробничої лінії.

Інвестиції у виробництво поршнів у Туреччині тривають і далі, але 
сьогодні в основному — на новому заводі в Арсланбеї.

Нове підприємство отримало всі необхідні сертифікати: ISO/TS 16949: 
2009 ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, BS OHSAS 18001: 2007.

Оцінка і схвалення головних клієнтів — це основа успішного розвитку. 
Представники виробників автомобілів і двигунів регулярно прово-
дять аудит заводу і підтверджують право виробляти продукцію. За 
2015—2016 рр. завод перевіряли 13 разів! Поршневі пальці — Ford, 
Volvo, CAT/Perkins, JCB, Bentley. Алюмінієві поршні — JCB, CAT/Perkins, 
Ford, Scania, Bentley. Сталеві поршні — Ford, Iveco, Daimler.

До слова, для всіх Bentley поршні виробляються тільки на цьому 
заводі й більше ніде у світі! Небагато — від 2 до 4 тисяч поршнів 
на рік, але дуже дорогих.

Nural — нюрнберзький алюміній

Компанію Nural засновано в 1924 р. у місті Нюрнберг. Це була 
перша німецька компанія, яка освоїла лиття алюмінію під тис-
ком. Назва компанії Nural утворена від двох слів: Nürnberg і 
Aluminium. Nural, від початку свого заснування орієнтована 
на технологічні нововведення і високу якість, швидко стала 
відомою, і на неї звернули увагу провідні автовиробники. У 
1927 р. отримано перше замовлення на виготовлення алю-
мінієвих заготовок для поршнів від компанії Ford.

Nural створює власний цех механічної обробки, щоб само-
стійно обробляти свої виливки, і вже в 1929 р. компанія ви-
робляє свій перший готовий до установки поршень. Далі 
відбувається бурхливе зростання компанії і ливарного ви-
робництва, до 1933 р. в асортименті — більше 132 типів по-
ршнів, майже для всіх німецьких автомобільних двигунів того 
часу. Величезний досвід у ливарній справі дозволяє компа-
нії освоїти виробництво деталей і для авіаційної промисло-
вості. У 1934 р. Nural починає випуск алюмінієвих виливків 
для авіаційних двигунів (головки блока, поршні тощо). Ви-
сокоприбуткові замовлення від німецького військового ві-
домства сприяють активному росту і капіталізації компанії.

У 1971 р. Nural першою в Німеччині вводить в дію автома-
тичну лінію з виробництва поршнів. Поршнями виробництва 
Nural комплектуються більше половини всіх легкових бен-
зинових двигунів Mercedes-Benz. У 1995 і 1998 р. Nural отри-
мує призи «Кращий постачальник» від компанії Volkswagen.

У 1999 р. компанії Nural виповнилося 75 років, і цього ж 
року її придбала корпорація Federal-Mogul. Компанія змінює 
свою назву на Federal-Mogul Nürnberg GmbH & Co. На сьо-
годні Nural виробляє величезну кількість різних поршнів — 
для бензинових і дизельних, легкових і вантажних двигунів. 
Висока якість, технічні ноу-хау (наприклад, компанією запа-
тентовані поршні Nural Elastoval і Nural Monosteel), автома-
тизація виробництва майже всіх технологічних операцій і 
висококваліфікований персонал дали змогу Nural стати ком-
панією світового рівня. Продукція Nural надходить на скла-
дальні конвеєри провідних світових автовиробників: Audi, 
Mercedes-Benz, Opel, Volkswagen, Ford та багатьох інших. 
Ті ж поршні, або з аналогічною якістю, поставляються і на 
вторинний ринок запчастин. Поршні Nural розробляються 
з урахуванням відповідності не тільки стандартам замовни-
ків, а і суворим нормам захисту навколишнього середовища.
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Сталеві вставки для канавки поршневих кі-
лець отримують зі свого ж заводу в м. Са-
панка.

Сьогоднішня виробнича потужність заводу 
в Арсланбеї — 2,5 млн поршнів на рік. З них 
у Aftermarket — 1,87 млн, на OE — 335 тис. 
алюмінієвих  і 350 тис. сталевих. 

Обидва заводи можуть виробляти близько 
15 000 000 поршнів за рік. З них 79 % для 
Aftermarket, решта — на конвеєри. До кінця 
2017 р. цифри та співвідношення зміняться, 
оскільки запускається виробництво стале-
вих поршнів і ще більше збільшиться ори-
гінальна складова.

Планується, що з 2016 до 2020 р. зростання 
виробництва поршнів для Aftermarket не 
буде, проте зростатиме виробництво ста-
левих і алюмінієвих поршнів для ОЕ. За-
гальне заплановане зростання — з 2,5 млн 
у 2017 р. до практично 6,5 млн у 2020 р.

Завод працює у 4 зміни 7 днів на тиждень. 
При заводі — лабораторія з контролю яко-
сті всіх параметрів.

Лабіринтами виробництва
Завод із виробництва поршнів у Арсланбеї 
не має свого ливарного цеху. На ньому ді-
ють чотири автоматизовані лінії з вироб-
ництва алюмінієвих і сталевих поршнів з 
привезених заготовок, лінія з виробництва 
поршневих пальців.

Сталеві поршні традиційно використову-
ються у вантажівках, власне, для них вони 
і розроблялися. Але зараз у Federal-Mogul 
вже є розробки сталевих поршнів для лег-
кових автомобілів, однак вони ще не у ви-
робництві, а на стадії фінальної розробки. 
Заготовки на вході відправляють у лабора-
торію, дає вона добро — запускають у ви-
робництво. Усі лінії на заводі — німецькі, 
однієї з найвідоміших марок.

У процесі виробництва поршні перевіря-
ються колосальною кількістю приладів. Для 
контролю якості при виробництві порш-
нів Federal-Mogul використовуються руй-
нівні методи, а саме 2D електромагнітний 
метод (вихрових струмів) і 2D ультразву-
ковий метод, які дозволяють за короткий 
час виявити точне місце розташування і 
розміри дефектів, якщо такі є.

Процесу перевірки геометрії також при-
діляється дуже серйозна увага.

Для зниження тертя на спідницю поршня 
наносяться спеціальні покриття. У порш-
нях Nural для бензинових двигунів вико-
ристовується запатентоване Federal-Mogul 
покриття EcoTough, до складу якого вхо-
дять тверді мастильні речовини, зокрема 
графіт, дисульфід молібдену і карбон. Це 
покриття забезпечує зниження втрат на 
тертя до 18 %, зниження загальних пара-
зитних втрат у двигуні до 3 % і зменшення 
витрати палива до 0,8 % при штатних ре-
жимах експлуатації. Покриття розраховане 
на весь термін служби поршня.

Нанесли — і знову стовідсотковий кон-
троль...

На ділянці упаковки відбувається фінальна 
перевірка на наявність пошкоджень на 
покритті — візуальний контроль на ви-
падок, якщо якось десь зачепили вже по-
критий поршень. Скрізь камери спостере-
ження. Упаковкою займаються люди... Якщо 
є помилки, наприклад впустив коробку, — 
вся кількість упакованих поршнів відразу 
йде в брак без перевірки! Ось так безце-
ремонно Federal-Mogul контролює якість.

Продукція, яка йде на «оригінал», паку-
ється в спеціальні ящики.

Процес виробництва поршневих пальців 
проходить такі етапи: довгі заготовки — 
свердління отворів — обробка фасок — 
зміцнення при температурі в 1000 °С — 
шліфування до потрібного розміру із 
заданою чистотою поверхні — повний 
контроль у закритому приміщенні.

У приміщенні контролю прохолодно... Зі 
зміною температури змінюються розміри 
деталі, тому є стандарт — деталі заміря-
ються при температурі 20±2 °С. Переві-
ряються 100 % деталей. Загалом, Federal-
Mogul випускає багато поршнів і пальців 
для конвеєрів вантажівок плюс Bentley — 
про що тут ще говорити?!

На ділянці виробництва сталевих поршнів 
серії Monosteel відбувається попередня 
механічна обробка заготовок нижньої і 
верхньої частин майбутнього поршня. 
Тут також перевіряється 100 % заготовок. 
Дані перевірок зберігаються у комп’ютері.

Дуже відповідальна і цікава операція зва-
рювання складеного сталевого поршня 
з двох частин. Верстат розкручує їх у про-
тилежні боки й обережно зближує до зітк-
нення. Від тертя вони нагріваються майже 
до точки розплавлення. У цей момент 
обертання припиняється, і верстат стискає 
дві половинки — так відбувається їх зва-
рювання. Весь процес фіксується на відео 
і зберігається в архіві. Ця операція повні-
стю автоматизована. Застосована техно-
логія з NASA. Вкладення колосальні: один 
не дуже великий верстат — 2 млн доларів!

Отвір під палець — не однаковий за діаме-
тром усередині, він вигнутий, має форму 
банана, його профіль виготовляється не 
механічним способом, а електрохімічним. 
Після цієї операції поршні ретельно про-
миваються: якщо ця хімія залишиться на 
поршні, вона спричинятиме його коро-
зію, тому промивання — дуже важливий 
процес.

У новому цеху заводу монтується нова 
німецька лінія. Продуктивність — 1 млн 
поршнів на рік, на ній працюватимуть лише 
3 людини! Таких ліній буде 4 — для вироб-
ництва дизельних сталевих поршнів для 
легкових автомобілів.

Олександр Кельм
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КУЗОВ

Вклеювання скла
Лобове скло — важливий елемент у силовій структурі кузова 
сучасного автомобіля, який розподіляє навантаження на 
силові елементи кузова. У разі аварії воно також приймає силу 
удару подушки безпеки пасажира, гарантуючи надійність та 
безпеку. Клей для заміни скла має бути за багатьма параме-
трами кращий за той, що використовується виробником на 
конвеєрі. Адже складений на заводі автомобіль не надходить 
до експлуатації негайно, це дозволяє клею остаточно поліме-
ризуватися і набратися міцності. При заміні скла на СТО клієнт 
хоче забрати автомобіль скоріше, а передчасне прикладання 
навантажень до клейового шва може згодом позначитися на 
пасивній безпеці — вона не відповідатиме закладеним кон-
структорами машини параметрам, особливо в перший період 
експлуатації або взимку. Серед сучасних клеїв можна виді-
лити TEROSON PU 8597 HMLC — сертифікований за останніми 
стандартами і схвалений виробниками, він забезпечує кузову 
необхідну жорсткість при заміні скла в умовах тієї чи іншої СТО 
вже за одну годину після встановлення скла в літній час.

Ремонт пластикових деталей
Одним із найбільш ефективних інструментів ремонту пласти-
кових деталей, які використовують в автомобілях, фахівці вва-
жають клей. Наприклад, клейова технологія TEROSON PU 9225 
забезпечує настільки високу міцність відремонтованої деталі, 
що вона відповідає вимогам автовиробників до нових виробів 
із цього матеріалу. Варто відзначити, що цей клей підходить 
для більшості видів пластмас, які можуть бути пофарбовані. 
Ця технологія допомагає усунути практично будь-які типові 
пошкодження — тріщини, пробоїни. Недаремно технологія 
ремонту від TEROSON офіційно рекомендована виробниками 
Mercedes, BMW, VW та іншими.

Повторення заводського шва
Навіть якщо ремонт кузова був якісним, видати його факт може 
невідповідність текстури шовних герметиків заводському ори-
гіналу. У лінійці TEROSON, підібравши необхідну комбінацію 
«продукт – інструмент», можливо досягти будь-якої струк-
тури  — не тільки заводського шва, а й поверхні. Наприклад, 
продукт TEROSON MS 9320 допускає нанесення шва будь-якого 
типу: звичайним джгутом або пензлем, а в поєднанні з пістоле-
тами TEROSON MultiPress або PowerLine ll можливо відтворити 
структуру шва, нанесеного роботом шляхом напилення вузь-
кої або широкої смуги. Розпилення продукту на всю деталь 
забезпечує покриття поверхні з відмінними властивостями 
шумоізоляції, антикорозійного й антигравійного захисту.

Хімія — видима і невидима
Сотні хімічних матеріалів допомагають зробити автомобіль більш надійним, зручним і технологічним. Допо-
магає автохімія і в ремонті. На прикладі номенклатури торговельних марок LOCTITE і TEROSON розглянемо 
сфери застосування сучасної професійної автохімії.

У конструкції сучасних автомобілів сьогодні застосовують 
найрізноманітніші полімерні матеріали, і водночас технологи 
не відмовляються від традиційних сталевих та алюмініє-
вих сплавів. Подібні різнорідні матеріали нерідко потрібно 
з’єднати воєдино, забезпечивши надійність та довговічність, 
і тоді на допомогу приходять професійні клейові технології, 
про присутність яких у своїй машині автовласники частенько 
навіть не здогадуються. Цікаво, що чимало сучасних матеріалів 
призначено не лише для застосування на автоскладальному 
заводі, а й для ремонту в умовах СТО. Вони дозволяють збе-
регти та відновити всі якості автомобіля навіть після серйоз-
ного пошкодження.
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ВУЗЛИ ТА МЕХАНІЗМИ
Будь-який агрегат складається з безлічі деталей, з’єднаних 
різними способами: різьби, посадки з натягом, шпонки, 
шліци. Особливо важлива якісна фіксація різьбових 
з’єднань і з’єднань типу «вал – втулка». Основна причина 
самовідгвинчування болтів, гайок, гвинтів, провертання в 
посадкових гніздах підшипників і втулок — наявність зазору 
в з’єднанні. Ймовірність збільшення зазорів у з’єднаннях 
зростає внаслідок знакозмінних навантажень, які виника-
ють під час роботи механізмів (пуск – зупинка, розгін – галь-
мування, вібрація, розігрівання – охолодження). Додаткові 
елементи і прийоми кріплення (шплінти, шайби, анкерні 
гайки, посадки з натягом тощо) не завжди дають бажану 
надійність. Існують такі з’єднання, де фіксація кріпленням 
з подібними елементами неможлива: сталеві шпильки в 
корпусних деталях (карбюратор, головка блока тощо). Осо-
бливе місце в механіці посідають клеї-герметики LOCTITE, 
які твердіють виключно на металевих поверхнях з відсут-
ністю кисню (анаеробні адгезиви). Завдяки високій адгезії 
і добрій проникній здатності ці матеріали заповнюють усі 
мікрозазори, забезпечуючи стовідсоткову герметизацію, 
фіксацію та захист від корозії. Технологічність, вібростій-
кість і міцність цих однокомпонентних клеїв роблять їх 
незамінними на конвеєрі під час складання відповідних 
агрегатів. 

Ще одне важливе питання — герметизація фланцевих 
з’єднань. Заздалегідь сформовані гумові, картонні й паро-
нітові прокладки поступаються місцем матеріалам, які фор-
мують прокладку прямо на фланці, що спрощує й уніфікує 
процес складання. Такі матеріали повинні мати стійкість до 
всіх технічних рідин, термостійкість, еластичність, здатність 
відновлювати герметизувальні властивості старої про-
кладки. Особливо широкий діапазон можливостей — у гамі 
продуктів LOCTITE: від нейтральних маслостійких силіконо-
вих герметиків, анаеробних продуктів для всіх типів жор-
стких фланців і до ремонтної серії, незамінної для старих 
авто зі зношеними прокладками.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ АНАЕРОБНИХ 
ФІКСАТОРІВ І ГЕРМЕТИКІВ

 � Експлуатаційна надійність для з’єднань 
деталей будь-яких розмірів, стійкість 
до вібрацій

 � Герметизація з’єднання і захист від корозії

 � Немає необхідності використовувати 
стопорні елементи (шайби, шплінти тощо)

 � Можливість вибору продукту 
відповідної міцності

 � Збільшення міцності з’єднань, рівномірний 
розподіл навантажень, усунення локальної 
напруженості

 � Зниження вимог до допусків на посадки 
і чистоти механічної обробки поверхонь

 � Можливість складання зношених з’єднань 
із зазорами до 0,5 мм на діаметр

ТОВ «Хенкель Україна» 
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 120  
Тел. (044) 569-96-57 
Факс (044) 569-96-07 
www.henkel.ua 
www.loctite.ua
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БЮЛЕТЕНЬ ЩОДО ПРОДУКЦІЇ

НАДІЙНА ГЕРМЕТИЗАЦІЯ — ПІДВИЩЕНИЙ ЗАХИСТ
Блістерний контейнер не від‘єднується від картонної підкладки



Так виглядають упаковки попереднього 
покоління з оригінальними

сальниками клапанів: 

На упаковках нового покоління 
наклейка з кодом нанесена на 

зворотньому боці: "

Зверніть увагу:
останні 4 символи захисного коду на всіх 

упаковках ЗАВЖДИ різні.

Зверніть увагу:
останні 4 символи захисного коду на всіх 

упаковках ЗАВЖДИ різні.

ПРИКЛАДИ ПІДРОБОК:

Торгова марка Champion 
належить корпорації 
Federal-Mogul.

Корпорація Federal-Mogul 
ніколи не виготовляла 
сальники клапанів під 
торговою маркою
Champion.

наклейки із захисним кодом відсутні взагалі.

захисний код на двох упаковках ідентичний.

!

!

!

Знайдіть список офіційних 
дистриб’юторів продукції 

Goetze на сайті:

www.federalmogul.com.ua

Якщо у вас виникають сумніви щодо оригіналь-
ності  продукції Goetze або іншої продукції 
компанії Federal-Mogul, зв’яжіться з нами 

через форму зворотного зв’язку:

www.federalmogul.com.ua/contact

ЯК ВІДРІЗНИТИ ОРИГІНАЛ ВІД ПІДРОБКИ

На упаковках нового покоління 
наклейка з кодом нанесена 

на зворотному боці: 

Найпростіший спосіб — порівняти останні 4 символи в захисних кодах на 
двох різних упаковках. Кожна упаковка сальників клапанів Goetze містить 
наклейку з унікальним захисним кодом від підробки. На кожній упаковці 
захисний код є унікальним.

Наклейок із захисним кодом немає взагалі.

Захисний код на двох упаковках ідентичний



ЩО ТАКЕ В’ЯЗКІСТЬ?
Термін «в’язкість» означає товщину або здатність рідкого мате-
ріалу текти за заданої температури. Якщо уявити воду та патоку 
за нормальної кімнатної температури, то патока має більшу 
в’язкість, ніж вода. Насправді, моторна олива є чимось середнім 
між ними двома. Чим більша в’язкість матеріалу, тим нижча його 
здатність текти. Однак під час нагрівання здатність матеріалу 
текти збільшується. В’язкість — дуже важливий чинник під час 
вибору відповідної оливи для транспортного засобу, оскільки 
вона є невід’ємною частиною технічних умов її виробника.

Навіщо використовують два показники в’язкості оливи?
Сучасні оливи здебільшого належать до всесезонних, тобто містять присадки, що поліпшують їхні експлуатаційні 
характеристики під час дії екстремальних температур. В’язкість всесезонної оливи зазначається двома числами, роз-
діленими літерою «W» (або, можливо, тире чи скісною рискою). Оливи, які мають лише одне число, яке вказує на їхню 
в’язкість, належать до односезонних і зазвичай застосовуються лише для старих класичних транспортних засобів. 
Ці цифри безпосередньо НЕ відображають температуру, вони пов’язані виключно з в’язкістю  оливи (тобто в’язкість 
оливи 5W-30 не означає, що вона застосовується лише для температур від 5 до 30 °C!).

Тепер асортимент високоякісних моторних олив компанії Comma 
поповнився оливами з меншою в’язкістю. Чому так?

ХОЛОДНА

Немає текучості Висока текучість

0oC 40oC 100oC

ГАРЯЧА

Виробники транспортних засобів здебільшого 
переходять на оливи з меншою в’язкістю (5W-
30s, 0W-30s, 5W-20s, 0W-20s), завдяки чому дося-
гається економія пального.

Проте водночас виробники прагнуть задо-
вольнити стандарти на викиди та збільшити 
довговічність транспортних засобів, якої кожна 
компанія досягає у власний спосіб. Унаслідок 
того, що кожен виробник має свої вимоги, 
з’явилася велика кількість продуктів з однако-
вою в’язкістю. І хоча ми докладаємо зусиль, щоб 
поєднати ці технічні характеристики, практично 
неможливо об’єднати вимоги всіх виробників у 
єдиному, економічно вигідному продукті.

«Холодна» в’язкість
Холодна в’язкість — це в’язкість 
оливи в разі холодного двигуна. Це 
важливо, тому що для забезпечення 
захисту двигуна під час запуску 
олива має протікати швидко.

«Гаряча» в’язкість
Гаряча в’язкість — це в’язкість 
оливи під час роботи двигуна. 
Цей показник допоможе зберегти 
захисну масляну плівку в усіх кри-
тичних ділянках, навіть якщо дви-
гун гарячий.

Впевненість, що виходить ізсередини
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Що таке в’язкість HTHS (висока температура і висока міцність на зсув)?
В’язкість HTHS — це результат вимірювання того, наскільки нагріта до мак-
симальної температури (150 °C) моторна олива затікає всередину вузьких 
просторів деталей двигуна, які швидко рухаються. HTHS визначається в 
місцях контакту, як-от поверхня контакту кілець, поверхні контакту клапан-
ного механізму та зубчастої передачі. Сучасні моторні оливи мають значення 
HTHS 2,6 на відміну від 3,5, яке мали моторні оливи понад 10 років тому.

Дослідження показують, що нижча в’язкість HTHS потенційно покращує 
економію пального на рівні від 0,5 до 2 % за кожного зниження в’язкості 
на 0,5 сП, залежно від типу та умов експлуатації двигуна. Ця економія паль-
ного досягається завдяки зниженню товщини масляних плівок та зниженню 
опору, що підвищує ефективність.

Однак необхідно витримати точний баланс, тому що в разі, коли показник HTHS занадто низький, це може призвести 
до значного пошкодження двигуна, а також постійної втрати в’язкості або зниження тиску оливи на холостому ходу, 
що істотно впливає на довговічність оливи. Досягнення балансу є ключовим для в’язкості HTHS, що забезпечує най-
вищу економію пального в поєднанні з високою довговічністю моторної оливи.

Високоякісні моторні оливи компанії Comma з найновішими присадками, які сприяють 
заощадженню пального, відповідають останнім вимогам виробників та вимогам 
в’язкості HTHS (висока температура і висока міцність на зсув), необхідним для сучасних 
транспортних засобів.

www.CommaOil.com

Ca. 2004–2011 5W-30 3,5 HTHS 5W-30 2,9 HTHS 5W-30 2,9 HTHS

Ca. 2013–2015 0W-30 3,5 HTHS 0W-30 2,9 HTHS 5W-20 2,6 HTHS

Ca. 2015–2020 0W-20 2,6 HTHS 0W-30 2,6 HTHS 0W-30 2,6 HTHS

VW Peugeot Ford

Чим новіша моторна
олива, тим нижчі 
в’язкість HTHS
та базова в’язкість 
моторної оливи

HTHS
Висока температура і висока міцність на зсув
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Як переконатися у правильному виборі моторної оливи?
Найбільш безпечним способом правильного вибору моторної оливи є 
використання модуля підбору мастильних матеріалів від компанії Comma 
на www.CommaOil.com. На цьому сайті ви отримаєте поради щодо продукту 
й нашу стовідсоткову гарантію сумісності моторної оливи, антифризу й 
охолоджувальної рідини для всіх європейських автівок, вироблених за 
останні 30 років, а також знайдете рекомендації щодо гальмівної рідини, 
трансмісійної рідини та рідини для гідропідсилювача керма.

Або завантажте додаток підбору мастильних матеріалів Comma Oil Finder 
у Google Play та AppStore.
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Nural Elastothermic
Нове покоління поршнів Nural Elastothermic для бензинових дви-
гунів створено спеціально для роботи в умовах жорстких тем-
пературних режимів, характерних для сучасних малолітражних 
двигунів із турбонаддуванням. Nural Elastothermic — це наступ-
ний крок у розвиток сучасних поршнів Elastoval для бензинових 
двигунів. Нова модель відрізняється поліпшеною конструкцією 
спідниці, яка дозволяє збільшити структурну міцність поршня, 
одночасно зменшуючи його масу і знижуючи тертя.

Але головне — Nural Elastothermic мають поліпшену конструк-
цію каналу охолодження, яка знижує температуру головки по-
ршня приблизно на 30 °C, а температуру першої кільцевої ка-
навки — приблизно на 50 °C. Останнє приводить до зменшення 
осадження вуглецю, зменшення зносу канавок кілець і, як наслі-
док, до низького споживання масла.

У цілому, зменшення температур допомагає підвищити стійкість 
поршня до стирання, зменшити сажові відкладення і знизити кок-
сування на компресійних кільцях, що допомагає зменшити ви-
трату масла та підвищити герметичність, а також знижує ризик 
неконтрольованого горіння.

Nural Elastothermic відрізняються невеликою масою, високою 
міцністю і довговічністю (таке поєднання дозволяє збільшити по-
тужність малолітражних двигунів), а також краще пристосовані 
до роботи в режимі «старт — стоп» і при деактивації циліндрів.

Такі інноваційні конструкції й технологічні переваги значно збіль-
шують ефективність та надійність двигунів, зменшують їх шум, 
вібрацію і жорсткість, дозволяють створювати більш потужні 
двигуни з вищим коефіцієнтом стиснення без втрати надійності 
й довговічності.

Nural Advanced Elastoval II
Новий полегшений, високоміцний алюмінієвий поршень Advanced 
Elastoval II дозволить виробникам двигунів підвищувати потуж-
ність і крутний момент моторів, а також застосовувати його у 
двигунах з безпосереднім впорскуванням палива. Мала маса 
алюмінієвого поршня Advanced Elastoval II (на 20 % легший від 
попередників), відповідно, й менші сили інерції забезпечать зни-
ження витрати палива і викидів СО2 в атмосферу. Витримуючи ви-
щий робочий тиск, новий поршень дозволить збільшувати потуж-
ність моторів з нинішніх 95 кВт/л до 130 кВт/л. При цьому на піку 
згоряння тиск можна збільшити з нинішніх 110 барів до 130 ба-
рів, а короткочасно — і до 160 барів. Також нові алюмінієві по-
ршні повністю придатні для двигунів, які працюють на альтерна-
тивному паливі Е100, а також на природному газі та інших видах 
палива, що застосовуються у двигунах внутрішнього згоряння з 
примусовим займанням паливо-повітряної суміші.

Конструктивно полегшення маси отримано завдяки зниженню 
товщини стінок з 4 до 2,5 мм. Але для впровадження такого ноу-
хау довелося змінити конструкцію поршня, щоб поліпшити роз-
поділ напружень при пікових навантаженнях. У конструкції по-
ршня є безліч кишень і ребер жорсткості. Також для зниження 
маси змінено площу і геометрію спідниці поршня. Серійне ви-
робництво новинки стартувало під кінець 2012 р., що дозволило 
новинкам автопрому 2013-го мати під капотом мотори з новими 
алюмінієвими поршнями.

Поршні Nural.
Технології на сьогодні й на перспективу
Поршні повинні витримувати найагресивніші впливи, працювати в умовах найвищих температур. Вони мають бути 
легкими, щоб зменшити навантаження і втрати через їх зворотно-поступальний рух та робити внесок у загальне зни-
ження маси транспортного засобу. Звичайно, не може бути ніяких компромісів щодо довговічності або надійності, ці 
якості також потрібно підвищувати.

Наскільки ж видозмінився й ускладнився поршень за останні роки з конструктивної точки зору? Як масовий перехід 
двигунів на пряме впорскування вплинув на цей процес?

Жорсткість законодавчих екологічних норм щодо викидів вуглекислого газу і шкідливих речовин в атмосферу при-
вела до використання двигунів зі зменшеним робочим об’ємом, із застосуванням нагнітача повітря, прямого впорску-
вання палива, що, природно, зумовило збільшення теплового і механічного навантаження на поршень.

Все частіше застосовуються двигуни, які працюють у режимі «старт — стоп» або з вимкненням частини циліндрів за-
лежно від режиму роботи. Більшість сучасних бензинових двигунів з використанням нагнітача і прямого впорскування 
мають діапазон питомої потужності від 70 до 120 кВт/к.с. з тиском у камері згоряння до 120 барів.
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Nural DuraBowl
Значно зменшені дизельні двигуни з дуже високими експлуа-
таційними характеристиками, турбонаддування з високим тис-
ком і нові види палива приводять до того, що температура по-
ршня досягає 400 °C, а тиск у циліндрах — понад 200 барів для 
легкових автомобілів і понад 250 барів для важких вантажних.

Інженери Federal-Mogul визначили, що несправність поршня 
стандартного типу з виїмкою на днищі в цьому вкрай агресив-
ному середовищі може виникати внаслідок наявності в мікро-
структурі алюмінієвого сплаву частинок кремнію. При повтор-
ному розплавленні сплаву навколо краю виїмки днища поршня 
розмір часток кремнію можна зменшити в десять разів, що іс-
тотно підвищить міцність і довговічність поршня. Результатом 
застосування цієї технології стало підвищення в 4 рази втомної 
міцності поршнів.

Технологія DuraBowl — це складний процес повторного локаль-
ного розплавлення кромки камери згоряння, яке значно підви-
щує температурну стійкість алюмінієвого поршня.

Поршні для дизельних двигунів, виготовлені за технологією 
DuraBowl компанії Federal-Mogul, були вперше застосовані в ав-
томобільному підрозділі Mercedes-Benz корпорації Daimler у ди-
зельних двигунах легкових автомобілів.

Відзначений нагородами поршень DuraBowl використовує цей 
метод для збільшення терміну служби в 4–7 разів у жорстких 
умовах експлуатації порівняно зі звичайним литим поршнем, що 
дозволяє конструкторам двигунів продовжувати підвищувати 
ефективність, знижуючи витрату палива і кількість викидів CO2.

Отже, технологія DuraBowl дозволяє:

 ▶ поліпшити мікроструктуру сплаву;

 ▶ поліпшити міцність від утоми алюмінію, де це найбільше не-
обхідно.

У Aftermarket поршні DuraBowl застосовуються тільки в тому ви-
падку, якщо вони встановлені як оригінальне обладнання.

Збільшення теплових та механічних навантажень на по-
ршень у сучасних бензинових двигунах вимагає викори-
стання нових конструктивних рішень при проектуванні 
поршнів і нових типів покриттів. Застосування легших спе-
ціальних алюмінієвих сплавів, використання конструкцій 
поршня з меншою товщиною стінок, спідниці з меншою 
площею зіткнення зі стінками циліндра дозволяють іс-
тотно знизити масу поршня.

Таким вимогам відповідає поршень нового покоління 
Nural Advanced Elastoval II, спеціально спроектований для 
сучасних бензинових двигунів з нагнітачем повітря і пря-
мим впорскуванням палива. Зменшена товщина стінки з 4 
до 2,5 мм, а також використання глибоких кишень з пере-
городками в нижній частині головки поршня дозволили 
знизити масу конструкції на 15 % порівняно з конструк-
ціями попереднього покоління поршнів.

Підвищення теплового навантаження на поршень у низці 
двигунів вирішується використанням вставки-підсилювача 
в канавці верхнього поршневого кільця, а також застосу-
ванням каналу масляного охолодження, розташованого 
високо в головці поршня, що раніше зазвичай викорис-
товувалося переважно в дизельних двигунах. Прикладом 
може бути конструкція поршня Nural Elastothermic. Він від-
різняється овальною спідницею асиметричної форми зі 
зменшеним зазором і меншою відстанню між похилими 
бічними поверхнями. Nural Elastothermic можуть бути 
багатокутними з поперечною товщиною стінки всього 
2,5 мм. Усі ці елементи збільшують структурну міцність по-
ршня, одночасно зменшуючи його масу і знижуючи тертя.

Ще один тренд — даунсайзинг двигуна. А це передбачає 
не просто зміну розміру деталей і зростання компактно-
сті силового агрегату. Це абсолютно нові умови роботи 
для циліндро-поршневої групи, набагато жорсткіші, що 
вимагають нових матеріалів і технологій.

Кінцевий запит клієнтів-автовиробників — зниження ви-
киду СО2. У скороченні викидів серед усіх продуктових 
груп концерну Federal-Mogul саме поршні й кільця доз-
воляють досягти найбільших прямих результатів: сумар-
ного скорочення викиду на 4,4 грама з кілометра пробігу 
для бензинових двигунів і 2,5 г/км — для дизелів.

З точки зору технологій перераховане означає:

 ▶ зростання питомої потужності (у перспективі до 100 кВт 
з літра об’єму);

 ▶ зростання тиску впорскування (у доступній для огляду 
перспективі до 220 барів);

 ▶ зростання термічних навантажень;

 ▶ робота деталей у вкрай несприятливому режимі 
«старт — стоп», а також облік інших потреб гібридних 
силових установок;

 ▶ необхідність урахування ситуації зі збільшенням сер-
вісних інтервалів;

 ▶ жорсткі умови щодо лімітування ціни кінцевого про-
дукту (деталі, системи в цілому);

 ▶ зростання температури відпрацьованих газів і специ-
фічні технології роботи з ними;

 ▶ проектування деталей і вузлів під сучасний глобальний 
ринок, де на рівні автовиробників та їх альянсів йде все 
більша уніфікація й вироблення єдиних «платформ».
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Nural EcoTough
Зниження тертя і підвищення зносостійкості поршнів особливо 
важливо в бензинових двигунах з великим турбонаддуванням. 
При використанні покриття, що складається з твердих мастил, 
таких як графіт і дисульфід молібдену з вуглецевим волокном, 
нові поршні Nural EcoTough компанії Federal-Mogul демонстру-
ють зниження тертя в місцях нанесення покриття до 18 % у по-
єднанні зі значним зменшенням зносу. Покриття EcoTough за-
стосовується на спідницях поршнів для забезпечення миттєвої 
оптимізації витрати палива, викидів і довговічності.

Однак бензинові й дизельні двигуни вимагають різних рішень, 
оскільки навантаження у процесі згоряння палива, геометрія по-
ршня і змащувальна здатність палива залежно від виду силового 
агрегату значно відрізняються. Фахівці підрозділу Federal-Mogul 
врахували ці відмінності, розробивши спеціальні покриття ок-
ремо для бензинових і дизельних двигунів.

Наступним кроком Federal-Mogul представив два інноваційних 
покриття для спідниць поршнів: EcoTough-New Generation (для 
бензинових двигунів) і EcoTough-D (для дизельних двигунів). Нові 
формули були створені на базі покриттів EcoTough попереднього 
покоління, які добре зарекомендували себе, і ще більше знижу-
ють тертя у двигуні, знос і шум при збільшених навантаженнях 
і температурах, що виникають у сучасних компактних двигунах 
з турбонаддуванням.

Покриття EcoTough-New Generation представляє собою полі-
мер, посилений метал-оксидом і частинками твердого мастиль-
ного матеріалу. Покриття товщиною 15 мікрон знижує знос спід-
ниці поршня двигуна внутрішнього згоряння на 40 % порівняно 
зі стандартними рішеннями, доступними на ринку, і забезпечує 
значне збільшення втомної міцності у важких режимах роботи 
двигуна. Покриття також знижує тертя поршня в місцях нане-
сення на 15 % порівняно зі стандартними покриттями, що без-
посередньо покращує економічність двигуна.

Після завершення етапу проектування і всебічних стендових ви-
пробувань зразки поршнів з покриттям EcoTough-New Generation 
були спрямовані на тестування і в цей час проходять завершальні 
етапи програми схвалення в автовиробників.

Покриття EcoTough-D розроблено як для алюмінієвих, так і для 
сталевих поршнів дизельних двигунів легкових і комерційних ав-
томобілів. З огляду на переваги збільшеної конструктивної жор-
сткості поршнів дизельних двигунів і відмінну змащувальну здат-
ність дизельного палива, компанvія Federal-Mogul розробила 
спеціальний склад покриття і домоглася ще більшого зниження 
рівня тертя. Полімерне покриття EcoTough-D посилено за до-
помогою коротких вуглецевих волокон і містить графіт як твер-
дий мастильний матеріал — у результаті тертя поршня вдалося 
зменшити аж на 35 % порівняно зі звичайними покриттями, пред-
ставленими на ринку. Також на 30 % поліпшена зносостійкість.

На спідницю поршня і поршневий палець припадає близько 
17 % усіх втрат на тертя у двигуні, тому таке покриття спідниці 
поршня в поєднанні з оптимальним зазором і геометрією спід-
ниці ефективно знижує тертя та знос між спідницею поршня й 
поверхнею циліндра. Нанесення покриття на спідницю поршня 
повністю автоматизованим способом при серійному виробни-
цтві дозволяє досягти чудових фрикційних властивостей і зно-
состійкості без додаткових витрат.

Нові покриття EcoTough для спідниць поршнів мають підвищену 
стійкість, що сприяє збільшенню терміну служби поршня при 
збільшених теплових і механічних навантаженнях, характерних 
для високоефективних двигунів останнього покоління.

Nural Monosteal
Технологічна «гонка з перешкодами» дуже складна, оскільки у світі 
посилюється жорсткість стандартів за умов, що самі системи ав-
томобіля постійно ускладнюються і стають легшими, компактні-
шими, а навантаження на них ростуть. І все ж світові лідери, такі 
як Federal-Mogul, витримують виклики часу, щорічно інвестуючи 
в інновації і дослідження, розподіляючи свої наукові й технічні 
центри на різних ринках планети, за часовими і кліматичними 
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зонами, щоб проводити роботу 24 години на добу, в умовах різ-
них доріг, за різних температур та  вологості.

Інженери Federal-Mogul представили низку презентацій за різ-
ними напрямками, але, мабуть, найбільш яскраво розвиток про-
демонстровано у сфері розроблення і виробництва поршнів, 
де вже 20 років триває драматична боротьба матеріалів: сталі й 
алюмінієвого сплаву. І якщо поки у сфері легкового парку алю-
міній утримує свої позиції, то важка техніка активно переходить 
на сталь. Лінію «фронту» інженери чітко проводять і переміщу-
ють у поле показника «діаметр поршня». І якщо у 2010 р. 100 % 
застосування сталевих поршнів припадало на діаметри понад 
140 мм, то вже у 2014 р. «здалися» і мотори 130 мм, а в смузі ак-
тивної боротьби металів виявилися вже й діаметри 95–115 мм. 
Технологія Monosteal (патентована назва від Federal-Mogul) була 
представлена в 1993 р., а в серію вперше пішла у 2003 р. для ди-
зеля Caterpillar C7. На ранніх етапах розвитку вона піддавалася 
критиці: висловлювалися сумніви щодо раціональності таких 
важких деталей, судження про високі корозійні ризики, про-
блеми з’єднання поверхонь і динамічної поведінки системи при 
прогріванні до робочих і, тим більше, критичних температур, де 
матеріал блока, головки та поршня має абсолютно різні коефі-
цієнти об’ємного розширення й по-різному поводиться при про-
гріванні. Але ці побоювання за 20 років компанії Federal-Mogul 
вдалося повністю подолати. Сучасний поршень Monosteal — це 
справжній витвір інженерного мистецтва. Він легший від аналога 
з алюмінієвих сплавів і може застосовуватися в таких режимах, 
які є критичними для інших матеріалів. У тестах такі поршні три-
мають робочий тиск до 300 барів, показують дуже низькі втрати 
на тертя, чудову стійкість до ефекту кавітації.

Хоча технологія, як і раніше, має назву Monosteal, в ній криється 
особливий нюанс: поршень не монолітний, він збирається з двох 
елементів за допомогою зварювання тертям. Це дозволяє істотно 
полегшити поршень та створити найкращі умови для його охоло-
дження, змінити геометрію спідниці поршня і, в підсумку, вийти 
на всі ті вимоги автовиробників, які раніше здавалися нездійс-
ненними: скорочення одночасно маси й висоти блока циліндрів 
при зниженні вартості виробництва, низьке тертя та мале спо-
живання масла.

У 2006 р. поршень Monosteel став лауреатом премії Automotive 
News PACE.

Переваги поршнів Monosteel:

 ▶ Поршень Monosteel — зварена тертям цілісна конструкція, яка 
не потребує подальшої обробки.

 ▶ Покращений великий канал охолодження забезпечує набагато 
ефективніше охолодження камери згоряння та канавки пер-
шого поршневого кільця і цим запобігає витоку масла й газу 
через спотворення канавки поршневого кільця.

 ▶ Нижчі температури, що приводить до підвищеної довговічності.

 ▶ Поршень має мінімальне спотворення геометричних пара-
метрів головки.

 ▶ Має чудову міцність і охолодження для задоволення вимог 
щодо тиску циліндра й теплової дії двигунів EPA10 та Euro 6.

 ▶ Повнорозмірна спідниця для стабільної динаміки поршня, що 
зменшує ризик кавітації гільзи і поліпшує ущільнення кільця.

Основна перевага технології Monosteel — збільшення міцності 
при дуже високих значеннях тиску згоряння і високих темпера-
турах у двигунах великої потужності й промислових дизельних 
двигунах. У виробництві сталевих поршнів для важко наванта-
жених двигунів застосовується процес електрохімічного загар-
товування поверхні поршня, спрямованої в камеру згоряння.

Monosteel®

Еволюція поршнів для важкої техніки
Ти

ск
 у

 ц
ил

ін
др

і, 
ба

ри

Алюмінієвий

Сплав

Технологія сталевого поршня, що дозволяє 
підвищити температуру згоряння
Конструкція каналу охолодження поршня Monosteel 
Будова поршня, звареного з двох частин, дає можливість охо-
лоджувальній галереї бути закритою, в результаті температура 
поршня істотно знижується.
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Nural Magnum Monosteel
Наступне покоління поршня Monosteel — Magnum Monosteel — 
ще один ривок уперед. Ця конструкція поршня зменшує масу до 
7 % і має ключові особливості, які зменшують тертя для поліп-
шення економії палива та зниження викидів.

Ключові особливості:

 ▶ Еволюція Monosteel з поліпшеною економією палива для ав-
томобільних і промислових дизельних двигунів.

 ▶ Унікальний дизайн дворядної поршневої спідниці Double-band, 
перший для сучасних дизельних поршнів.

 ▶ Зниження тертя на 17 % порівняно з традиційними сталевими 
поршневими конструкціями.

 ▶ Економія палива на 1 % досягається за рахунок зменшення 
зворотно-поступальної маси до 7 % і скорочення площі спід-
ниці до 40 %.

Nural EnviroKool
Підрозділ Federal-Mogul Powertrain розробив першу у світі тех-
нологію охолодження поршнів за допомогою інтегрованої в по-
ршень Monosteel герметичної камери охолодження. Технологія, 
яка отримала назву EnviroKool, дозволяє безпечно підняти ро-
бочу температуру поршня на 100 °C (при використанні сталевих 
сплавів з високою стійкістю до окиснення і захисним покрит-
тям). Виключно ефективне охолодження й мінімальна маса — 
ось основні переваги технології EnviroKool, яка своєю чергою є 
вершиною еволюції перевіреної часом технології Monosteel. Ін-
тегрована камера охолодження заповнюється маслом зі спеці-
альними присадками та інертним газом, що витримують високу 
температуру, а потім герметизується. Технологія EnviroKool до-
зволила Federal-Mogul Powertrain подолати обмеження щодо 
температури, характерні для поршнів з традиційними проточ-
ними масляними каналами охолодження.

За рахунок відсутності нагару в камері охолодження ефективність 
розсіювання тепла залишається на однаково високому рівні про-
тягом усього терміну служби поршня. Нова технологія настільки 
ефективна, що витрата масла для охолодження поршнів скоро-
чується на 50 %, знижується навантаження на масляний насос, 
зменшуються паразитні втрати і підвищується ККД двигуна. Те-

пло, що відводиться від поршня за допомогою масла з форсу-
нок охолодження, є частиною загального тепла, яке відводиться 
через поршневий палець, спідницю поршня і поршневі кільця.

Фахівцями Federal-Mogul Powertrain уже проведено більше 1400 
годин випробувань двигунів важкої техніки з поршнями EnviroKool 
Monosteel. Усі розробки ведуться в співробітництві з деякими за-
мовниками: поршні створюються під двигуни, які заплановані до 
випуску протягом п’яти наступних років. Як показує практика, по-
ршень здатний працювати в екстремально «гарячих» умовах висо-
конавантажених двигунів останнього покоління і на перспективу.

EnviroKool — новітня технологія в низці успішних рішень ком-
панії, покликаних допомогти випускати двигуни і транспортні 
засоби, що викидають менше шкідливих речовин в атмосферу, 
причому це ніяк не позначається на їх довговічності, надійності 
та робочих характеристиках.
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Продуктова лінійка INA.
Нові продукти.

Комплекти ременів 
і роликів, у тому 
числі з помпами 

Ролики Деталі приводу клапанів 
(гідрокомпенсатори, штовхачі та ін.)

Обгінні муфти 
INA PC OAP

Ремені поліклинові
Кулачкові вали 

і комплекти 
кулачкових валів

Ланцюги (окремо і в 
комплектах ГРМ)

Водяні помпи 
(окрема деталь)

Модуль управління 
температурою 
двигуна (ТММ)

НОВИЙ ПРОДУКТ!

НОВИЙ ПРОДУКТ! НОВИЙ ПРОДУКТ!НОВИЙ ПРОДУКТ!

НОВИЙ ПРОДУКТ!





Технічні аерозолі Presto представлені в широкому асортименті й розподіляються на такі категорії:

ОЧИЩУВАЧІ ТА ЗНЕЖИРЮВАЧІ

У процесі експлуатації на різних механізмах, кузові та в 
салоні автомобіля з’являються складні забруднення — 
плями бітуму і смоли, масла, специфічний нагар, які 
неможливо видалити підручними засобами. Очищу-
вачі й знежирювачі Presto спеціально розроблені для 
боротьби з такими забрудненнями. Наприклад, очищу-
вач карбюратора швидко впорається зі смолистими і 
вуглецевими відкладеннями, які заважають нормаль-
ній роботі пристрою. Очищувач кондиціонера порятує 
систему кондиціонування від скупчень хвороботвор-
них мікроорганізмів, а універсальний пінний очищувач 
видалить забруднення і плями з будь-яких поверхонь. 
Крім того, в асортименті можна знайти також очищувач 
двигуна, електроконтактів, гальмівних механізмів, мас-
ляних і бітумних плям та смол. 

МАСТИЛА ТА ПРОТЕКТОРИ

Без якісного мастила складно собі уявити авторемонт 
і технічне обслуговування автомобіля. Ключовий 
момент — тривалий мастильний ефект, який повинен 
забезпечувати продукт. Мастила Presto не витікають 
з механізмів, зберігаються довгий час і забезпечують 
безперебійну роботу пристрою, значно зменшуючи 
тертя і знос. Крім того, засоби мають антикорозійний 
ефект. Серед продуктів Presto можна вибрати вазелі-
нову, тефлонову, мідну або силіконову змазку, а також 
мастило для дверних механізмів, клем акумулятора 
або механічних з’єднань.

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ДОГЛЯДУ

Продукти цієї серії дозволяють захистити і значно 
подовжити ресурс найбільш важливого вузла — дви-
гуна автомобіля. Серед засобів Presto слід відзначити 
електропротектор — пристрій, який витісняє вологу 
і надійно захищає електричні ланцюги від впливу 
вологи й утворення конденсату. Мастило для клино-
вих ременів захистить ремінь і шківи від передчас-
ного зносу, а також поліпшить їх зчеплення. Захисне 
мастило на основі воску допоможе запобігти корозії 
в моторному відсіку, а також у будь-яких порожни-
нах автомобіля, мотоцикла або велосипеда. Мастило 
для електроконтактів поліпшить електропровідність 
і попередить окиснення елементів. Ну, а засіб для 
захисту від гризунів не дасть хвостатим шкідникам 
проникнути всередину автомобіля і пошкодити меха-
нізми й електропроводку.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ

У цій серії представлено більше десятка продуктів, 
націлених на вирішення складних завдань. «Ґрунт» — 
перетворювач іржі Presto —  призначений для від-
новлення і ґрунтування поверхонь, пошкоджених 
іржею. «Рідким ключем» можна послабити заржавілі 
гвинтові з’єднання і демонтувати їх. «Антискрип» для 
гальмівних систем захистить гальмівну систему від 
зношування, а засіб «Ефект нових шин» якісно очистить 
і оновить бічну поверхню покришок, після чого вони 
будуть виглядати, як нові.

Технічні 
аерозолі 
Presto
ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО РЕМОНТУ, ЩОДЕННОГО ПОБУТУ, 
ОБСЛУГОВУВАННЯ РІЗНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

ПРИЧИНИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА ПРОДУКЦІЮ PRESTO:

 Z Технічні аерозолі Presto представлені в різних про-
дуктах, за допомогою яких можна здійснити тех-
нічне обслуговування кожного вузла автомобіля, 
а також видалити складні забруднення з кузова. 

 Z  Балони оснащені зручним дозатором або розпи- 
лювачем з трубочкою, завдяки чому легко нано-
сити засіб навіть у важкодоступні місця.

 Z Термін придатності 10 років.

 Z  Високий тиск балона і висококонцентрований 
склад дозволяють заощадити продукт, адже немає 
необхідності наносити ще один шар, бо навіть 
невелика кількість засобу відмінно працює.

 Z  При своїй високій якості продукти Presto мають 
доступну вартість.

Засоби Presto відрізняються високою якістю і демократичною вартістю, тому затребувані як професіоналами, так 
і аматорами в справі обслуговування й ремонту автомобілів. Адже практика показує, що для будь-якого вузла 
або проблеми можна підшукати потрібний засіб в асортименті Presto. Крім того, продукти Presto незамінні і для 
вирішення домашніх проблем.
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У 1865 р. в Англії прийняли закон про обмеження швидкості для всіх само-
хідних засобів, у тому числі і для автомобілів. Згідно з ним, у межах міста 
пристрої могли рухатися не швидше ніж 3 км/год, за містом — 6 км/год. 
Екіпаж машини повинен був складатися з трьох осіб, з яких один був зо-
бов’язаний йти за 50 метрів попереду неї з червоним прапором (або 
червоним ліхтарем уночі). Лише через 31 рік ці обмеження були істотно 
пом’якшені.

Слово Land у назві автомобіля Land 
Cruiser Toyota запозичила з назви іншої 
компанії — Land Rover. А до цього Land 
Cruiser називався Toyota Jeep, оскільки 
японці думали, що джип — це тип ма-
шин, хоча насправді торгова марка 
Jeep належить компанії Chrysler.

Найбільш численний штат автомобілів 
належить султану Брунею — в чотирьох 
підземних гаражах загальною площею 
1 квадратний кілометр зберігається 5 ти-
сяч авто!

ТОП  
Ц І К А В И Х 
Ф А К Т І В

Першим автомобілем серійного 
виробництва був Ford Model T, він 
випускався з 1908 до 1927 р. До 
цього автомобілі виготовлялися 
поштучно бригадами майстрів і 
коштували величезних грошей. 
А автомобіль Ford у 1924 р. кош-
тував всього 265 доларів.

Найдовший автомобіль у світі — лі-
музин завдовжки 30,5 м. Лімузин об-
ладнаний двома водійськими кабі-
нами, розташованими з різних боків 
для комфортного пересування то в 
одному, то в другому напрямках. Цей 
багатофункціональний транспортний 
засіб оснащений 26 колесами, двома 
моторами, має дванадцять осей, а 
повертає, тільки складаючись посе-
редині. Автомобіль використовують 
в основному для виставок або зйо-
мок у фільмах.

На початку існування компанія BMW виробляла двигуни літаків, а логотип дістався їй 
від «батька» — RappMotorenwerke. Виробництво цієї компанії розташовувалося в Ба-
варії, і тому сегменти кола були пофарбовані в білий і синій кольори. Після «трансфор-
мації» компанії маркетологи придумали для BMW легенду логотипу — білий пропелер, 
що розтинає синє небо. І тільки через 10 років BMW стала виробником автомобілів.

Законодавство ПАР допускає будь-
який ступінь самооборони, якщо 
йдеться про загрозу життю або майну 
людини. Для захисту автомобілів від 
угону тут популярні капкани, електро-
шокери і навіть вогнемети.

У автоперегонах Формули-1 жінки 
можуть брати участь нарівні з чо-
ловіками. Однак за всю історію зма-
гань у них брало участь тільки п’ять 
жінок, з яких лише дві змогли подо-
лати кваліфікацію і завершити гонку. 
У 1975 р. одна з них — італійка Лел-
лем Ломбарді — зуміла в одному з 
гран-прі набрати очки, більше пов-
торити цей успіх не вдавалося жод-
ній жінці.

Вам доводилося бачити старовинні фотографії ав-
томобілів? Якщо так, то ви могли помітити — ру-
хомі автомобілі на знімках виходили з овальними 
колесами! Це було пов’язано зі швидкістю роботи 
фотокамер того часу — затвори з рухомими штор-
ками створювали такий ефект через швидке обер-
тання коліс. Однак тоді це сприймали як благо — 
вважалося, що такі знімки ідеально передають 
стрімкість і швидкість. Пізніше художники комік-
сів і мультфільмів перейняли цю особливість і теж 
стали зображати автомобілі з овальними колесами.

Двоє американців — Чарльз Крей-
тон і Джеймс Харгіс — далекого 
1930 року здійснили одну з най-
більш «рекордних» подорожей на 
автомобілі. Відстань від Нью-Йорка 
до Лос-Анджелеса і назад (а це по-
над 11 тисяч кілометрів!) вони зу-
міли подолати на «задньому ходу».

В Австралії для запобігання загибелі коал під колесами автомобілів на-
тягують штучні ліани з канатів, що з’єднують евкаліпти по обидва боки 
траси. Тварини охоче користуються цими містками.

Німецький самоскид Liebherr T 282B — найбіль-
ший на сьогодні автомобіль у світі. Він важить 222 
тонни, а щоб потрапити в кабіну такого монстра, 
доведеться піднятися за допомогою 16 сходинок. 
У його кузові можна вільно перевозити заміський 
будинок. Корисне навантаження вантажівки стано-
вить 363 тонни.

Юрій Гагарін після знаменитого польоту був на-
городжений «Волгою» з номерами 12-04  ЮАГ, 
утвореними датою польоту та ініціалами. На-
ступним космонавтам на іменних машинах збе-
регли букви ЮАГ як індекс Зоряного містечка в 
Московській області, а цифрами продовжували 
позначати дату польоту.

Ферруччо Ламборґіні почав свій бізнес з вироб-
ництва тракторів. Він дуже захоплювався авто-
мобілями і мав у своєму гаражі кілька різних 
машин, зокрема Ferrari 250GT, в якій постійно 
виникали проблеми зі зчепленням. Одного разу 
Ламборґіні прийшов до Енцо Феррарі і сказав, 
що його машини — мотлох, на що Феррарі від-
повів: «Може ти і добре розбираєшся в тракто-
рах, але нічого не тямиш у спортивних автомо-
білях». Тоді Ламборґіні вирішив розробити свій 
автомобіль, почавши з того, що розібрав зі сво-
їми робітниками ту саму Ferrari і поліпшив усі 
комплектуючі.
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