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     єдина в Україні міжнародна виставка 
для професіоналів автосервісу і післяпродажного обслугову-
вання автомобілів.

иставку відвідало понад  осіб та взяло у асть  у асни-
ків із  країн. 

ього року на виставці було представлено великий стенд інстру-
ментів та обладнання з пропозиції   . аша екс-
позиція, що розгорнулася на площі близько  м2, була одніє  
з найбільших та найвідвідуваніших на виставці.

     це найкраща можливість дізнатися 
про новинки ринку і тенденції розвитку, познайомитися із укра-
їнськими та іноземними  компаніями в реальному асі на тери-
торії виставки і придбати інструменти й обладнання за вигідно  
ціно , просто зі стенду. ідвідува і мали змогу взяти у асть у різ-
них вікторинах, розіграшах, семінарах та темати них тренінгах, 
отримати не тільки море корисної інформації, а й цінні подарунки.

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА

2019 У КИЄВІ

  травня до  ервня 
в Київському міжнарод-
ному виставковому 
центрі, на роварсь
кому проспекті, прохо-
дила іжнародна спе
ціалізована виставка 
для ринку автосервісу 
та післяпродажного 
обслуговування.
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а стенді    наші спеціалісти з 
радіст  консультували всіх охо их та допома-
гали зробити правильний вибір, головним кри-
терієм якого було ідеальне співвідношення ціни 
та якості. аші колеги провели багато ділових 
зустрі ей з постійними та потенційними клієн-
тами. акож щодня проводилися розіграші брен-
дованої продукції   і головного призу  
кутової шліфмашини .

   пропонує широкий вибір ін-
струменту й обладнання, професійний монтаж та 
гарантійне обслуговування. есь доступний асор-
тимент на нашому сайті  . .  
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а семінар було запрошено представників автосер-
вісів, що входять до мережі Q-Service Truck. 

Під час навчального заходу було висвітлено такі теми:
 лектронні блоки управління впорскуванням 
 асос-форсунки та смарт інжектори
 Дизельні системи  
 айбутній розвиток дизельних 
паливних систем P

 Діагности не обладнання P
 бговорення питань, що виникли

Спеціально для проведення тренінгу було запро-
шено тренера із ольщі — ркадіуша а инського, 
співробітника компанії .

У рамках тренінгу не тільки був поданий теорети ний 
матеріал, а й розглянуто багато практи них прикла-
дів у техні ному центрі ter Car  krai e.

ter Cars krai e запрошує клієнтів та всіх охо их 
узяти у асть у наступних техні них тренінгах. ро 
місце та ас проведення можна дізнатися в торгових 
представників ter Car  krai e.

Тренінг для учасників 
мережі Q-Service Truck 

на тему дизельних 
систем DELPHI для 

комерційного транспорту.

10 липня в нав альному центрі на території 
центрального офісу ter Cars krai e відбувся 
спільний із компаніє   тренінг Дизельні 
системи De i для комерційного транспорту».

4

АКТУАЛЬНО

InterTruck



Переконайтеся, що ви 
можете вільно дихати.
FreciousPlus — біофункціональний салонний фільтр для 
вантажних автомобілів, який блокує дрібнодисперсний пил, 
оксиди азоту й алергени.

Поїздка на вантажівці може швидко перетворитися в абсолютні тортури, якщо вихлопні гази, забруднювальні 
речовини й алергени проникають у кабіну водія. Звичайні салонні фільтри лише запобігають проникненню пилу, 
пилку, сажі й неприємних запахів. Біофункціональний FreciousPlus від MANN-FILTER тепер гарантує додатковий 
комфорт і безпеку: він пов’язує практично 100% алергенів і майже повністю зупиняє розмноження і зростання 
бактерій, цвілі й грибків, а також проникнення дрібнодисперсного пилу. Детальнішу інформацію можна знайти 
на сайті www.frecious-plus.de

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

Відтепер і для 
певних моделей вантажних автомобілів!



Після війни на Заводі вантажних 
автомобілів у м. юблін випус-
калася вантажівка юблін 51  
вантажопідйомністю 2,5 тонни 
за радянською ліцензією. Цей 
автомобіль не відповідав очі-
куванням, і центральні органи 
влади прийняли рішення про 
поступове згортання його ви-
робництва. Було прийнято рі-
шення, що в юбліні виготов-
лятимуть ковані й литі деталі 
для інших виробників. Протя-
гом певного часу завод також 
випускав сільськогосподарську 
техніку, і навіть кемпінгові при-
чепи, але величезні виробничі 
цехи не були повністю задіяні. 
Завод шукав модель автомобіля, 
яку тут могли б випускати, але 
центральний уряд не мав жод-
них ідей щодо того, як викорис-
товувати величезні виробничі 
потужності заводу в юбліні. 
Тому дирекція дійшла висно-
вку, що потрібно взяти справу 
у свої руки. Було виявлено, що 
польська економіка відчуває 
брак автофургонів вантажопід-
йомністю 1 тонна. Щоправда, на 
варшавському заводі  ви-
пускалися пікапи на базі авто-
мобіля а 20, але його 
вантажопідйомність становила 
всього 0,51 тонни. У 1 5  році в 
конструкторському бюро заводу 
під керівництвом інженера Ста-
ніслава Танського було розро-
блено концепцію транспортного 
засобу, яку було представлено і, 
як не дивно, прийнято Конструк-
торським бюро автомобільної 
промисловості в м. аршава. У 
часи планової економіки з цен-
тралізованим управлінням така 
процедура була обов’язковою. 
Проект автомобіля передбачав 
максимальне використання вуз-

лів легкового автомобіля, таких 
як: двигун, коробка передач, 
зчеплення, задній міст, передня 
підвіска і рульове управління, а 
колісна база така ж, як і в авто-
мобіля а 20. 

Проект кузова розробив інже-
нер ліан Камінські. У 1 58 році 
виготовлено передпрототипний 
екземпляр, який був скерова-
ний на дорожні випробування. 

втомобіль демонструвався в 
Познані на Міжнародній ви-
ставці і викликав величезний 
інтерес. Назву ук  придумав 

ліан Камінські. Остаточне за-
твердження люблінського про-
екту і згоду на масове вироб-
ництво здійснило Об’єднання 
автомобільної промисловості, 
хоча й неохоче, оскільки в той 
час на доручення центрального 
уряду компанією  був розро-
блений проект 1-тонного авто-
фургона, який, однак, так і не був 
впроваджений у виробництво. 

У НАС Є «ЖУК»
Колектив юблінського заводу зі-
тхнув із полегшенням і приступив 
до організації виробництва. Се-
рійне виробництво моделі -03 
розпочалося в листопаді 1 5  
року. втомобіль мав двомісну 
кабіну з усіма плоскими шиб-
ками, тому що польські склоза-
води були не в змозі виготовляти 
вигнуте лобове скло. Двері ка-

біни відкривалися 
проти ходу руху авто-
мобіля, а бічні вікна відсу-
валися вбік, а не опускалися. ід 
автомобіля а 20 взяли 
також фари, рульове колесо і ци-
ферблати панелі приладів, а та-
кож паливний бак. Позаду кабіни 
вантажний відсік був покритий 
брезентовим тентом. Бічні стінки 
вантажного відсіку були виго-
товлені з металевої бляхи з го-
ризонтальною ребристістю для 
збільшення жорсткості. У пер-
шій серійній моделі була вста-
новлена 3-ступінчаста коробка 
передач із синхронізованими  
і  передачами, а важіль пере-
микання передач був розміще-
ний під кермом. Машина мала 
поздовжню зварну раму. Пере-
дня підвіска коліс, взята з авто-
мобіля а 20, була неза-
лежною, на поперечних важелях 
із гвинтовими пружинами і теле-
скопічними амортизаторами та 
стабілізатором. У задній частині 
було застосовано жорсткий при-
відний міст, обпертий на напів-
еліптичних листових ресорах і 
гідравлічних амортизаторах. 
Гальмівна система була гідрав-
лічною одноконтурною із галь-
мами барабанного типу. Загальна 
довжина автомобіля становила 

«ЖУК»  
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431 см, власна маса — 1340 кг, 
а вантажопідйомність — 00 кг. 
Низькоклапанний 4-тактний 
4-циліндровий двигун -20 з ро-
бочим об’ємом 2120 см3 зі ступе-
нем стискування ,2 : 1, який до-
сягав максимальної потужності 
50 к. с. Максимальна швидкість 
становила 0 км/год, а витрата 
палива — 14 л/100 км. Під час екс-
плуатації були виявлені помилки 
в проекті, які завод усував у на-
ступні роки. У 1 0 р. після звер-
шення випуску марки  51 
було запроваджено повністю ме-
ханізоване виготовлення кузовів. 
Три роки потому був змінений 
напрямок відкривання дверей 
у кабіні.

ажливим оновленням було ви-
користання з 1 5 року верхньо-
клапанного двигуна -21 з мак-
симальною потужністю 0 к. с., 
який був створений у результаті 
модернізації привідного агре-
гату, отриманого за ліцензією 

а 20. ук  із цим дви-
гуном отримав позначення -13. 
Максимальна швидкість зросла 
до 100 км/год, і дещо зменши-
лася витрата палива. 

У 0-х роках відбулася безпре-
цедентна подія в соціалістичній 
економіці — ук  почав кон-
курувати з автомобілем а, 
який випускався підприєм-
ством  (   

 — Завод комерцій-
ного транспорту), що, окрім лег-
кової моделі, випускав також не-

великі вантажівки. У 1  році 
почалося виробництво моделі 

ук -05  із повністю закритим 
сталевим кузовом та з вантажо-
підйомністю 850 кг. Створюва-
лися нові типи кузовів — шес-
тимісний варіант пожежного 
автомобіля з мотопомпою. У 1  
році було розпочато випуск дво-
місної моделі -11 із вантажним 
кузовом у вигляді дерев’яного 
короба, покритої брезентом, 
вантажопідйомністю 50 кг. 

У 1 0 році з’явилася товарно-
пасажирська модель -0  зі ста-
левим випробуваним кузовом, 
яка могла перевозити  осіб і 
350 кг вантажу. Крім того, ви-
пускалася також модель із кон-
тейнером і навіть самоскид. У 
1 0 р. було модернізовано пе-
редню частину ука , з надан-
ням йому більш кутастої форми. 
Також була замінена трансмісія, 
були встановлені зручні сидіння 
в салоні і нова панель приладів, 
запозичені з польського авто-
мобіля  125р. 

Ці моделі отримали додаткове 
літерне позначення  напри-
кінці версії моделі. У 1  році 
було розпочато виробництво 

уків  для сільського госпо-
дарства, ремонтних бригад та 
ремісників (модель -1 ) із три- 
дверною п’ятимісною кабіною, 
за якою містився дерев’яний 
в а н т а ж н и й  куз о в .  У  1 2 
році почалося виготовлення 
дев’ятимісної моделі мікроав-

тобуса. У 1 0-х роках ук  усе 
більше віддалявся від закор-
донної конкуренції. Підприєм-
ство  розробило прототип 
із повністю зміненим кузовом, 
але через брак фінансів його 
не було впроваджено у вироб-
ництво. Була здійснена спроба 
придбати ліцензію від британ-
ської компанії  та  
( ), але угоду так і не було 
укладено. 

У 1 3 році нарешті було розпо-
чато випуск наступника ука  
під назвою юблін . ук  ви-
пускався протягом 40 років — до 
30 січня 1 8 року, і за цей час 
було виготовлено 58  500 оди-
ниць цих транспортних засобів 
з різноманітними варіантами 
кузова. Близько 30  продук-
ції ук  було експортовано, в 
основному в соціалістичні кра-
їни. Простота ремонту, проста 
конструкція ука  настільки 
сподобалася єгипетському 
урядові, що вони придбали лі-
цензію на виготовлення цього 
автомобіля. У 0 0-ті роки на 
складальному заводі в Єгипті 
виготовлялися уки , але на 
їхньому ринку вони мали на-
зву амзес . Такий транспорт-
ний засіб використовував шасі 

ука , але мав інший кузов. Це 
рідкісний випадок, коли було 
продано ліцензію на виготов-
лення польського автомобіля. к 
правило, відбувалося навпаки. 

П  Ж    
    
 . 

В  
 

 , 
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Ц          

НА МЕЖІ
ЖОДЕН ІНШИЙ КОНСТРУКЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ НЕ КРИТИКУЮТЬ ТАК ЗАВЗЯТО У 
ВИПАДКУ ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ Й ПІДВИЩЕНОЇ ВИТРАТИ МОТОРНОГО МАСЛА. 
ТОЖ НЕ ДИВНО, ЩО НА ТЕМУ ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ ПОШИРЮЄТЬСЯ ВЕЛИКА 
КІЛЬКІСТЬ БРЕХНІ ТА НАПІВПРАВДИ, ЯКІ ПОСИЛЮЮТЬ НЕПРАВДИВІ УЯВЛЕННЯ 
Й НЕПРАВИЛЬНІ ВИСНОВКИ. РАЗОМ З ФАХІВЦЕМ У ГАЛУЗІ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН 
КОМПАНІЇ S T RSERVICE INTERNATI NAL H НАДАЄМО РОЗ ЯСНЕННЯ З 
РІЗНИХ ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ.

П  Р , 
  

 

ТАНГЕНЦІАЛЬНЕ НАПРУЖЕННЯ
В  

 

Умовою успішного ремонту або 
усунення несправності є доско-
нальне знання залежностей, які 
існують у двигуні. Нижче наво-
димо найважливіші характе-
ристики поршневих кілець, які 
дозволяють окинути широким 
поглядом теоретичні основи, 
види конструктивних рішень та 
роботу поршневих кілець. 

ТАНГЕНЦІАЛЬНЕ 
НАПРУЖЕННЯ
Поршневі кільця в розшире-
ному стані мають більший ді-
аметр, ніж у змонтованому 
стані. Це необхідно для досяг-
нення в змонтованому поло-
женні необхідного тиску з усіх 
боків у циліндрі. На практиці 
важко виміряти тиск у циліндрі. 
Тому радіальна сила, яка при-
тискає кільце до стінки цилін-
дра, розраховується за форму-
лою на основі тангенціальної 
сили. Тангенціальна сила — 
це сила, яка необхідна, щоб при-
тягувати кінці стопорного кільця 
один до одного для появи за-
зору замка. Тангенціальна сила 
вимірюється за допомогою гнуч-
кої сталевої стрічки, яку обви-

вають довкола кільця. Стрічка 
в такому випадку стягується 
настільки сильно, аби викли-
кати виникнення рекомендо-
ваного зазору замка поршне-
вого кільця. Після цього можете 
зняти показники величини 
тангенціальної сили з динамо- 
метра. имірювання масло-
знімних кілець зазвичай відбу-
вається із встановленою розпір-
ною пружиною. Для того щоб 
забезпечити точність вимірю-
вань, вимірну систему піддають 
вібрації, щоб розпірна пружина 
набула своєї природної форми 
за корпусом кільця. У випадку 
використання кілець зі сталевої 
смуги, які складаються з трьох 
частин, із пружиною, необхідно 
додатково вирівняти весь кіль-
цевий вузол уздовж осі, з огляду 
на його конструкцію, оскільки в 
іншому випадку сталеві смуги 
висунуться збоку, унеможлив-
люючи проведення вимірювань. 

РОЗПОДІЛ 
РАДІАЛЬНОГО ТИСКУ 

адіальний тиск залежить від 
модуля пружності матеріалу, 
розміру зазору в розширеному 

стані, а також від поперечного 
перерізу кільця. Під час розпо-
ділу радіального тиску можуть 
виникати два основні типи си-
туацій. Найпростіший тип — си-
метричний розподіл радіаль-
ного тиску. З ним доводиться 
мати справу, перш за все, в разі 
використання складених масло-
знімних кілець, які складаються 
із гнучкого сегмента кільця або 
зі сталевих смуг з відносно низь-
ким власним напруженням. оз-
пірна пружина (експандер), що 
міститься за кільцем, притис-
кає сегмент кільця або сталевої 
стрічки до стінки циліндра. Під 
дією розпірної пружини, яка в 
стиснутому стані (монтажне по-
ложення) впирається в задній 
бік сегмента кільця або сталевої 
смуги, радіальний тиск розподі-
ляється симетрично. У чотири-
тактних двигунах конструктори 
відмовилися від симетричного 
розподілу радіального тиску в 
компресійних кільцях. Замість 
нього використовується розпо-
діл тиску у формі груші (додат-
ньо-овальний), щоб протидіяти 
на вищих швидкостях оборотів 
тенденції до тріпотіння  кінців 
замка кільця. Тріпотіння кільця 
завжди починається на кінцях 
замка і через них передається 
по всій окружності кільця. За ра-
хунок збільшення сили натиску 
на кінці замка вдається проти-
діяти цьому явищу, оскільки 
поршневі кільця в цій ділянці 
сильніше притискаються до 
стінки циліндра, завдяки чому 
тріпотіння кільця зникає.

П  Р , 
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на кінці замка вдається проти-
діяти цьому явищу, оскільки діяти цьому явищу, оскільки 
поршневі кільця в цій ділянці поршневі кільця в цій ділянці 
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Ц          

ЗРОСТАННЯ СИЛИ НАТИСКУ ВНАСЛІДОК ДІЇ ТИСКУ ЗГОРЯННЯД -  
  

З  

РОЗПОДІЛ РАДІАЛЬНОГО 
ТИСКУ

С  
 

 

ЗРОСТАННЯ СИЛИ 
НАТИСКУ ВНАСЛІДОК 
ДІЇ ТИСКУ ЗГОРЯННЯ
Набагато важливішим від влас-
ного напруження поршневих кі-
лець є збільшення сили натиску 
в результаті тиску згоряння, який 
діє на компресійні кільця під час 
роботи двигуна. До 0  від за-
гальної сили натиску на перше 
компресійне кільце досягається 
під час робочого ходу за рахунок 
тиску згоряння. Тиск діє за комп-
ресійними кільцями і притискає 
їх ще сильніше до стінки цилін-
дра. Збільшення сили натиску 
діє головним чином на перше 
компресійне кільце і в ослабле-
ній формі продовжує впливати 
також і на друге компресійне 
кільце. 

Тиском газу на друге поршневе 
кільце можна управляти за ра-
хунок зміни величини зазору 
замка першого компресійного 
кільця. Наприклад, завдяки 
збільшенню стикового зазору 
частина тиску згоряння пере-
дається на задній бік другого 
компресійного кільця, що при-
зводить до збільшення сили на-
тиску. При використанні більшої 
кількості компресійних кілець 
після другого компресійного 
кільця вже не відбувається збіль-
шення сили натиску за рахунок 
тиску газів.

Маслознімні кільця працюють 
тільки завдяки власному напру-
женню. У випадку маслознімних 
кілець тиск газу не призводить 
до збільшення сили натиску за 
рахунок їх особливої форми. 

озподіл сил на поршневому 
кільці, крім цього, залежить від 
форми робочої поверхні порш-
невого кільця. У разі викорис-
тання ущільнювальних і бочко-
подібних компресійних кілець 
тиск газів потрапляє також у 
зазор між робочою поверхнею 
поршневого кільця і стінкою ци-
ліндра, протидіючи тискові газу 
за поршневим кільцем. Осьова 
сила натиску, що діє на комп-
ресійне кільце на нижній по-
верхні канавки, утворюється ви-
ключно в результаті тиску газів. 

ласне напруження кілець не 
діє в осьовому напрямку. Компа-
нія МС   

 займається виготовлен-
ням поршневих кілець добре 
відомої марки .
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Для дизельних двигунів у більшості випадків пропонуються про-
кладки головок блоків циліндрів різної товщини. Для правиль-
ного вибору прокладок головок блоків циліндрів необхідно вимі-
ряти висоту частини поршня, яка виступає над поверхнею блока. 
Нижчеописане вимірювання має бути виконано з максимальною 
ретельністю. исота частини поршня, яка виступає над поверх-
нею блока, повинна бути виміряна строго відповідно до даних 
компанії-виробника.

 ▶ Щоб уникнути неточностей унаслідок перекосу поршня, точки 
вимірювання повинні розташовуватися вище від осі поршне-
вого пальця.

 ▶ Індикатор встановити на чистій поверхні блока циліндрів і ви-
ставити з попереднім натягом у положення нуль .

 ▶ становити індикатор на чистий поршень і, обертаючи колін-
частий вал, визначити положення вищої точки.

 ▶ Повторити процес у точці вимірювання 2.

 ▶ С — це відстань між поверхнею поршня у верхній мертвій точці 
й поверхнею корпусу картера двигуна.

имірювання необхідно проводити на всіх поршнях. При цьому 
поршень з найвищою частиною поршня, яка виступає над по-
верхнею блока, служить для визначення відповідної прокладки 
головки блока циліндра.

З каталогів вибрати прокладку головки блока циліндра потріб-
ної товщини.

Товщину прокладки головки блока циліндра визначають за кіль-
кістю штампованих міток або отворів.

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ПРОКЛАДКИ 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛІНДРІВ 
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

Д  Д С
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Колісний 
модуль осі

ПІДШИПНИКИ ДЛЯ КОЛІС 
ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

Конічний 
роликовий підшипник

Підшипниковий вузол SMART SET та RIU

Довговічність та надійна робота підшипників коліс 
особливо важлива у випадку комерційних тран-
спортних засобів, що використовуються для тран-
спортування товарів або людей та щорічно покри-
вають великі відстані. У випадку таких транспортних 
засобів будь-який збій підшипника може спричинити 
значні втрати для власника транспортної компанії.

 розробила рішення для всіх типів вантажних 
автомобілів, які залежно від моделі автомобіля зосе-
реджені на оптимізації системи ущільнення, фрикцій-
них властивостей і мастильних матеріалів. Завдяки 
інтенсивній співпраці з клієнтами,  постійно 
вдосконалює компоненти підшипників коліс, задо-
вольняючи вимоги клієнтів у всьому світі. Компанія 
є постачальником підшипників на конвеєри всіх 
провідних виробників вантажівок у всьому світі.

Підшипники  і  поколінь, які використовуються у 
вантажному транспорті, забезпечують високу ван-
тажопідйомність, низький опір коченню і надійність 
монтажу. Підшипники виробництва фірми  ви-
користовуються в осях, осях напівпричепів і керова-
них осях. Підшипники мають три конструктивні ви-
конання: конічний роликовий підшипник, ремонтні 
рішення   та  та колісні підшипникові 
модулі осі.   замінив традиційний конічний 
підшипник. ін пропонується клієнтам, які цінують 
час та гроші. Базовий блок підшипника вже частково 
зібраний на заводі, до нього прикріплені спеціальні 
ущільнювальні кільця з високою міцністю. Цей комп-
лект уже заповнений високоякісним мастилом під 
час складання на заводі. Монтажні кільця встановлю-
ються в майстерні. Таке рішення дешевше, але вима-
гає від механіків звернути увагу на процес монтажу, 
який повинен відповідати документації виробника. 
З іншого боку, перше покоління підшипника мато-
чини є продуктом з простим способом складання, 
передбаченим для  . Спеціальний проект 

 : це елемент, повністю зібраний на заводі 
, заповнений мастилом на весь термін служби 

підшипника. Це рішення забезпечило дуже просте 
встановлення в умовах майстерні, може монтуватися 
у вузли з чавуну та алюмінієвих сплавів.

Іншим конструктивним рішенням, виконаним саме 
для конструктивного рішення осі й гальмівної сис-
теми виробника автомобіля, є колісний модуль осі. 
Це підшипник 1-го покоління, впресований у кор-
пус та зібраний у заводських умовах, він створює 
так званий колісний модуль осі. Це рішення не ви-
магає заповнення підшипника мастилом: він уже 
змащений на заводі. Установка — це встановлення 
колісного модуля і затягування з рекомендованим 
виробником моментом. се просто. узли виготов-
ляються із сірого чавуну, але в деяких рішеннях щодо 
зменшення не підресореної ваги вузла можуть бути 
виконані з ковкого чавуну або алюмінієвого сплаву. 
Підшипники міцні завдяки різноманітним сплавам 
та їх термічній обробці для отримання правильної 
твердості. Так, ролики виготовляються з підшипни-
кової сталі, а внутрішні доріжки виконані з поліпше-
ної підшипникової сталі. Таке матеріальне рішення 
є високою стійкістю до пошкоджень унаслідок на-
вантаження і впливу зовнішніх факторів.
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Цікаво, що в офіційній версії іс-
торії компанії   зга-
дується історія компанії , 
хоча обидва виробники розпо-
чали виробництво вантажівок 
у тому ж 1 0  році. У будь-якому 
разі заснована в 18  році компа-
нія братів ено ( ) активно 
розвивала виробництво своїх 
автомобілів, які вирізнялися но-
вітніми технічними рішеннями. 

уї ено (  ) не тільки 
проектував власні двигуни, а й 
отримав також патент на ко-
робку передач (18 8 р.), турбо-
компресорний наддув двигуна 
(1 02 р.) і патент на знімні свічки 
запалювання (1 04 р.). Ми нага-
дуємо про це тому, що панує 
думка, котра підживлюється про-
пагандистськими публікаціями, 
що батьками автомобілів були 
тільки німці, такі як Готліб Дайм-
лер (  ) або Карл 
Бенц (  ). 

На початку автомобільної ери 
величезну роль відіграли також 
французи. 

Конструктором не менш обда-
рованим, ніж уї ено, був Ма-
ріус Берліє (  ), який 
вже у 18 4 році створив власний 
двигун і легковий автомобіль. 

они обидва швидко помітили, 
що найбільший збут матимуть 
комерційні транспортні засоби, 
які замінять повільний гужовий 
транспорт. Переробляючи мо-
делі легкових автомобілів, вони 
створювали вантажні фургони — 
компанія  розпочала їх 
випуск з 1 00 року. Популярним 
автомобілем, з огляду на його 
надійність, був    
вантажопідйомністю 3 тонни, ви-
пущений у 1 0  році, в котрому 
було використано інноваційне 
рішення передачі приводу за 
допомогою вала з шарнірами 
Кардана. Компанії-конкуренти 

в той час повсюдно використо-
вували примітивні ланцюгові 
передачі.    ви-
пускався із спеціалізованими 
кузовами, наприклад, з пошто-
вою будкою. Не менш сучасними 
були й легкові автомобілі й фур-
гони компанії , в яких ви-
користовувалася сталева рама 
замість дерев’яної. 

У 1 0  році обидві компанії 
розпочали виробництво ван-
тажних автомобілів. ітом ком-
панії  була модель  — 
4-тонна вантажівка, виготовлена 
для французької армії, яка замо-
вила 25 тисяч таких автомобілів. 
Під час Першої світової війни 
попит на вантажівки був вели-
чезний. Проте не тільки на ван-
тажівки — на танки також. Най-
кращий легкий танк  1  
(1 1  р.), який за ліцензією виго-
товляла також компанія . 
Компанія  запустила ви-
робництво автобусів на базі шасі 
вантажних автомобілів. 

лер (  ) або Карл 
Бенц (  ). 

які замінять повільний гужовий 
транспорт. Переробляючи мо-
делі легкових автомобілів, вони 
створювали вантажні фургони —
компанія  розпочала їх 
випуск з 1 00 року. Популярним 
автомобілем, з огляду на його 
надійність, був    
вантажопідйомністю 3 тонни, ви-
пущений у 1 0  році, в котрому 
було використано інноваційне 
рішення передачі приводу за 
допомогою вала з шарнірами 
Кардана. Компанії-конкуренти 

(1 1  р.), який за ліцензією виго
товляла також компанія . 
Компанія  запустила ви-
робництво автобусів на базі шасі 
вантажних автомобілів. 

 П К    В В П  П В  П   В К В В В, 
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Криза 
Після Першої світової війни 
зменшився попит на вантажівки. 
Компанія  рятувалася, ви-
пускаючи одну модель легко-
вого й одну модель вантажного 
автомобіля. Ця стратегія не при-
несла успіху, і компанія в 1 21 
році зіткнулася з фінансовими 
проблемами. Було почато виго-
товлення більшої кількості моде-
лей автомобілів і, таким чином, 
відновлено фінансову рівновагу.

Компанія  у 1 18 році роз-
почала виробництво промис-
лової і сільськогосподарської 
техніки, а перший сільськогос-
подарський трактор базувався 
на танку. У 1 23 році  роз-
робив проект приводу на де-
ревному газі як альтернативу 
дорогому бензинові, але врешті-
решт у 1 28 році у виробництві 
вантажних автомобілів засто-
совано дизельні двигуни. Но-
винкою став підсилювач галь-
мівної системи на всіх колесах. 

елика глобальна криза пору-
шила фундаменти французької 
автомобільної промисловості (в 
тому числі й компанії ), а 
на фабриках компанії  
втратили свої робочі місця 2000 
працівників. Після початку Дру-
гої світової війни в 1 3  році 

 припинив виробництво 
легкових автомобілів, але про-
довжував випускати вантажівки 
(в тому числі для Німеччини). 

уї ено відмовився виготов-
ляти танки для німців, але ви-
пускав для них вантажівки. З 
цієї причини заводи  у 
місті Біланкурт бомбили літаки 
союзників. 

Нові часи
Після війни, у 1 4  році, компа-
нія  була повернута ро-
дині , а уї ено був за-
арештований за підозрою у 
співпраці з німцями і помер 
при нез’ясованих обставинах у 
в’язниці в очікуванні суду. ого 
компанія була націоналізована 
французьким урядом.

Першою післявоєнною мо-
деллю вантажівки  була 

. Компанія  відмо-
вилася від виробництва ван-
тажних автомобілів через фі-
нансові проблеми. У 1 55 році 
був створений концерн  
(     

  ’  
) унаслідок злиття 

відділу вантажних автомобі-
лів , а також фірм  і 

. Створення  пови-
нно було дати компанії  
доступ до сучасних моделей 
вантажівок. иробництво ван-
тажних автомобілів, міських та 
міжміських автобусів відбува-
лося під трьома брендами, а з 
1 5  до 1  р. тільки під брен-
дом . У 1 5  р.  по-
чав виробництво найбільшого 
у світі вантажного автомобіля — 
моделі 100. Однак через фі-
нансові проблеми в 1  році 
компанія була викуплена ком-
панією , яка від 1 34 року 
належала концернові . 
Після нафтової кризи 1 3 року 
концерн  вирішив по-
збутися фірм  і . е-
рез рік  викупила ком-
панію , а ще через три 
роки іншого французького ви-
робника автобусів — компанію 

. У 1 8 році була ство-
рена компанія   

 ( ) від злиття фірм 
 і . Марка  

у 1 8 році зникла з ринку, а в 
1 80 році така ж доля спіткала 
бренд . У 1 82 83 роках 

 викупила іспанську компа-
нію  і  , а 
в 1 0 році також і американсь-
кого виробника вантажівок — 
компанію  . У 1 2 
році в результаті зміни влас-
ників була створена компанія 

 . ., яка в 1  році за-
вершила виробництво автобусів 
після продажу її концернові -

. У 2001 році Група  
придбала  . . і змінила 
назву на  . Так роз-
почалася нова ера для автомо-
білів марки . 
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Однією з найбільш пошире-
них причин поломки турбо-
компресора є проблеми зі 
змащуванням:

 ▶ недостатня кількість масла 
(відсутність змащення), 

 ▶ стан/якість масла (домішки).

РОБОТА СИСТЕМИ 
ПІДШИПНИКІВ
Щоб зрозуміти суть проблеми, 
потрібно усвідомити, наскільки 
точною є конструкція турбо-
компресора. Система підшип-
ників сконструйована таким 
чином, що втулки розташовані 
між нерухомим корпусом сер-
дечника турбокомпресора та 
валом турбіни, який оберта-
ється на високій швидкості. Кон-
струкція запобігає будь-якому 
контактові між елементами, що 
взаємодіють, під час усього ро-
бочого циклу турбокомпресора. 

азом із функцією змащування 
та охолодження утворена мас-
ляна плівка також забезпечує 
стабільність роботи вала і ко-
леса турбіни, з одночасним до-
триманням критичних допусків 
зазору на рівні кількох мікрон.

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕНЬ 
НА ТУРБОКОМПРЕСОР
Таким чином, якість масла буде 
визначальною для належної 
роботи і продовження терміну 
служби турбокомпресора. Є 
багато видів забруднень, які 
можуть потрапляти разом з 
моторним маслом всередину 
турбокомпресора і внаслідок 
цього призводити до його по-
ломки. Найпоширенішим ви-
дом забруднення є дрібні час-
тинки, як правило, це обвуглене 
масло, яке з’являється у процесі 
згоряння. кщо концентрація 
цих частинок дуже велика, вони 
діють як абразив і поступово 
викликають ерозію, стираючи 

поверхню підшипника і вала. 
наслідок цього збільшується 

зазор між зазначеними еле-
ментами і закупорювання 
змащувальних отворів 
підшипників, аж до того 
моменту, коли масляна 
плівка вже не буде в стані 
контролювати рух вала і 
турбіни. кщо ж дійде 
до контакту між валом, 
підшипником і корпу-
сом сердечника, про-
тягом короткого 
ч а с у  в и н и к н е 
тертя бічних по-
верхонь лопатей ко-
ліс: компресійного і 
турбінного до кор-
пусу, перегинання 
вала і в кінцевому 
підсумку його руй-
нування. Невеликі 
фрагменти коліс 
можуть потім потра-
пляти в інтеркулер 
та/або в систему ви-
пуску відпрацьованих 
газів, тим самим викли-
каючи подальші пошкодження. 

У разі появи в маслі забруднень 
більшого розміру, наприклад, 
фрагментів зношених деталей 
двигуна, якщо вони не очищу-
ються масляним фільтром, вони 
спричинюють появу глибоких 
подряпин на поверхні робочих 
елементів і, зрештою, викли-
кають остаточний вихід з ладу 
турбокомпресора. 

ЯКЕ МАСЛО?
ажливо також використову-

вати відповідне моторне масло, 
яке рекомендоване виробни-
ками транспортних засобів, і 
постійно доповнювати його до 

ТУРБОКОМПРЕСОР 
К    В  ВП В    К П В. 

В К ,  П  П , П В   В   
П В   К  К В.  ,  К  П К

ВПЛИВ НА ЙОГО РОБОТУ СИСТЕМИ ЗМАЩУВАННЯ
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фрагментів зношених деталей 
двигуна, якщо вони не очищу-
ються масляним фільтром, вони 
спричинюють появу глибоких 
подряпин на поверхні робочих 
елементів і, зрештою, викли-
кають остаточний вихід з ладу 

ЯКЕ МАСЛО?
ажливо також використову-

вати відповідне моторне масло, 
яке рекомендоване виробни-
ками транспортних засобів, і 

П В   К  К В.  ,  К  П К
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належного рівня. Масло, яке 
не відповідає специфікації ви-
робника, масло іншого ступеня 
в’язкості і, зрештою, масло, яке 
містить домішки, може також ви-
кликати пошкодження турбо-
компресора. Основні причини 
виникнення несправностей:

 ▶ занадто низький рівень масла 
у двигуні (недостатній рівень 
змащення і охолодження 
турбокомпресора)

 ▶ низька якість використовува-
ного масла, масло нестійке до 
наявних високих температур

 ▶ закупорювання, 
як правило, внаслідок 
карбонізації ,  трубо-

проводу подачі масла та 
масляних каналів усередині 
турбокомпресора (зупинка по-
току масла)

 ▶ раптове вимкнення двигуна  

 ▶ низька ефективність масля-
ного насоса

 ▶ зношений, забитий або пога-
ної якості фільтр масла  

 ▶ розрідження мазуту паливом, 
унаслідок частої регенерації 
фільтра твердих частинок (їзда 
на короткі дистанції)

 ▶ занадто довгі інтервали між 
технічними оглядами  

 ▶ двигун був недостатньо ре-
тельно очищений після капі-
тального ремонту  

 ▶ розрідження масла во -
дою внаслідок протікання 
прокладки головки блока 
циліндрів  

 ▶ поганий стан двигуна (зно-
шені деталі двигуна, металеві 
ошурки можуть потрапити до 
системи змащування)

 ▶ неправильний процес 
згоряння.

ПРАВИЛА 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
З метою запобігання пошко-
дженню турбокомпресора ре-
комендується дотримуватися 
певних стійких правил:

 ▶ потрібно використовувати мо-
торне масло і масляний фільтр 
високої якості, відповідно до 
рекомендацій виробника 
автомобіля  

 ▶ потрібно дотримуватися ре-
комендованих інтервалів між 
технічними оглядами  

 ▶ трубопроводи подачі та від-
току масла необхідно замінити 
на нові

 ▶ завжди потрібно використо-
вувати нові ущільнювальні 
прокладки  

 ▶ двигун повинен бути охоло-
дженим після руху з високою 
швидкістю і розігрітий пе-
ред тим, як набрати високу 
швидкість

 ▶ після серйозної поломки по-
переднього турбокомпресора 
(стирання елементів) необ-
хідно очистити систему зма-
щування і масляний картер  

 ▶ потрібно уникати їзди тільки 
на короткі відстані. 

Більшість поломок турбокомп-
ресорів пов’язані з проблемами 
системи змащування. При на-
лежному догляді та експлуатації 
турбокомпресор повинен без-
доганно працювати так само 
довго, як і сам двигун, тому так 
важливо дотримуватися правил 
належного догляду двигуна з 
турбонаддувом.
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Індекс  IC Опис Виробник

EVERTLC588

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

EVERT

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

EVERT

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

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

EVERT

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

EVERT

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

UNITROL

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

UNITROL

Шиномонтаж

Інструменти та обладнання для вантажних автомобілів

Пневматичний інструмент
Індекс  IC Опис Виробник

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

CHICAGO 
PNEUMATIC

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

CHICAGO 
PNEUMATIC

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

CHICAGO 
PNEUMATIC

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

PNEUMATIC

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

CHICAGO 
PNEUMATIC

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

CHICAGO 
PNEUMATIC
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Низькошвидкісні поршневі компресори серії EVERT K

Компресори серії EVERT K – першо-
класні компресори зі зворотним 
зв’язком на низькошвидкісній робо-
ті та максимальному тиску 15 барів. 
Завдяки використанню найвищого 
класу компонентів, компресори серії 
К були побудовані для сервісів, де не 
тільки якість, а й здатність працюва-
ти при підвищеному робочому тиску 
висуваються на перше місце, як у ви-
падку сервісів вантажних автомобі-
лів. Компресори серії K працюють у 
низькошвидкісному режимі, що га-
рантує їх стабільність і довговічність, 
а ефективна система охолодження 
дозволяє  працювати в цілодобовому 

циклі, у співвідношенні 80 % до 20 % 
(48 хв/1 год – співвідношення роботи 
до відпочинку). Компресорні насоси, 
що використовуються в серії К,  – це 
промислові двоступеневі компре-
сійні блоки, виготовлені в Європей-
ському Союзі з компонентів найви-
щої якості. Крім того, вони обладнані 
двома кулерами, що значно знижує 
робочу температуру. 

Суперверсії компресорів оснащені 
стартом зірка-трикутник, що полег-
шує запуск пристрою та зменшує 
прохідний струм. Баки в компресо-
рах серії EVERT K  захищені від корозії, 
що гарантує їх довговічність. Кожний 

компресор цієї серії перед виходом із 
заводу перевіряється в умовах робо-
чого тиску в 20 барів. Клієнт отримує 
повністю перевірений та готовий до 
найважчої роботи пристрій.

Індекс 
компресора

EVERTK100- 
450

EVERTK200- 
450

EVERTK200- 
600

EVERTK300- 
600

EVERTK300- 
700

EVERTK300-
700S

EVERTK500-
700S

EVERTK500-
1000S

EVERTK500-
1500S

Продуктивність 
[л/хв]

450 450 600 600 700 700 700 1000 1500

Потуж.двиг. 
[КС/кВт]

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

Ємність бака [л] 100 200 200 300 300 300 500 500 500
Кількість 
цил./ ступ. тисн.

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

Тиск робочий 
[бар]

12 12 12 12 12 12 12 12 12

Тиск макс. [бар] 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Живлення 
[В/Гц/Ph]

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

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

Розміри [мм]
1220 × 380 

× 900
1470 × 460 

× 1000
1470 × 460 

× 1000
1700 × 520 

× 1080
1700 × 520 

× 1150
1700 × 520 

× 1150
2000 × 620 

× 1380
2000 × 620 

× 1270
2000 × 520 

× 1270
Маса [кг] 100 140 160 180 205 210 280 320 325

Компресори EVERT K

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

CHICAGO 
PNEUMATIC

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

CHICAGO 
PNEUMATIC

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

TOPTUL

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

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

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

Пневматичний інструмент
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Індекс  IC Опис Виробник

Поршневі

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

EVERT

EVERT400/150

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

Гвинтові

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

EVERT

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

EVERT

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

EVERT

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

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

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

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

9,5 7,7 7,7

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

Мобільні колони 7,5/ 8,5/ 10 тонн

Ямні пневматично-гідравлічні 
підіймачі

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

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

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

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

0,8–1 0,8–1 0,8–1 0,8–1

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

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

900–1200 900–1200 1000–1300

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

X X X

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

Підіймачі
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 Спеціальні ямні підіймачі

 Підіймач універсальний

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

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

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

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

Друга версія робиться як вільне пересування на підлозі.

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

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

25 _

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

Індекс  IC Виробник Опис

9918HQ-GTT520 HANS

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

746009 SONIC

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

746015 SONIC

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

746016 SONIC

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

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

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

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

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

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

GTL Truck – комп’ютерний CCD стенд для вимірювання кутів встановлення коліс 
GTL TRUCK STANDARD, PROFI (CCD)

Індекс  IC Опис Виробник

0683803119

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

BOSCH

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

Двигун

Розвал – сходження
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Клімат
Артикул Торгова марка Опис товару

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

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

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

S P00 000 069 BOSCH

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

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

S P00 000 071 BOSCH

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

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

007950015200
MAGNETI 
MARELLI

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

007950015210
MAGNETI 
MARELLI

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

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

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

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

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

430104018045
MAGNETI 
MARELLI

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

007936210010
MAGNETI 
MARELLI

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

007950024620
MAGNETI 
MARELLI

Пристрій для промивання систем кондиціонування Cool Weather

007950025830
MAGNETI 
MARELLI

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

007950025190
MAGNETI 
MARELLI

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

0 684 400 512 BOSCH

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

Артикул Торгова марка Опис товару

0 684 400 731 BOSCH

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

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

007950006910
MAGNETI 
MARELLI

Battery Tester  Basic

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

LBT100 IDEAL Навантажувальна вилка

SEA BT91/7 SEALEY Навантажувальна вилка

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

SEA AK418 SEALEY Інструмент для очищення клем акумуляторних батарей

0XAT7051 PROFITOOL Інструмент для очищення клем акумуляторних батарей

Діагностика

Обслуговування АКБ
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Пуско-зарядні пристрої

Пуско-зарядні пристрої

Зарядні пристрої

Індекс Живлення Зарядна напруга Зарядний струм Стартовий струм Ємність акумулятора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Індекс Живлення Зарядна напруга Зарядний струм Стартовий струм Ємність акумулятора

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

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

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

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

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

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

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

Індекс Живлення Зарядна напруга Зарядний струм
Ємність 

акумулятора

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

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

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

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

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

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

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

Індекс IC ALESCO A080 ALESCO A800 ALESCO A1200 ALESCO A4000

Індекс IC Живлення Макс. потужність Номінал. потужність

INDUCTOR1.5 230 1,5 кВт 1,5 кВт —

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

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

INDUCTOR8 230 8 кВт 5,2 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR10 400 10 кВт 8 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR12 400 12 кВт 10 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR18 400 18 кВт 16 кВт Рідинне охолодження

INDUCTOR21 400 21 кВт 21 кВт Рідинне охолодження

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

Індукційні нагрівачі

Індукційні нагрівачі

25InterTruck

ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ



У головці блока циліндрів дви-
гуна непримітна мідна втулка 
виконує роль гнізда для палив-
ної форсунки. Мідь дуже добре 
відводить тепло від форсунки, 
а виготовлена з неї втулка ство-
рює герметичне з’єднання між 
форсункою і системою охоло-
дження. Ця втулка, завдяки 
своїй добрій теплопровідності, 
знижує температуру форсунки 
на 50 С. При встановленні но-
вої втулки необхідно підтриму-
вати чистоту під час ремонтних 
робіт таким чином, щоб жодне 
забруднення не потрапило в 
систему охолодження або в па-
ливну систему. Під час експлуа-
тації двигуна можуть виникати 
пошкодження втулки, які будуть 
виявлятися в такий спосіб: 

 ▶ потрапляння палива в рідину 
системи охолодження

 ▶ потрапляння рідини системи 
охолодження в паливо

 ▶ заповітрювання паливної 
системи. 

Заповітрювання паливної сис-
теми через напрямну втулку 
форсунки може виникати, коли 
форсунка нещільно прилягає до 
поверхні втулки, така несправ-
ність може викликати низку 
труднощів. Саме проникнення 
рідини в систему викликає по-
шкодження поверхні втулки, 

яку в такому випадку потрібно 
негайно замінити. Сам ремонт 
являє собою тривалий процес, 
у багатьох випадках необхідні 
демонтаж усієї головки блока 
циліндрів і обробка на верстаті. 
Для кріплення напрямної втулки 
форсунки використовуються 
спеціалізовані інструменти, за-
вдяки яким можна правильно 
запресувати або демонтувати 
втулку форсунки. 

Демонтаж таких втулок найчас-
тіше відбувається шляхом по-
переднього нарізання різьби у 
втулці, загвинчування демон-
тажного штифта і витягування 
втулки, інструмент для демон-
тажу показаний на фото нижче. 

Останнім часом такі втулки 
більше не доступні окремо як 
оригінальні запасні частини 
на авторизованих станціях тех-
нічного обслуговування компа-
нії . Пропонуються тільки 
комплекти головок блока ци-
ліндрів двигуна, тому компанія 

 вирішила задовольнити очі-
кування клієнтів, постачаючи на 
ринок таку запасну частину під 
каталоговим номером 4 400. 
Для отримання більш доклад-
ної інформації про запасні час-
тини відвідайте веб-сайт ://

. . . 

ВТУЛКА ФОРСУНКИ
КОМПАНІЯ FE I FER INAN  ILSTEIN H  C .  ПРОПОНУЄ 
ОКРЕМІ ВТУЛКИ З УЩІЛЬНЮВАЛЬНИМ КІЛЬЦЕМ ТИПУ -RIN  
НА КІНЦІ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ. Г  Д ,
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ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ 
ФОРСУНКИ НЕОБХІДНО ЗАВЖДИ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ НОВУ ВТУЛКУ!
ЗНОШЕННЯ МАТЕРІАЛУ ВТУЛКИ 
І ПОВ’ЯЗАНА З ЦИМ ВТРАТА 
ГЕРМЕТИЧНОСТІ З’ЄДНАННЯ МІЖ 
СИСТЕМОЮ ПОВЕРНЕННЯ ПАЛИВА ТА 
СИСТЕМОЮ ОХОЛОДЖЕННЯ МОЖЕ 
ПРИЗВЕСТИ ДО КОШТОВНОГО РЕМОНТУ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ 
ПРОНИКНЕННІ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ 
РІДИНИ В ПАЛИВО.

febiTruck 
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Компанія fe i ruck пропонує відмінно підібрані запасні частини 
для всіх популярних марок і моделей вантажних автомобілів, 
причепів, напівпричепів та автобусів. сортимент охоплює запасні 
частини, починаючи з елементів підвіски і рульового управління, 
системи охолодження двигуна, гальмівної системи, кузова і 
кріплення коліс аж до електричної і пневматичної систем. 

кщо Вашим пріоритетом є якість і точність монтажу, варто обирати fe i ruck. 
Весь асортимент доступний на сайті: art er. i tei rou .com 

www.febi.com



ЗВЕРНІТЬСЯ ДО МІСЦЕВОГО ДИЛЕРА МАРКИ COMMA, ЩОБ ЗАМОВИТИ ОСТАННІЙ ВИПУСК ПОСІБНИКА З ВИКОРИСТАННЯ 
ПРОДУКТІВ, А ТАКОЖ ДОПОМІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТУРБОКОМПРЕСОРІВ АБО ВІДВІДАЙТЕ САЙТ:   COMMAOIL.COM

TRANSFLOW®

МАЛОТОННАЖНІ ВАНТАЖНІ 
АВТОМОБІЛІ 
СЕРІЯ МОТОРНИХ МАСЕЛ H V ДЛЯ 
МАЛОТОННАЖНИХ ВАНТАЖІВОК AN

Моторне масло X = Офіційне затвердження 

Специфікації: MAN 3277 MAN 3477 MAN 3275

TransFlow FE 5W-30 X
TransFlow UD 10W-40 X
TransFlow AD 10W-40 X
TransFlow SD 15W-40 X
TransFlow GX 15W-40 X

Антифризи й охолоджувальні 
рідини X = Офіційне затвердження

Специфікації MAN 324 SNF MAN LIST 3.3.7 MAN 324 
NF MAN 324 TYP Si-OAT

Xstream® G40® X
Xstream® G30® X
Xstream® G05® X
Xstream® G48® X X

Уже понад 50 років бренд 
 асоціюється з виро-

бами світового класу, що відзна-
чаються високою якістю та ви-
конують усі вимоги, пов’язані з 
сервісним обслуговуванням ав-
томобіля. У наш час оператори 
вантажних автомобілів і логіс-
тики стикаються із необхідністю 
відповідати найжорсткішим ви-
могам екологічних нормативів, 
а також з необхідністю збіль-
шення економії палива і макси-
мального збільшення інтервалів 
між замінами масла. Компанія 

 з гордістю представляє 
широкий асортимент моторних 
масел  , які від-
повідають вимогам виробників і 
придатні для використання в ко-

мерційних автомобілях . Усі 
продукти серії , яка 
охоплює синтетичні, напівсин-
тетичні й мінеральні масла, були 
створені відповідно до найсу-
воріших загальносвітових і га-
лузевих стандартів. Крім того, 
компанія забезпечує найкращу 
технічну підтримку і консульта-
ційні послуги в цій галузі. Мото-
рні масла  , осно-
вою яких є унікальна гарантія 
відповідності компанії  
у сфері якості й продуктивності. 

ундаментом компанії  
є неперевершена якість, відмін-
ний сервіс і надійність. Саме за-
вдяки цьому бренд завоював 
репутацію постачальника, який 
забезпечує транспортних опе-

раторів і дистриб’юторів від-
повідними виробами завжди 
вчасно і за вигідними цінами. 

Інноваційний маркетинг, ор-
ганізація рекламних та інфор-
маційних кампаній, технічна 
підготовка, а також програми, 
спрямовані на підвищення по-
інформованості кінцевих корис-
тувачів, збільшує цінність пропо-
зицій компанії а на ринку, 
а також дозволяє отримати кон-
курентну перевагу і забезпечити 
фінансово-господарську ефек-
тивність усім клієнтам у дистри-
бутивній мережі, яка об’єднує 
дистриб’юторів і транспортних 
операторів.
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FE 5W-30
Синтетичне
Підходить для багатьох дизельних двигунів 
останнього покоління, які використовуються в 
комерційних автомобілях типу heavy-duty. Відмінні 
показники з точки зору зниження витрат палива

Сервісна класифікація

ACEA E4/E7; API CH-4
Рекомендується компанією Comma для 
застосування в умовах високих вимог

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

SD 15W-40
Мінеральне
Підходить для дизельних двигунів високої 
продуктивності, зокрема для моделей із 
турбонаддувом і без наддуву.
Відмінно підходить для захисту двигуна

Сервісна класифікація

ACEA A3/B4 E7; API CI-4 SL
Рекомендується компанією Comma для 
застосування в умовах високих вимог

MAN 3275; Cummins CES 20071/72; Renault RLD; 
MACK EO-M+; MTU Typ 2; CAT ECF-1a
Офіційне затвердження: TransFiow SD 15W-40: офіційно 
затверджений компаніями: MB-Approval 228.3; Volvo VDS-3; 
MACK EO N; Renault RLD-2; Cummins CES 20076/77/78

UD 10W-40
Синтетичне
Підходить для дизельних двигунів високої 
продуктивності, в тому числі до моделей із 
турбонаддувом і без наддуву
Продукт з низьким вмістом сульфатної золи, 
фосфору і сірки (SAPS), який забезпечує захист 
двигуна і системи контролю викидів вихлопних газів

Сервісна класифікація

ACEA E6/E7
Рекомендується компанією Comma для 
застосування в умовах високих вимог

Volvo VDS-3; RVI RLD-2; MTU Typ 3.1; MACK EO-N 

Офіційне затвердження: Trans Flow UD 10W-40 офіційно 
затверджений компаніями: MAN 3477; Затвердження MB 228.51Об’єм Упаковка Код

20 л - TFFE20L

205 л - TFFE205L

Об’єм Упаковка Код

5 л 4 TFSD5L

20 л - TFSD20L

60 л - TFSD60 L

205 л - TFSD205 L

Об’єм Упаковка Код

5 л 4 TFUD5L

20 л - TFUD20L

205 л - TFUD205L

Xstream® G48®

Концентрат
Антифризи й охолоджувальні рідини на основі 
етиленгліколю з силікатними інгібіторами. 
Типовий термін придатності: до 3 років
Рекомендується компанією Comma для 
застосування в умовах високих вимог

Koncentrat płynu chłodzącego do silnika spełniający 
wymagania norm: BS 6580:2010. 

Офіційне затвердження: Рідина Glysantin® G48® за 
ліцензією компанії BASF, була затверджена компаніями: 
MAN (324 NF); Mercedes-Benz/ Smart/Maybach (325.0); Van 
Hool; Volvo Truck до 2005; MTU (MTL 5048);VW/Audi/Seat/
Skoda до 1996 (TL774-C); Rolls-Royce (від 1998), BMW/MINI 
BMW (за винятком MINI COOPER D від 2007 до 2010) (N 600 
69.0); Opel/Vauxhall до 2000 (B 040 0240); Saab (690 1599); 
Volvo (1286083 Issue 002); Porsche до 1995; Tesla; Jaguar до 
1999 (VIN 878388).

Xstream® G30®

Концентрат
Антифриз і охолоджувальна рідина на основі 
етиленгліколю з інгібіторами ОАТ (Organiс Additive 
Technology). Типовий термін придатності: до 5 років
Рекомендується компанією Comma для застосування в 
умовах високих вимог

Концентрат охолоджувальної рідини для двигуна 
відповідає вимогам нормативу: BS 6580:2010

Офіційне затвердження: Рідина Glysantin® G30® за 
ліцензією компанії BASF, була затверджена компаніями: 
DAF; MAN (324 SNF); MTU (MTL 5048); VW/Audl/Seat/
Skoda/Bentley/ Bugattl/Lamborghini (TL774-D/F); Jaguar 
від 1999 (VIN 878389); Porsche від 1996; MINI Cooper D 
від 2007 до 2010. Продукт також захищає: Volvo Truck 
від 2006 року.

Об’єм Упаковка Код

2 л 6 XSG402L

5 л 4 XSG405L

Об’єм Упаковка Код

1 л 12 XSG1L

2 л 6 XSG2L

5 л 4 XSG5L

20 л - XSG20L

205 л - XSG205L

Об’єм Упаковка Код

1 л 12 XSR1L

2 л 6 XSR2L

5 л 4 XSR5L

20 л - XSR20L

205 л - XSR205L

Xstream® G40®

Концентрат
Антифриз на основі етиленгліколю з інгібіторами 
Si-ОАТ (Silicated Organiс Additive Technology). 
Типовий термін придатності: до 5 років
Рекомендується компанією Comma для застосування в 
умовах високих вимог

Концентрат охолоджувальної рідини для двигуна 
відповідає вимогам нормативу: BS 6580:2010

Офіційне затвердження: Рідина Glysantin® G40® за 
ліцензією компанії BASF, була затверджена компаніями: 
MAN від 12/2011 (MAN 324 Typ Si-OAT); Mercedes Trucks 
від 10/2011 (325.5); VW/Audi/Seat/Skoda/Bentley/ Bugatti/
Lamborghini (TL774-G) від 2005 i Porsche 91 v1, Boxster, 
Cayman, Cayenne, Panamera від 1997; Mercedes-Benz (325.6).

www.CommaOil.com
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ШВИДКО, ЛЕГКО І ВИГІДНО, ЗАВДЯКИ 
КОМПАКТНОМУ ПІДШИПНИКОВІ ДЛЯ 
РЕМОНТУ FAG RIU 

Власники лізингових та тран-
спортних компаній також зму-
шені приділяти щораз більше 
уваги експлуатаційним витра-
там (сукупна вартість володіння). 
Коли виникає питання, чи лізин-
гова компанія зможе запропо-
нувати клієнтам привабливі 
послуги й одночасно здійсню-
вати прибуткову діяльність, вирі-
шальним фактором стає вартість 
«одиниці послуги» (кілометра, 
години чи тонни), а також від-
повідно низька вартість оренди. 
Особлива увага звертається на 
тривалість періоду між ремон-
тами, на кількість часу, витраче-
ного на ремонти разом із збіль-
шенням віку автомобіля, а також 
наявність мереж, що надають по-
слуги з ремонту цього типу авто-
мобілів. Власне такі проблеми 
намагаються вирішувати за до-
помогою своєї продукції фахівці 
Schaeffler Automotive Aftermarket 
у сфері комерційних транспорт-
них засобів. Зрештою, вироби 
найвищої якості та ремонтні 
комплекти, адаптовані до потреб 
ремонтних майстерень, служать 
збільшенню періоду між техогля-
дами, а також дозволяють скоро-
тити час ремонту. 

ЗАПАТЕНТОВАНА 
МОДЕЛЬ, РЕМОНТ, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА 
МАЙСТЕРНІ. ЯКІСТЬ 
ОЕ (ОРИГІНАЛЬНИХ 
ЗАПАСНИХ ЧАСТИН)
Компактний ремонтний підшип-
ник FAG RIU — це модель, запа-
тентована в багатьох країнах. FAG 
RIU — це попередньо змонтовані 
й заповнені мастилом компо-
ненти підшипників маточин для 
комерційних автомобілів, які ма-
ють ресурс до одного мільйона 
кілометрів. Попередньо змонто-
ваний і заповнений високоякіс-

ним мастилом FAG RIU поставля-
ється в комплекті зі спеціальним 
інструментом, який, з одного 
боку, скорочує час ремонту, а 
з другого — зменшує його вар-
тість. Іншими словами, це орієн-
товане на ремонтні майстерні 
рішення, що забезпечує якість 
ОЕ. Крім того, майстерні тепер 
можуть ремонтувати широкий 
спектр різних типів маточин 
коліс за допомогою одного FAG 
RIU, що значно спрощує процес 
підбору деталей, а також зни-
жує вартість складського місця, 
що є додатковою перевагою для 
власника транспортного засобу. 

FAG RIU складається з двох коніч-
них підшипників, з’єднаних між 
собою і скріплених за допомо-
гою стопорного кільця. Стопорне 
кільце запобігає пошкодженню 
підшипників і утримує їх в од-
ному положенні під час монтажу 
на осі приводу. Компактний ре-
монтний підшипник поставля-
ється в комплекті зі спеціальним 
інструментом, який дозволяє ви-
конувати швидку і безпроблемну 
установку. Компактний ремонт-
ний підшипник — це новий етап 
розвитку модуля підшипників. 
Завдяки зазначеним вище ха-
рактеристикам заміна підшип-
ників стає менш трудомісткою. 
Крім того, зникла небезпека ви-
користання неправильного або 
забрудненого мастила. За допо-
могою лише трьох компак-
тних ремонтних підшипни-
ків FAG можна обслужити 
43 маточини в більш ніж 
2100 різних типів авто-
мобілів. При такому ши-
рокому застосуванні 
є можливість значно 
скоротити як витрати 
на формування замов-
лення, так і вартість склад-
ського місця.

ЦІЛЕ СТОЛІТТЯ 
ДОСВІДУ
Унікальне ремонтне рішення, 
орієнтоване на майстерні, 
якість OE: уже понад 125 років 
FAG є провідним брендом, який 
обирають виробники автомобі-
лів. Наші клієнти можуть бути 
впевнені в найкращій якості 
та в наших системах контролю 
на всіх етапах виробництва. 
Від підшипників для коліс до 
компактних модулів маточин 
— наші високоякісні рішення 
з ремонту колісних підшипни-
ків комерційних автомобілів — 
встановлюють нові стандарти 
витривалості й продуктивності. 
FAG є лідером на ринку вироб-
ництва високоякісних підшип-
ників і коліс для вантажних ав-
томобілів, а також причепів: 

 ▶ Найбільший у світі обсяг ви-
робництва для ринку OE 

 ▶ Найтриваліша співпраця в 
проектах R&D (науково-до-
слідні та дослідно-конструк-
торські роботи) з виробни-
ками вантажних автомобілів 
і причепів 

 ▶ Найширша сфера діяльності 
та найбільше охоплення 
ринку

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

30 InterTruck



Elring – Das Original

YouTube

Facebook Akademie

Website

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

мобільних прокладок
2.  Компетенція у сфері оригінального приладдя завдяки

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

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

ремонту двигуна

2670_Az_Intercars_UA_ro4.indd   1 04.10.18   13:26

6.  Орієнтований на попит асо  ртимент запчастин для
легкових і вантажних автомобілів

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

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

9.  Відеоролики, присвячені монтажу й доступні онлайн

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



ЕФЕКТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ ВІД 
КОМПАНІЇ PHILIPS ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ 
З ЕЛЕКТРИЧНОЮ УСТАНОВКОЮ 24V
КОМПАНІЯ HILI S ПОШИРЮЄ СВІЙ БАГАТИЙ ДОСВІД У ВИГОТОВЛЕННІ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ 
ПРИЛАДІВ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ НА ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ Й АВТОБУСИ.
УСІ ПРОПОНОВАНІ ЛАМПИ V ВІДЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК ДОВГОТРИВАЛИМ ТЕРМІНОМ СЛУЖБИ, 
ТАК І ВИСОКИМИ СВІТЛОВИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.

Транспортні засоби з масою 
більше 3,5 тонни не мають та-
кого прискорення і потужності, 
як легкові автомобілі, тому 
може здаватися, що вони до-
бре помітні іншим учасникам 
дорожнього руху. одій, який 
сидить високо, також має за-
безпечену відмінну видимість 
і легко помічає та реагує на 
будь-яку небезпеку. Це помил-
кове припущення, оскільки та-
кий транспортний засіб унаслі-
док його значної загальної маси 
має значно більший гальмівний 
шлях, і, крім цього, зіткнення з 
ним відбувається згідно з не-
змінними законами фізики. 
Отже, варто інвестувати кошти 
у високоякісне освітлення як для 
головних фар і задніх ліхтарів, 
так і для допоміжних ліхтарів. 

Галогенні лампи марки  
 і  характе-

ризуються високою стійкістю до 
ударів і вібрацій, з якими стика-
ються вантажні автомобілі й ав-
тобуси під час експлуатації. они 
виготовлені з дотриманням тих 

само параметрів, що й вироби, 
призначені для першого мон-
тажу. Колба лампи виготовлена 
із кварцового скла, а всередині 
застосовано посилену, подвійну 
нитку розжарювання.

Обидві лампи доступні типу 1, 
3, 4,  і 11.  харак-

теризується колірною темпера-
турою 3200  і терміном служби 
500 годин безперервного сві-
тіння. Таку ж колірну темпера-
туру мають і лампи , 
причому це вироби з довшим 
(навіть до чотирьох разів) тер-
міном служби.

хнім доповненням є лампа 
  з ефек-

том світла ксенонових ламп. 
Користувачі вантажних 
автомобілів і автобусів 
можуть також вибрати 
лампи  24 , при-
значені для ближнього 
і денного світла, для за-
дніх і допоміжних ліхта-
рів, а також для освіт-
лення всередині кабіни.

У професії водія справне освіт-
лення транспортного засобу 
є не тільки питанням безпеки 
на дорозі, а й можливістю без-
перешкодного виконання по-
ставленого завдання. Тому 
великою популярністю серед 
виробів компанії  корис-
туються комплекти запасних 
ламп — каже іолетта Пасьо-
нек, менеджер з маркетингу в 
Центральній Європі компанії 

 , виробника і 
дистриб’ютора автомобільного 
освітлення марки . — 
Наша продукція продається як 
поштучно, так і комплектами. 
Під час заміни ламп у головних 
фарах, як і в легкових автомобі-
лях, ми рекомендуємо робити 
це парами .

БЕЗПЕКА І ДОВГОВІЧНІСТЬ 
ампи  24  — переваги

Досконала якість і стійкість до вібрацій
ампи  для вантажних автомобілів набагато довговічніші, ніж звичайні лампи розжарювання. 

З лампами MasterLife заїдеш далі й дешевше! 

MasterDuty: найкращий вибір для Вашої компанії

Заміна 1. ампи 
розжарювання
(в середньому)

Заміна 2. ампи 
розжарювання
(в середньому)

Заміна 3. ампи 
розжарювання
(в середньому)

Заміна 4. ампи 
розжарювання
(в середньому)
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ТЕНДЕНЦІЇ В АВТОМОБІЛЬНІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

В  П В     В В   В В  К К . 
 В К  В  К В    В В   

К К .  К  К   В  В  В  В   , В К 
,  К В  П  .

Ця тенденція також стосується зовнішнього та 
внутрішнього освітлення транспортних засобів. 
Нестримний технічний прогрес у сфері приладів 
освітлення має на меті надихнути водіїв на по-
шук і вибір найбільш цікавих нововведень. Під-
вищення продуктивності, поліпшення безпеки, 
сучасний дизайн, висока функціональність — ось 
на чому фокусуються сучасні тенденції у вироб-
ництві освітлювальних приладів для автомобілів 
у всьому світі.

ПОЗНАЙОМТЕСЯ ІЗ ПОЄДНАНИМИ 
ЛАМПАМИ TRUCKLIGHT

До портфоліо освітлювальних приладів були вве-
дені поєднані лампи . Серед них є три 
марки дизайнерських ламп: ,   . 
Це поєднані лампи найвищої якості, які поєдну-
ють в собі функціональність і сучасний дизайн. 

ажливою перевагою цих ламп є використання 
в них світлодіодних технологій. Це робить їх дуже 
енергоощадними, забезпечуючи при цьому три-
валий термін служби. они стійкі до механічних 
пошкоджень, оскільки світлодіоди  мають 
компактну конструкцію і не містять незакріпле-
них елементів, таких як скло або нитка розжа-
рювання. У результаті вони чудово витримують 
вібрації, удари і падіння. Світлодіоди  не міс-
тять шкідливих для навколишнього середовища 
речовин, таких як ртуть, і завдяки довговічності 
їх рідко викидають, тому вони не забруднюють 
навколишнє середовище. 

ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ЯК 
ГАРАНТІЯ НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ

ампи повністю герметичні й відповідають сту-
пеневі захисту від вологи  8, а діапазон їхніх 
робочих температур від 40  до 0  С. Світло-
діодна технологія , за якою вони виготовлені, 
забезпечує дуже високі освітлювальні параметри 
при дуже низькому споживанні енергії. У процесі 
виробництва використовуються виключно фірмові 
світлодіоди таких компаній, як  і , 
чим забезпечується висока якість продукції. Інші 
електронні компоненти обираються залежно від 
постачальників в автомобільній галузі, що гаран-
тує безвідмовну й автономну роботу електронних 
ламп протягом дуже довгого часу. Гарантується 
також, що робота цих ламп не створює перешкод 
роботі інших електричних і електронних пристроїв 
у транспортному засобі. Це підтверджується про-
веденими дослідженнями на електромагнітну 
сумісність. Для того щоб підвищити універсаль-
ність використання, лампи мають діапазон на-
пруги живлення від 10 до 30 , а також довільну 
полярність при підключенні живлення, тим самим 
роблячи можливою їх установку як в автомобілях 
із живленням 12 , так і 24 .

УНІВЕРСАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Моделі ламп відрізняються своєю функціональ-
ністю і дизайном. Компактна конструкція дозво-
ляє виконувати легку установку різними спосо-
бами. Деякі з ламп мають динамічний вказівник 
напрямку, а інші — металізоване кільце. ампи 
особливо добре зарекомендували себе в таких 
транспортних засобах, як вантажівки, фургони, 
спеціальні транспортні засоби, сільськогоспо-
дарська техніка та інші. 

TRUCKLIGHT: ЦЕ РОЗУМНИЙ ВИБІР!

 — це сучасне і функціональне освіт-
лення, яке відповідає очікуванням навіть найви-
багливіших клієнтів. Потреби наших клієнтів є 
нашим найголовнішим пріоритетом, і саме тому 
ми пропонуємо тільки найкращі рішення, які від-
повідають найновішим тенденціям. екомен-
дуємо ознайомитися з пропозицією поєднаних 
ламп .

ДОДАЙ СЯЙВА СВОЄМУ АВТО
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НАЛЕЖНА ЗАМІНА ЗЧЕПЛЕННЯ 
У ВАНТАЖНОМУ АВТОМОБІЛІ 
ЦЕ СТАНДАРТНИЙ ВИД РОБОТИ ДЛЯ БІЛЬШОСТІ МЕХАНІКІВ, 
ОДНАК ВАРТО ПЕРЕКОНАТИСЯ В ТОМУ, ЩО ПРОЦЕС ЗАМІНИ 
ВИКОНУЄТЬСЯ ПРАВИЛЬНО КРОК ЗА КРОКОМ.

Демонтаж
Перед зняттям коробки передач 
необхідно від’єднати опорний 
підшипник і звільнити вилку ва-
желя зчеплення. Спочатку за до-
помогою насадки для обертання 
колінчастого вала (фабричної, 
наданої виробником транспорт-
ного засобу) прокрутіть махо-
вик. Це дозволить полегшити 
доступ до вушок  стопорного 
кільця підшипника в корпусі 
муфти зчеплення. ведіть че-
рез сервісний отвір усередину 
коробки передач пружинний 
інструмент для зняття опорного 
підшипника і вставте його в го-
ловку стопорного кільця. ико-
ристовуючи монтажний важіль/
лом в якості важеля, розведіть 
фіксатор і витягніть підшипник, 
а потім відсуньте його разом з 
вилками важеля зчеплення у 
напрямку до коробки передач. 

Тепер ви можете відгвинтити 
коробку передач і висунути її, 
щоб отримати вільний доступ до 
механізму зчеплення. икорис-
тання центрувального штифта 
запобігає випадковому падінню 

диска зчеплення. Спочатку ви-
крутіть два болти, що утриму-
ють корпус муфти і вкрутіть на їх 
місце установочні штифти. Потім 
відкрутіть механізм муфти, від-
кручуючи його болти у відпо-
відній послідовності, згідно з ін-
струкцією. Зніміть корпус муфти, 
а також диск зчеплення. Після 
зняття диска зчеплення вико-
ристайте спеціальний пробій-
ник для демонтажу пілотного 
підшипника. Ми рекомендуємо 
замінювати цей підшипник під 
час кожної заміни зчеплення. 
Потім перевірте, чи навколо ма-
ховика немає слідів мастила. 

кщо немає, ретельно очистіть 
поверхню маховика. Для цього 
застосуйте розчинник або очи-
щувач для гальм і наждачний 
папір зернистістю 150.

Встановлення 
кришки муфти та 
диска зчеплення

икористовуючи відповідну 
втулку, розпочніть встановлення 
нового пілотного підшипника. 
Знову встановіть центрувальний 
штифт диска зчеплення, щоб 
запобігти його падінню. Перед 
установкою переконайтеся, що 
шліци диска зчеплення збіга-
ються зі шліцами вхідного вала 
коробки передач. Необхідно за-
побігти потраплянню мастила 
на фрикційну накладку диска 
зчеплення. Мастило неспри-
ятливо впливає на коефіцієнт 
тертя і може викликати пробук-
совку зчеплення. Знову встано-
віть установочні штифти корпусу 
муфти і закріпіть корпус муфти 
зчеплення. Кріпильні болти 
вкрутіть легко пальцями, а потім 
витягніть установочні штифти. 
На їх місце вкрутіть оригінальні 
болти кріплення корпусу муфти.

На наступному етапі перевірте 
центрування корпусу муфти по 
відношенню до маховика і затяг-
ніть нижні гвинти, щоб зафіксу-
вати її положення. 

Затягніть болти кріплення кор-
пусу муфти, пам’ятаючи, що оста-
точне затягування виконується 
за допомогою динамометрич-
ного ключа. Ніколи не викорис-
товуйте для цього пневматич-
ний гайковий ключ, оскільки 
це може призвести до пошко-
дження різьби.

1. МОНТАЖНИЙ ВАЖІЛЬ/ЛОМ
2. ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ КЛЮЧ
3. НАКИДНИЙ ШАРНІРНИЙ ГАЙКОВИЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЗНЯТТЯ КРИШКИ МУФТИ
4. ЦЕНТРУВАЛЬНИЙ ШТИФТ ДИСКА ЗЧЕПЛЕННЯ
5. УСТАНОВОЧНІ ШТИФТИ
6. НАСАДКА ДЛЯ ОБЕРТАННЯ КОЛІНЧАСТОГО ВАЛА
7. ПРУЖИННИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗНЯТТЯ СТОПОРНОГО 

КІЛЬЦЯ ОПОРНОГО ПІДШИПНИКА
8. ПЛАСКИЙ КЛЮЧ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТА ДЛЯ 

ДЕМОНТАЖУ ПІЛОТНОГО ПІДШИПНИКА
9. ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖУ ПІЛОТНОГО ПІДШИПНИКА

НАСАМПЕРЕД НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ 
ВІДПОВІДНІ ІНСТРУМЕНТИ. ОСЬ ЇХ ПЕРЕЛІК:

У КОРОБЦІ З КОМПЛЕКТОМ ЗЧЕПЛЕННЯ ДЛЯ 
ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ VALEO МІСТЯТЬСЯ:

1. Комплект корпусу муфти
2. иск зчеплення

. порний підшипник механізму приведення в дію зчеплення

. нструкція з монтажу
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еличини крутного моменту, як 
і порядок затягування болтів, 
подані в інструкції виробника. 
Після цього зніміть чотири тран-
спортувальні фіксатори корпусу 
муфти і витягніть центруваль-
ний штифт.

Заміна опорного 
підшипника
Перевірте стан напрямної 
втулки і вхідного вала коробки 
передач. Перед заміною опо-
рного підшипника необхідно 
зняти вилки важеля зчеплення. 
Цілком можливо, що буде не-
обхідно їх замінити. Це зале-
жить від пробігу автомобіля, 
а також від рівня їх зношення. 
Тепер можна відпустити опо-
рний підшипник і безпечно 
його вийняти. Переконайтеся, 
що на напрямній втулці немає 
мастила, при потребі очистіть її. 
Для цього використовуйте роз-
чинник або очищувач для гальм 
і наждачний папір зернистістю 
150. Змастіть вал вилок. стано-
віть новий опорний підшипник 
і знову закріпіть вилки. Затяг-
ніть їх кріплення з відповідним 
крутним моментом за допомо-
гою динамометричного ключа. 
Переконайтеся, що вилки руха-

ються по валу без надмірного 
опору або заклинювання. кщо 
вал вилок або самі вилки мають 
ознаки зносу, обов’язково замі-
ніть вилки повністю.

Повторний монтаж 
коробки передач
Знову встановіть корпус ко-
робки передач на механізм 
муфти зчеплення і затягніть 
кріпильні болти. Після фіксації 
коробки передач вставте мон-
тажний важіль/лом і через сер-
вісний отвір (у деяких моделях 
автомобілів доступ до підшип-
ника є можливим через робо-
чий циліндр зчеплення) вставте 
новий опорний підшипник у 
фіксатор стопорного кільця. На-
тисніть двічі, щоб переконатися, 

що посадка стопорного кільця 
відбулася належним чином. Пе-
ревірте, чи вушка  стопорного 
кільця відцентровані належним 
чином. Потім закрийте сервіс-
ний отвір гумовою водонепро-
никною заглушкою, щоб захис-
тити корпус зчеплення від бруду 
і пилу.

Перевірка роботи
 автомобілі з автоматичною 

коробкою передач необхідно 
провести відповідну адапта-
цію за допомогою спеціаль-
ного діагностичного приладу. 

екомендується проводити 
тест-драйв після кожного ре-
монту, щоб перевірити пра-
вильність роботи привідного 
механізму зчеплення, а також 
самого зчеплення в різних ро-
бочих режимах.

Компанія  постачає зче-
плення для першого монтажу 
на кожен другий вантажний 
автомобіль в Європі — як з ме-
ханічною, так і з автоматичною 
коробкою передач.
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ФІЛЬТРИ ДЛЯ 
ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
ПОВНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ

пис одель автомобіля
0 451 403 077 Масляний фільтр Volvo FH

F 026 402 028 Паливний фільтр MAN TGA

1 457 436 006 Фільтр AdBlue DAF XF

1 987 432 153 Фільтр кабіни Scania R

0 986 628 253 Картридж осушувача DAF CF

ПОПУЛЯРНІ ФІЛЬТРИ КОМПАНІЇ BOSCH ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

Паливні фільтри
У комерційних транспортних засобах двигуни на-
ступного покоління піддаються все більшим наван-
таженням — при тому ж робочому об’ємі двигуна 
отримується вища потужність. Прикладом цього є 
автомобіль  із двигуном  -11. При-
водний агрегат об’ємом 10,8 л і потужністю 2 0 440 
к. с. відповідає нормативам чистоти вихлопних га-
зів  . У головці блока циліндрів використано 
два розподільні вали — таке рішення до цього часу 
широко використовувалося в легкових автомобі-
лях. У двигуні застосовано систему впорскування 

  з високим максимальним тиском 
впорскування, який досягає 2500 барів. При та-
кому великому навантаженні на двигун і точній 
системі впорскування необхідно використовувати 
паливний фільтр високої якості. Завдання захисту 
системи впорскування виконує паливний фільтр 

 02  402 038, який використовується в багатьох 
моделях вантажівок , зокрема в  і .

Фільтри кабіни
одій у кабіні вантажівки проводить багато годин, 

тому для комфорту і безпеки його праці варто по-
дбати про регулярну заміну фільтра кабіни. Існують 
стандартні фільтри й фільтри з активованим вугіл-
лям, які поглинають пил і шкідливі гази (для   
з 2013 р. відповідно 1 8 432152 і 1 8 4355 3). Для 
комерційних автофургонів, наприклад для моделі 

 , доступні також антибактеріальні 
фільтри (для  — 0 8  28 510). Утилізація 
картриджа для фільтра є більш екологічною, ніж 
утилізація паливного фільтра в металевому корпусі, 
тому виробники використовують змінні, окремі 
картриджі. Прикладом такого рішення є вантажівка 

  4 із двигуном 3  і з картри-
джем паливного фільтра  02  402 180. Цей двигун 
також має два розподільних вали в головці блока 
циліндрів і обладнаний системою впорскування 

 .

Масляні фільтри
У випадку використання масляного фільтра також 
застосовуються картриджі замість фільтрів у мета-
левому корпусі. Наприклад,   із двигуном 

-13 має картридж масляного фільтра (  02  40  
045), а також відцентровий фільтр-сепаратор, який 
забезпечує докладну фільтрацію забруднювальних 
речовин (  02  40  11 ). Компанія  розробила 
систему очищення вихлопних газів  з 
використанням  для зниження викидів окси-
дів азоту. Ці системи, наявні на ринку з 2004 року, є 
загальновживаними у вантажівках, які відповідають 
нормативам емісії вихлопних газів  4 і вище. 
Найпопулярніший на польському ринку фільтр 
системи  призначений для вантажних 
автомобілів  ,   або 

  (  1 45  43  00 ). Ці фільтри виробляються 
на заводі  у м. ранхуес в Іспанії, який спеці-
алізується на випуску фільтрувальних засобів. До 
асортименту входять також фільтри для систем 

 2.1 і 2.2 для автомобілів ,  
і . 

Повний асортимент 
Пропозиція компанії  для вантажних автомо-
білів містить також повітряні фільтри із системами 
безпеки, масляні фільтри для гідравлічної системи, 
фільтри системи підсилювача керма, картриджі до 
фільтрів осушувачів. 

КОМПАНІЯ ВOSCH ВИГОТОВЛЯЄ 
ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ 
СИСТЕМИ ВПОРСКУВАННЯ 
COMMON RAIL, МОДУЛІ 
DENOXTRONIC, РУЛЬОВІ ПЕРЕДАЧІ 
ТА НАСОСИ ПІДСИЛЮВАЧА 
КЕРМА, СИСТЕМИ КОМФОРТУ.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

(§ BOSCH 
Technologia blizej nas 

.-,:!�r 

-��-· '--· 
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ЗГІДНО З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ 
ВИРОБНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ, ФІЛЬТР ПОВИНЕН БУТИ 
ЗАМІНЕНИЙ ПІСЛЯ ПРОБІГУ

ВІД 120 000
ДО 320 000 КМ.
ЙОГО РЕГУЛЯРНА ЗАМІНА 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ТОЧНЕ ДОЗУВАННЯ 
РІДИНИ ADBLUE.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

Фільтри AdBlue

Якість від експерта у сфері 

захисту системи очищення 

вихлопних газів Denoxtronic 

багаторічний досвід розробників 
систем Denoxtronic

висока якість виготовлення на 
заводі компанії Bosch в Іспанії 

високоякісні матеріали 

преміум-класу 

ідеальна сумісність із 
системою Denoxtronic

дотримання передбачених 
законодавством нормативів 
чистоти вихлопних 
газів Euro 4, 5 і 6

стійкі до впливу агресивної 

рідини AdBlue®



new silicone coating 
for initial gas seal

ПРОКЛАДКА  
СВОЇМИ РУКАМИ 
ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО  
ДВИГУНА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

new silicone coating 
for initial gas seal

ПРОКЛАДКА  
СВОЇМИ РУКАМИ 
ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО  
ДВИГУНА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

АРТ ОД ПРОДА КОМПЛЕКТН СТ МАТЕР АЛ РОЗМ РИ ЛИСТА ТОВ ИНА

LZ006 	упаковка 	листи G3900 1m x 0,5m 0,25mm

LZ007 	упаковка 	листи G3900 1m x 0,5m 0,40mm

LZ008 	упаковка 	листи G3900 1m x 0,5m 0,80mm

LZ009 	упаковка 	лист G3900 1m x 0,5m 1,60mm

LZ010 	упаковка 	листи G3900 1m x 1m 0,25mm

LZ011 	упаковка 	листи G3900 1m x 1m 0,40mm

LZ012 	упаковка 	листи G3900 1m x 1m 0,80mm

LZ013 	упаковка 	лист G3900 1m x 1m 1,60mm

LZ014 	упаковка 	листи G4800 1m x 0,5m 0,4mm

LZ015 	упаковка 	листи G4800 1m x 0,5m 0,8mm

LZ016 	упаковка 	листи G4800 1m x 0,5m 1,6mm

LZ017 	упаковка 	листи G3123 1m x 0,5m 0,4mm

LZ018 	упаковка 	листи G3123 1m x 0,5m 0,8mm

LZ019 	упаковка 	листи G3123 0,5m x 0,5m 1,60mm

LZ020 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 2mm

LZ021 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 3mm

LZ022 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 4mm

LZ023 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 5mm

LZ024 	упаковка 	листи G4780 0,67m x 0,3m 1,15mm

LZ025 	упаковка 	листи G4780 0,45m x 0,3m 1,25mm

* ціна	за	 	повну	упаковку

PR
M
PA
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-U
A

АРТ  ДЛЯ 
ЗАМОВЛЕННЯ           

МАТЕР АЛ

ЗАСТОС ВАННЯ     сі
арбюратор 
ланець 

Паливні	насоси 
ПП
асляні	насоси	

Рульова	система	
ермостати	
Водяні	насоси

сі
ПП

Впускний	
колектор	
Піддон	картера	
Насоси
ришка	клапанів	

сі
ПП

Впускний	
колектор	
Піддон	картера	
Насоси
ришка	клапанів	

Блоки	управління	
ришка	 ПП	

Піддон	картера	
ришка	клапанів	

Випускний	
колектор
Впускний	
колектор	
азонепроникне	
ущільнення

Д АПАЗОН 
ТЕМПЕРАТ РИ   

< 120 < 300 < 160 < 135 < 400

М НА 
СТ К СТ

Паливо
асло

Антифриз	та	
антикорозійні	
продукти

Паливо
асло

Антифриз	та	
антикорозійні	
продукти

Паливо
асло

Антифриз	та	
антикорозійні	
продукти

Паливо
асло

Паливо
асло 

Антифриз	та	
антикорозійні	
продукти

Н ВЕРСАЛ НИ  МАТЕР АЛ  ДЛЯ ПРОКЛАДОК 
КОМПАКТНИ  АСОРТИМЕНТ  НЕСК Н ЕНН  МО ЛИВОСТ  
• ніверсальні	листи	для	широкого	спектр 	двигунів
• видкий	та	ефективний	ремонт
• оступність
• Використовують	професіонали

АРТ ОД ПРОДА КОМПЛЕКТН СТ МАТЕР АЛ РОЗМ РИ ЛИСТА ТОВ ИНА

LZ006 	упаковка 	листи G3900 1m x 0,5m 0,25mm

LZ007 	упаковка 	листи G3900 1m x 0,5m 0,40mm

LZ008 	упаковка 	листи G3900 1m x 0,5m 0,80mm

LZ009 	упаковка 	лист G3900 1m x 0,5m 1,60mm

LZ010 	упаковка 	листи G3900 1m x 1m 0,25mm

LZ011 	упаковка 	листи G3900 1m x 1m 0,40mm

LZ012 	упаковка 	листи G3900 1m x 1m 0,80mm

LZ013 	упаковка 	лист G3900 1m x 1m 1,60mm

LZ014 	упаковка 	листи G4800 1m x 0,5m 0,4mm

LZ015 	упаковка 	листи G4800 1m x 0,5m 0,8mm

LZ016 	упаковка 	листи G4800 1m x 0,5m 1,6mm

LZ017 	упаковка 	листи G3123 1m x 0,5m 0,4mm

LZ018 	упаковка 	листи G3123 1m x 0,5m 0,8mm

LZ019 	упаковка 	листи G3123 0,5m x 0,5m 1,60mm

LZ020 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 2mm

LZ021 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 3mm

LZ022 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 4mm

LZ023 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 5mm

LZ024 	упаковка 	листи G4780 0,67m x 0,3m 1,15mm

LZ025 	упаковка 	листи G4780 0,45m x 0,3m 1,25mm

* ціна	за	 	повну	упаковку
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ришка	клапанів	

Випускний	
колектор
Впускний	
колектор	
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ущільнення

Д АПАЗОН 
ТЕМПЕРАТ РИ   

< 120 < 300 < 160 < 135 < 400

М НА 
СТ К СТ

Паливо
асло

Антифриз	та	
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продукти

Паливо
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Н ВЕРСАЛ НИ  МАТЕР АЛ  ДЛЯ ПРОКЛАДОК 
КОМПАКТНИ  АСОРТИМЕНТ  НЕСК Н ЕНН  МО ЛИВОСТ  
• ніверсальні	листи	для	широкого	спектр 	двигунів
• видкий	та	ефективний	ремонт
• оступність
• Використовують	професіонали
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АРТ ОД ПРОДА КОМПЛЕКТН СТ МАТЕР АЛ РОЗМ РИ ЛИСТА ТОВ ИНА

LZ006 	упаковка 	листи G3900 1m x 0,5m 0,25mm

LZ007 	упаковка 	листи G3900 1m x 0,5m 0,40mm

LZ008 	упаковка 	листи G3900 1m x 0,5m 0,80mm

LZ009 	упаковка 	лист G3900 1m x 0,5m 1,60mm

LZ010 	упаковка 	листи G3900 1m x 1m 0,25mm

LZ011 	упаковка 	листи G3900 1m x 1m 0,40mm

LZ012 	упаковка 	листи G3900 1m x 1m 0,80mm

LZ013 	упаковка 	лист G3900 1m x 1m 1,60mm

LZ014 	упаковка 	листи G4800 1m x 0,5m 0,4mm

LZ015 	упаковка 	листи G4800 1m x 0,5m 0,8mm

LZ016 	упаковка 	листи G4800 1m x 0,5m 1,6mm

LZ017 	упаковка 	листи G3123 1m x 0,5m 0,4mm

LZ018 	упаковка 	листи G3123 1m x 0,5m 0,8mm

LZ019 	упаковка 	листи G3123 0,5m x 0,5m 1,60mm

LZ020 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 2mm

LZ021 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 3mm

LZ022 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 4mm

LZ023 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 5mm

LZ024 	упаковка 	листи G4780 0,67m x 0,3m 1,15mm

LZ025 	упаковка 	листи G4780 0,45m x 0,3m 1,25mm

* ціна	за	 	повну	упаковку
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LZ022 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 4mm

LZ023 	упаковка 	листи NL44 0,45m x 0,45m 5mm

LZ024 	упаковка 	листи G4780 0,67m x 0,3m 1,15mm

LZ025 	упаковка 	листи G4780 0,45m x 0,3m 1,25mm

* ціна	за	 	повну	упаковку
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Д АПАЗОН 
ТЕМПЕРАТ РИ   
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М НА 
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Антифриз	та	
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продукти

Паливо
асло

Паливо
асло 

Антифриз	та	
антикорозійні	
продукти

Н ВЕРСАЛ НИ  МАТЕР АЛ  ДЛЯ ПРОКЛАДОК 
КОМПАКТНИ  АСОРТИМЕНТ  НЕСК Н ЕНН  МО ЛИВОСТ  
• ніверсальні	листи	для	широкого	спектр 	двигунів
• видкий	та	ефективний	ремонт
• оступність
• Використовують	професіонали
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НАСТАНОВИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПРОКЛАДКОВІ МАТЕРІАЛИ
О ТАКЕ ПРОКЛАДКОВИ  МАТЕР АЛ

об	забезпечити	нашим	клі нтам	можливість	оперативного	ремонту	двигуна,	 	пропону 	
широкий	асортимент	прокладок,	які	дозволяють	вирізати	будь-яку	конкретну	форму.	Це	дозволя 	
легко	отримати	потрібну	прокладку	в	умовах	       	
в	різних	умовах	або	поверхнях	фланців	 	ситуаціях,	коли	виробник	оригінального	обладнання	 	
встановив	попередньо	сформовану	прокладку	або	герметик	на	місце,	а	для	вторинного	ринку	  

 

ОМ  САМЕ ПРОКЛАДКОВИ  МАТЕР АЛ 

ТОМУ ЩО ВІН:  ЕКОНОМНИ

ДОСТ ПНИ  

РОЗРО ЛЕНИ  СПЕ АЛ НО ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОКЛАДОК 

Р ЗН  ТИПИ  ТОВ ИНА ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ВА И  ПОТРЕ

МА  ИРОКИ  Д АПАЗОН ЗАСТОС ВАННЯ

ЯКИ  ТИП ПРОКЛАДКОВОГО МАТЕР АЛ  СЛ Д ВИКОРИСТОВ ВАТИ
уже	важливо	вибрати	правильний	матеріал	з	урахуванням	очікуваних	робочих	температур,	

характеристик	ущільнювальної	рідини	і	наявних	стискаючих	навантажень.	Використовуйте	
блок-схему,	щоб	визначити,	який	тип	прокладкового	матеріалу	оптимальний	для	вас,	і	як	його	
використовувати.	
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ЯКИ  МАТЕР АЛ СЛ Д ВИКОРИСТОВ ВАТИ

Зверніться	до	регіонального	
представника	для	отримання	 

додаткової	інформації.

Виберіть	правильну
товщину

	вас	збереглася	стара	
прокладка	в	 	

стані

перейдіть	до 	
НСТР К Ї 

1
перейдіть	до 	

НСТР К Ї 
2

Поверхня	нерівна Вирівняйте	поверхню.	Переконайтес ,	що	максимальна	
деформація	по	поверхні	склада 	 , 	мм.

и	використову ться	
герметик

Використовуйте	герметик	 .	 акож	можливо	
використовувати	замість	герметика	прокладковий	
матеріал,	оскільки	він	ма 	більший	опір	до	змінних	
умов	поверхні	з	урахуванням	будь-яких	обмежень	за	
товщиною.

Це	для	системи
вихлопних	газів

Використовуйте	 	 	 	комбінації	з	пластиною	
зі	сталевою	серцевиною	забезпечу 	необхідний	рівень	
термостійкості,	а	посилення	пластиною	зі	сталевою	
серцевиною	дозволя 	матеріалу	управляти	механічним	і	
термічно	викликаним	переміщенням	фланця,	яке	часто	

	в	цих	типах	застосування.

Низьке	навантаження	
на	фланець

Використовуйте	 	 	Це	гумово-корковий	матеріал,	
який	підходить	для	умов	низького	навантаження	
на	фланці,	що	 	на	масляних	піддонах	
і	кришках	клапанів.	Зокрема,	в	старіших	моделях	
використовуються	сталеві	штамповані	кришки,	які	
часто	мають	більш	високий	рівень	деформації	фланця	
при	затягуванні,	що	робить	пластичний	матеріал	 	
ідеальним	рішенням.

емпература	до	  Використовуйте	 	 	пропону 	надійне	
рішення	для	ущільнень	загального	призначення.

емпература	до	  Використання	 	 	забезпечу 	рішення	з	
	експлуатаційними	характеристиками	з	

діапазоном	робочих	температур	до	 	 	і	відмінною	
герметизаці ю	завдяки	системі	з	бутаді н-нітриловим	
сполучним.

емпература	до	  Використовуйте	 	 	буде	правильним	
вибором,	оскільки	термостійкий	армувальний	компонент	
з	арамідного	волокна	забезпечу 	експлуатацію	при	
температурах	до	  	при	короткочасному	вплив 	
максимальних	температур	до	  .	 	ньому	також	
використову ться	вулканізуюча	система	з	бутаді н-
стирольним	каучуком	в	якості	сполучного,	яка	нада 	
матеріалу	контрольовані	властивості	набухання	
при	застосуванні	в	маслі,	таким	чином	ще	більше	
покращуючи	герметичність.

Не	використовуйте	фіброві	листи,	використовуйте	
рекомендовану	прокладку.

Це	для	заміни	критично	
важливої	прокладки,	такої	як	
прокладка	головки	циліндрів
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ІНСТРУКЦІЯ 1  
ВИГОТОВЛЕННЯ НОВОЇ ПРОКЛАДКИ ЗА В ДС ТНОСТ  СТАРОЇ

> Завжди	очищайте	поверхню	деталі	1.	Переконайтес ,	що	стара	прокладка	або	герметик 
повністю	видалені	2.

> Розмістіть	деталь	на	прокладковому	матеріалі,	щоб	визначити	необхідний	розмір	матеріалу,	і 
виріжте	приблизну	форму	3.

> Нанесіть	трохи	масла	на	посадкове	місце,	щоб	його	можна	було	використати	як	шаблон	4.
> ільно	притисніть	деталь	до	прокладкового	матеріалу,	зніміть	її	та	порівняйте	відбиток	з 

деталлю,	щоб	упевнитися,	що	він	відповіда 	5.
> Обведіть	контур	відбитка	ручкою,	оскільки	масло	може	розтектися	6.
> Почніть	з	проробляння	отворів	у	прокладковому	матеріалі.	Пробийте	отвори	за	допомогою 

пробійника-просічки	7	(за	наявності)	або	використовуйте	гострий	ніж.
> Виріжте	зовнішню	частину	прокладки,	потім	внутрішню.
> Прокладка	готова	8.	Прикладіть	прокладку	до	деталі	і	переконайтес ,	що	вона	підходить	9!
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> Очистіть	деталь	за	допомогою	очищувача	для	гальм	або	іншого	відповідного	
> Акуратно	видаліть	стару	прокладку	або	ущільнювальний	матеріал,	використовуючи

скребок.	Слідкуйте	за	тим,	щоб	не	пошкодити	поверхню	фланців.
> Надмірна	або	недостатня	кількість	масла	призводить	до	неточного	відбитку.
> Будьте	обережні	з	гострими	ножами!
> Розмістіть	прокладковий	матеріал	на	дерев'яній	або	пластиковій	робочій	поверхні	і	спочатку

пробийте	отвори.
> Вибирайте	пробійник-просічку,	як 	робить	отвори	трохи	більші,	ніж	отвір	відбитка.	Це

дозволить	уникнути	деформації	прокладки	болтами.
> Якщо	вам	потрібно	зробити	закруглені	кути	всередині	прокладки,	спочатку використовуйте

пробійник-просічку,	щоб	вирізати	краї,	а	потім	виріжте	інші	ділянки.

ІНСТРУКЦІЯ   
ВИГОТОВЛЕННЯ НОВОЇ ПРОКЛАДКИ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАРОЇ

> Розмістіть	стару	прокладку	на	прокладковому	матеріалі	 	обведіть	контури	ручкою	1.
> Зробіть	отвори	у	прокладковому	матеріалі.	Пробийте	отвори	за	допомогою	пробійника-просічки 

(за	наявності)	або	використовуйте	гострий	ніж.	Виріжте	зовнішню	частину	прокладки,	потім 
внутрішню	2.

> Прокладка	готова	3.	Прикладіть	прокладку	до	деталі	і	переконайтес ,	що	вона	підходить!
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ІНСТРУКЦІЯ 1  
ВИГОТОВЛЕННЯ НОВОЇ ПРОКЛАДКИ ЗА В ДС ТНОСТ  СТАРОЇ

> Завжди	очищайте	поверхню	деталі	1.	Переконайтес ,	що	стара	прокладка	або	герметик 
повністю	видалені	2.

> Розмістіть	деталь	на	прокладковому	матеріалі,	щоб	визначити	необхідний	розмір	матеріалу,	і 
виріжте	приблизну	форму	3.

> Нанесіть	трохи	масла	на	посадкове	місце,	щоб	його	можна	було	використати	як	шаблон	4.
> ільно	притисніть	деталь	до	прокладкового	матеріалу,	зніміть	її	та	порівняйте	відбиток	з 

деталлю,	щоб	упевнитися,	що	він	відповіда 	5.
> Обведіть	контур	відбитка	ручкою,	оскільки	масло	може	розтектися	6.
> Почніть	з	проробляння	отворів	у	прокладковому	матеріалі.	Пробийте	отвори	за	допомогою 

пробійника-просічки	7	(за	наявності)	або	використовуйте	гострий	ніж.
> Виріжте	зовнішню	частину	прокладки,	потім	внутрішню.
> Прокладка	готова	8.	Прикладіть	прокладку	до	деталі	і	переконайтес ,	що	вона	підходить	9!
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> Очистіть	деталь	за	допомогою	очищувача	для	гальм	або	іншого	відповідного	
> Акуратно	видаліть	стару	прокладку	або	ущільнювальний	матеріал,	використовуючи

скребок.	Слідкуйте	за	тим,	щоб	не	пошкодити	поверхню	фланців.
> Надмірна	або	недостатня	кількість	масла	призводить	до	неточного	відбитку.
> Будьте	обережні	з	гострими	ножами!
> Розмістіть	прокладковий	матеріал	на	дерев'яній	або	пластиковій	робочій	поверхні	і	спочатку

пробийте	отвори.
> Вибирайте	пробійник-просічку,	як 	робить	отвори	трохи	більші,	ніж	отвір	відбитка.	Це

дозволить	уникнути	деформації	прокладки	болтами.
> Якщо	вам	потрібно	зробити	закруглені	кути	всередині	прокладки,	спочатку використовуйте

пробійник-просічку,	щоб	вирізати	краї,	а	потім	виріжте	інші	ділянки.

ІНСТРУКЦІЯ   
ВИГОТОВЛЕННЯ НОВОЇ ПРОКЛАДКИ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАРОЇ

> Розмістіть	стару	прокладку	на	прокладковому	матеріалі	 	обведіть	контури	ручкою	1.
> Зробіть	отвори	у	прокладковому	матеріалі.	Пробийте	отвори	за	допомогою	пробійника-просічки 

(за	наявності)	або	використовуйте	гострий	ніж.	Виріжте	зовнішню	частину	прокладки,	потім 
внутрішню	2.

> Прокладка	готова	3.	Прикладіть	прокладку	до	деталі	і	переконайтес ,	що	вона	підходить!
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ЯКИ  МАТЕР АЛ СЛ Д ВИКОРИСТОВ ВАТИ

Зверніться	до	регіонального	
представника	для	отримання	 

додаткової	інформації.

Виберіть	правильну
товщину

	вас	збереглася	стара	
прокладка	в	 	

стані

перейдіть	до 	
НСТР К Ї 

1
перейдіть	до 	

НСТР К Ї 
2

Поверхня	нерівна Вирівняйте	поверхню.	Переконайтес ,	що	максимальна	
деформація	по	поверхні	склада 	 , 	мм.

и	використову ться	
герметик

Використовуйте	герметик	 .	 акож	можливо	
використовувати	замість	герметика	прокладковий	
матеріал,	оскільки	він	ма 	більший	опір	до	змінних	
умов	поверхні	з	урахуванням	будь-яких	обмежень	за	
товщиною.

Це	для	системи
вихлопних	газів

Використовуйте	 	 	 	комбінації	з	пластиною	
зі	сталевою	серцевиною	забезпечу 	необхідний	рівень	
термостійкості,	а	посилення	пластиною	зі	сталевою	
серцевиною	дозволя 	матеріалу	управляти	механічним	і	
термічно	викликаним	переміщенням	фланця,	яке	часто	

	в	цих	типах	застосування.

Низьке	навантаження	
на	фланець

Використовуйте	 	 	Це	гумово-корковий	матеріал,	
який	підходить	для	умов	низького	навантаження	
на	фланці,	що	 	на	масляних	піддонах	
і	кришках	клапанів.	Зокрема,	в	старіших	моделях	
використовуються	сталеві	штамповані	кришки,	які	
часто	мають	більш	високий	рівень	деформації	фланця	
при	затягуванні,	що	робить	пластичний	матеріал	 	
ідеальним	рішенням.

емпература	до	  Використовуйте	 	 	пропону 	надійне	
рішення	для	ущільнень	загального	призначення.

емпература	до	  Використання	 	 	забезпечу 	рішення	з	
	експлуатаційними	характеристиками	з	

діапазоном	робочих	температур	до	 	 	і	відмінною	
герметизаці ю	завдяки	системі	з	бутаді н-нітриловим	
сполучним.

емпература	до	  Використовуйте	 	 	буде	правильним	
вибором,	оскільки	термостійкий	армувальний	компонент	
з	арамідного	волокна	забезпечу 	експлуатацію	при	
температурах	до	  	при	короткочасному	вплив 	
максимальних	температур	до	  .	 	ньому	також	
використову ться	вулканізуюча	система	з	бутаді н-
стирольним	каучуком	в	якості	сполучного,	яка	нада 	
матеріалу	контрольовані	властивості	набухання	
при	застосуванні	в	маслі,	таким	чином	ще	більше	
покращуючи	герметичність.

Не	використовуйте	фіброві	листи,	використовуйте	
рекомендовану	прокладку.

Це	для	заміни	критично	
важливої	прокладки,	такої	як	
прокладка	головки	циліндрів

НІ

ТАК 

ТАК 

ТАК 

ТАК 

ТАК 

ТАК 

ТАК 

ТАК 

НІ

НІ

НІ

НІ
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Процес автоматичного регулю-
вання починається, коли рівень 
зношування накладок диска 
зчеплення досягає 0,02 мм. 
Коли змінюється відстань між 
натискним диском і маховиком 
(товщина накладок), осьовий 
зсув передається на регулю-
вальне кільце через шпиндель, 
що безпосередньо з’єднаний із 

шестернею. Компенсація при-
водить до встановлення по-
стійного положення пластин 
дискової пружини з точністю 
до 0,02 мм під час роз’єднання 
зчеплення. Увесь механізм ав-
томатичного регулювання на-
тиску розташований у муфті, 
тому жодні перешкоди чи крутні 
зусилля не впливають на точ-
ність саморегуляції. становле-
ний диск зчеплення має кле-
єні накладки. Це гарантує, що 

   має за-
пас зносу близько  мм, тобто 
вдвічі більший, ніж звичайні сис-
теми зчеплення.   

 складається з диска 
зчеплення, муфти і звичайного 
підшипника. Компоненти при-
тираються  один до одного під 
час роботи і не можуть бути замі-
нені окремо. Таким чином, сис-
тема зчеплення доступна тільки 
в комплекті.

Ключовим елементом меха-
нізму автоматичного регулю-
вання зчеплення Т С є хра-
повий механізм. ін запобігає 
поверненню назад саморегу-
ляції і визначає порогові вели-
чини авторегулювання. ласне 
точно виставлені за допомогою 
храповика порогові величини 
авторегулювання є дуже важли-

вими для автоматичних коробок 
передач з точним контролем ме-
ханізму зчеплення. Зчеплення 
комерційного автомобіля по-
винно мати особливі фрикційні 
властивості в той час, коли авто-
мобіль рухається з максималь-
ним допустимим навантажен-
ням. Правильне функціонування 
зчеплення при такому наванта-
женні, звичайно, не може впли-
вати на скорочення терміну 
його служби. Іншою важливою 
функцією зчеплення є демпфі-

рування крутильних коливань, 
що передаються від двигуна, 
а також захист коробки пере-
дач. Демпфери крутильних ко-
ливань, розташовані на диску 
зчеплення, знижують рівень ві-
брацій, які виникають унаслі-
док нерівномірного обертання 
колінчастого вала і зменшують 
або навіть усувають ефект сту-
котіння в коробці передач, що 
викликається вібраціями. Демп-
фери вібрацій диска зчеплення 
підбираються індивідуально, зо-
крема відповідно до швидко-
сті обертання вала. Ключовим 
аспектом при проектуванні су-
хих зчеплень у комерційних 
транспортних засобах є також 
зменшення розмірів вузлів у 
зв’язку із постійним зменшен-
ням доступного для їх установки 
простору.

Накладки   30 , які 
мають запас зношування  мм, 
дозволяють значно збільшувати 
пробіг автомобіля без заміни 
зчеплення, завдяки цьому зче-
плення   пра-
цює майже в 2 рази довше, ніж 
його класичні аналоги. Також за-
безпечується комфорт руху про-
тягом усього терміну експлуата-
ції автомобіля, а також стабільні 
робочі характеристики. 

Починаючи з 2012 року зчеплення з автоматичним регулюванням LuK фабричним 
способом встановлюються на вантажівках Mercedes Benz (наприклад, модель Antos). 
Підрозділ досліджень і розробок з повною монтажною лінією розташований у центрі 
досліджень і розробок компанії LuК у м. Кальтеннордхайм. Виробництво зчеплень для 
першого монтажу для ринку запасних частин також відбувається на цій монтажній лінії.

ЗЧЕПЛЕННЯ МАРКИ LUK 
ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ 
З АВТОМАТИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ (TAC)

В   
  TAC , 

    
   

 .

С    
  ТАС , 

    .
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Zestaw naprawczy sprz�gta о najwyzszej jakosci. Wyjcttkowo niezawodny. Niezwykie trwaty. 
Sprz�gta LuK RepSet SmarTAC majq nawet do 2 razy wi�kszci zywotnosc niz standardowe 
rozwicizania stosowane па pierwszy montaz. 

System samoregulacji ТАС w potciczeniu z wytrzymatci oktadzinq HDЗOPLUS zapewnia 
niezwyktci trwatosc sprz�giet LuK uzywanych w samochodach ci�zarowych. 

Dodatkowe informacje: 
www.schaeffler-aftermarket.pl 
www.repxpert.pl 

� ♦ FA& І CDRUVIШ SCHAEFFLER 

Ремкомплект зчеплення найвищої якості. Надзвичайно надійний. Надзвичайно міцний. 
Зчеплення LuK RepSet SmarTAC має вдвічі більшу довговічність, ніж 
стандартні рішення, які використовуються для першого монтажу. 

Система авторегулювання ТАС у поєднанні з витривалими накладками HD30PLUS забезпечує 
надзвичайну довговічність зчеплень LuK, які використовуються у вантажних автомобілях.

Додаткова інформація:
www.schae�er-aftermarket.com
www.repxpert.ua

НАЙВИЩА 
ЯКІСТЬ

RepSet SmarTac: 
комплект зчеплення з авторегулюванням 
Zestaw naprawczy sprz�gta о najwyzszej jakosci. Wyjcttkowo niezawodny. Niezwykie trwaty. 
Sprz�gta LuK RepSet SmarTAC majq nawet do 2 razy wi�kszci zywotnosc niz standardowe 
rozwicizania stosowane па pierwszy montaz. 

System samoregulacji ТАС w potciczeniu z wytrzymatci oktadzinq HDЗOPLUS zapewnia 
niezwyktci trwatosc sprz�giet LuK uzywanych w samochodach ci�zarowych. 

Dodatkowe informacje: 
www.schaeffler-aftermarket.pl 
www.repxpert.pl 

� ♦ FA& І CDRUVIШ SCHAEFFLER 

Zestaw naprawczy sprz�gta о najwyzszej jakosci. Wyjcttkowo niezawodny. Niezwykie trwaty. 
Sprz�gta LuK RepSet SmarTAC majq nawet do 2 razy wi�kszci zywotnosc niz standardowe 
rozwicizania stosowane па pierwszy montaz. 

System samoregulacji ТАС w potciczeniu z wytrzymatci oktadzinq HDЗOPLUS zapewnia 
niezwyktci trwatosc sprz�giet LuK uzywanych w samochodach ci�zarowych. 

Dodatkowe informacje: 
www.schaeffler-aftermarket.pl 
www.repxpert.pl 

� ♦ FA& І CDRUVIШ SCHAEFFLER 
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ABS, ESP, ASR: Сьогодні комерційні 
вантажні автомобілі комплектуються 
системами допомоги водію. Для того 
щоб вони працювали, їм потрібні 
дані з різних датчиків автомобіля, 
наприклад такі, як точна кількість 
обертів усіх коліс, що гальмують.

Тільки тоді система керування авто-
мобілем може виконувати свої роз-
рахунки за лічені частки секунди.

Якщо датчик швидкості коліс виходить 
із ладу, водій отримує повідомлення про 
несправність і системи більше не пра-
цюють, як потрібно. ABS, EBS і багато 
інших систем перестають працювати. 
Це може призвести до блокування 
коліс або виникнення помилкових 
спроб налаштувань. Крім того, заго-
ряється попереджувальна лампа ABS, 
і в блоці управління зберігається 
помилка. Дефект у системі ABS пови-
нен бути негайно усунутий, оскільки 
керувати автомобілем у такому стані 
небезпечно. Ferdinand Bilstein пропо-
нує велику кількість компонентів для 
системи ABS під торговою маркою febi.

BS отор

За генерацію сигналу відповідають 
ротор і датчик ABS, або також датчик 
частоти обертів. Датчики розрізняють 
активні й пасивні. Однак у вантаж-
них транспортних засобах викорис-
товуються більшою мірою пасивні 
датчики, в той час як активні датчики  
відіграють лише незначну роль.

Існують різні конструкції ротора: як 
штампована деталь або із суцільного 
литого матеріалу (Мал. 1). У деяких 
випадках ущільнення навіть інтегровано 
для захисту маточини колеса, або ротор 
міститься в литому гальмівному диску 
(Мал. 2). Як правило, ротори вантаж-
ного автомобіля мають 100 зубців.

атчик BS

Датчик ABS встановлюється безпосе-
редньо перед ротором, який з’єднаний 
з обертальною частиною, наприклад 
гальмівним диском або маточиною коліс 
(Мал. 3). Датчик має внутрішній мета-
левий контакт, оточений обмоткою 
в поєднанні з постійним магнітом. 
Магнітне поле 
цієї конструкції 
досягає ротора, 
і за коливаннями 
магнітного поля 
можна розпізнати, 
коли зубець або 
проміжок між 
зубцями ротора 
розташовується в магнітному полі. Якщо 
магнітне поле змінюється, в обмотці 
створюється невелика змінна напруга, 
частота й амплітуда, які служать сигна-
лом швидкості для блоків управління. 
На відміну від активних датчиків, 
пасивні датчики не потребують влас-
ного живлення від блоку управління.

атчики BS

об н  блокувалися 
гальма ванта ного 
автомобіля

Мал. 1 Мал. 2

Мал. 3
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i

монт по код ного датчика BS

1. Причини відмови датчика ABS

Відмова датчика ABS може статися 
з різних причин, як наприклад:

 f Коротке замикання або 
розрив контакту

 fМеханічне пошкодження 
датчика або ротора

 f Кріплення датчика посла-
блене, оскільки затискна 
втулка сильно заіржавіла

 f Сильне забруднення

 f Занадто великий люфт під-
шипника колеса

2.  Усунення несправностей

Пошуки причини несправності датчика 
ABS слід почати з перевірки пам’яті 
помилок блока керування за допомогою 
діагностичного пристрою. Потім потрібно 
перевірити всі ланцюги і з’єднання на 
предмет механічних пошкоджень.

3. Заміна датчика ABS

ри аміні датчика BS 
виконайт  такі ді

1. Від’єднайте кабель несправ-
ного датчика ABS (Мал. 4).

2. Витягніть датчик з отвору — 
можливо, необхідно буде розі-
брати маточину, щоб отримати 
кращий доступ (Мал. 5).

3. Після демонтажу несправ-
ного датчика отвір необхідно 
очистити і видалити іржу.

4. Після цього отвір і затискну втулку 
змащують, щоб запобігти перед-
часній корозії. Затискна втулка 
вставляється в отвір і потім датчик 
вставляється в затискну втулку, 
поки не торкнеться ротора. Завдяки 
зазору в підшипнику коліс і руху 
колеса відстань між датчиком і 
ротором регулюється автоматично. 
Датчики ABS від febi завжди поста-
чаються в комплекті з втулками 
і мастилом. Таким чином, є все 
необхідне для заміни датчика.

5. Нарешті, штекерне з’єднання 
має бути знову закрито, а кабелі 
акуратно закладені. Тепер 
помилку можна видалити з пам’яті 
помилок блока керування.

монт колісни  під ипників став л г им

У деяких випадках для ремонту підшипників 
коліс необхідні нові кільця ABS.

Це може статися, якщо вони були пошкоджені під 
час демонтажу або ущільнення, що є нероздільним з 
кільцем ABS, має бути замінено. febi постачає кільця ABS 
безпосередньо з деякими комплектами підшипників коліс.

Мал. 4 Мал. 5
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Автомобільний 
транспорт — основа 
економіки
Наприкінці 201  року в нашій 
країні було зареєстровано по-
над 3 0 тисяч сідельних тягачів. 
Польські компанії домінують се-
ред перевізників на території 
Європейського Союзу. Щороку 
вантажівки зі знаком  дола-
ють тисячі кілометрів. У дуже 
різноманітних умовах, від літ-
ньої спеки до снігових заметів, 
на автострадах і дорогах місце-
вого значення. втомобільний 
транспорт є основою еконо-
мічної системи, тому він пови-
нен бути надійним. Нещодавно 
Європейський парламент при-
йняв пакет мобільності , який 
змінив правила ведення тран-
спортної діяльності. Нова дирек-
тива може призвести до збіль-
шення витрат. Оптимальною 
відповіддю на ці виклики є про-
позиція від компанії а  

, яка підготувала серію про-
дуктів  , призна-
чених для специфічних потреб 
вантажних автомобілів.

Revline — це моторні 
масла, виготовлені 
із застосуванням 
новітніх технологій

  — це лінія син-
тетичних, напівсинтетичних і 
мінеральних моторних масел 
останнього покоління, призна-
чених для вантажних автомо-
білів, автобусів і важкої техніки. 
Масла  відповідають 
суворим вимогам щодо норм 
викидів вихлопних газів Євро 5 

та Євро  і мають офіційні сві-
доцтва/сертифікати найбільших 
виробників автомобілів, таких 
як  або . 

сортимент продукції  
містить поміж іншими 5 30 
і 10 40, тобто синтетичні та 
напівсинтетичні масла, виготов-
лені за технологією   (із 
низьким вмістом сірки й фос-
фору). они призначені для 
оптимального поєднання від-
мінних змащувальних власти-
востей, термічної стабільності та 
досконалих можливостей у бо-
ротьбі з осадами під час довгих 
переїздів. Крім того, вони вико-
ристовують технологію, яка від-
повідає найновішим системам 
фільтрів сажі ( ), системам 
зниження рівня окисів азоту 
( ) або системам рециркуля-
ції вихлопних газів ( ).  

 5 30 і 10 40 іде-
ально підходять для сучасних 
двигунів вантажних автомобілів 
та автобусів, які відповідають ви-
могам щодо викидів вихлопних 
газів Євро  або Євро 5, хоча як 

10 40, так і   15 /40, 
без будь-яких проблем можуть 
бути використані і в транспорт-
них засобах старого зразка. 

Сімейство продуктів  
 доповнює марка 

10 40, призначена для 
дизельних двигунів, що працю-
ють під високим навантажен-
ням, яка дозволяє максимально 
збільшити термін їх експлуатації, 
а також марка 15 40 для 
дизельних двигунів вантажних 
автомобілів, важкої будівельної 
техніки, автобусів із системами 

 і . 

Технологія М-Active — 
активація повної 
потужності
Усі продукти марки  виго-
товлені за технологією - . 
Це сучасна формула, яка, за-
вдяки застосуванню унікального 
процесу відбору сировини і ви-
готовлення масел у поєднанні 
з досвідом роботи відділів ви-
робництва та технологій спів-
робітників компанії а  

, забезпечує активацію по-
вної потужності двигуна і захист 
агрегату в найскладніших умо-
вах роботи.

Це поєднання високоякісних 
пакетів і збагачувальних до-
бавок, виробничого процесу, 
який передбачає багатоступін-
частий контроль сировини і го-
тової продукції. икористання 
технології -  дозволяє під-
тримувати оптимальну в’язкість, 
що забезпечує гарантію надій-
ності в роботі з двигунами як 
нових транспортних засобів, так 
і тих, що мають великий пробіг. 
Масла   із позна-
чкою М-  поліпшують ха-
рактеристики двигуна, сприя-
ють зниженню витрат палива і 
забезпечують оптимальну про-
дуктивність навіть при високих 
навантаженнях. исока якість 
була підтверджена випробуван-
нями у спеціалізованих лабо-
раторіях. Масла  можна 
змішувати з їх відповідниками 
від інших виробників змащу-
вальних матеріалів.

МАСЛА СЕРІЇ REVLINE HERCULES. 
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СВОГО 
ПОСТАЧАЛЬНИКА INTER CARS.

ПАКЕТ МОБІЛЬНОСТІ? 
ВАНТАЖІВКАМ ПОТРІБЕН HERCULES!
REVLINE — ЦЕ ФЛАГМАНСЬКА МАРКА ПІДПРИЄМСТВА RAFINERIА W JAŚLE. ВОНА ОХОПЛЮЄ 
СЕРІЮ ІЗ 30 МОТОРНИХ МАСЕЛ НАЙВИЩОГО КЛАСУ, ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
НАЙСУЧАСНІШИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА З ВИКОРИСТАННЯМ ДОБАВОК НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ.

ПОРЯД ІЗ ПРОДУКТАМИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТА 
БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ АСОРТИМЕНТ ЗАВОДУ МІСТИТЬ ТАКОЖ СЕРІЮ REVLINE HERCULES.

ЦЕ МОТОРНІ МАСЛА ВИСОКОГО КЛАСУ З ФОРМУЛОЮ М-ACTIVE, ПІДІБРАНІ ДЛЯ 
СПЕЦИФІЧНИХ ПОТРЕБ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ І АВТОБУСІВ.
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НОРМИ HERCULES LS 10W40
• API: CJ-4/CI-4/CH-4/SL
• ACEA: E9/E6/E7
• SAE: 10W/40
• MAN: M 3477/3575/3275-1
• MB -Approval 228.51; MB-Approval 

228.31
• Volvo: VDS-4
• Renault: VI RLD-3
• Mack: EO-O Premium Plus
• Cummins: CES 20081
• MTU: Oil Category 3.1
• Deutz:DQC-IV-10LA
• Caterpillar: ECF-3

НОРМИ HERCULES LS 5W-30
• API: CJ-4/CI-4/CH-4/SL
• ACEA: E9/E6/E7
• SAE: 5W/30
• MAN: M 3477/3575/3271-1
• MB: 228.51/228.31
• Volvo: VDS-4
• Mack: EO-O Premium Plus
• Renault: VI RLD-3
• Cummins: CES 20081
• MTU: Oil Category 3.1
• Deutz:DQC-IV-10LA
• Caterpillar: ECF-3

HERCULES LS 10W40
МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНИЙ 
НА ЗАМІНУ:
• Castrol Vecton Long Drain 10W/40 LS
• Lotos Turdus Powertec 5100 10W/40
• Mobil Delvac XHP LE 10W/40
• Platinum Ultor Progress 10W/40
• Shell Rimula R6 LM 10W/40
• Total Rubia TIR 8900 FE 10W/40

HERCULES LS 5W-30
МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНИЙ 
НА ЗАМІНУ:
• Castrol Vecton Fuel Saver 5W/30
• Mobil Delvac 1 LE 5W/30
• Platinum Ultor Perfect 5W/30
• Shell Rimula R6 LME 5W/30
• Total Rubia TIR 9900 FE 5W/30



Більшість забруднювачів людина не в змозі 
розглянути неозброєним оком. Частинки розміром 
менше 30 мікрометрів, які повинен затримувати 
повітряний фільтр, можна розгледіти лише за допомогою 
мікроскопа, а їх накопичення — контролювати за 
допомогою індикаторів Senzit від WIX FILTERS.

Від дня свого заснування і дотепер WIX FILTERS є інноваційною 
компанією і у 2018 році розробила та впровадила індикатор 
HDA100, який повідомить на ваш телефон точний час 
заміни повітряного фільтра на вашому двигуні.

Така інновація дозволяє оператору техніки проводити 
заміну повітряного фільтра саме тоді, коли фільтр уже 
відпрацював закладений у нього ресурс, що запобігає 
понаднормовій роботі фільтра, або ж передчасній 
заміні фільтра, який ще міг би працювати.

Як понаднормова робота фільтра, так і передчасна його заміна 
є негативними факторами для роботи нашої з вами техніки.

КОЖЕН ДВИГУН ПОТРЕБУЄ 
WIXТЕРМАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Незалежно від того, які умови. 
Неважливо, які загрози.

ВИКОРИСТОВУВАТИ SENZIT МОЖНА 
ЯК НА ВАНТАЖІВКАХ І СПЕЦТЕХНІЦІ, 
ТАК І НА ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛЯХ!

Не кожен транспортний засіб працює 
в ідеальних умовах навколишнього 
середовища і не завжди рухається чистим 
автобаном. Інколи наші транспортні 
засоби працюють у дуже складних 
умовах, коли в повітрі міститься велика 
кількість різного типу забруднювачів, які 
можуть завдати шкоди нашому двигуну 
та призвести до дорогого ремонту.

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

febi Truck пропонує запасні частини для всіх 
найпоширеніших марок та моделей вантажівок, причепів, 
напівпричепів та автобусів. До асортименту febi Truck 
входять деталі підвіски та рульового управління, термо-
менеджменту двигуна, компоненти гальмівної системи, 
шассі та кріплення коліс, системи електрики та пневматики.

Повний перелік запчастин можна знайти на сайті: 
partsfinder.bilsteingroup.com
Повний перелік запчастин можна знайти на сайті:
partsfinder.bilsteingroup.com

febi-Truck-Imageanzeige-A4-UA-1811.indd   2 19.11.2018   08:58:56



Переваг цієї співпраці є декілька, насамперед 
варто згадати про високі технології, які використо-
вує компанія. Це надійна, випробувана часом тех-
ніка, над вдосконаленням якої фірма працює що-
дня. Ще одним важливим аргументом є модульні 
рішення Керхер, простіше кажучи, обладнання 
може бути адаптоване до потреб замовника, що 
допомагає запобігти додатковим витратам під час 
його установки. Головною перевагою такої співп-
раці є те, що компанія пропонує своїм партнерам 
підтримку на різних рівнях — від розробки кон-
цепції бізнесу до введення обладнання в експлу-
атацію і подальшого технічного обслуговування. 
Це той рівень якості послуг, який задовольнить 
як вас, так і ваших клієнтів. У разі виникнення 
питань технічного характеру партнери Керхер 
можуть розраховувати на професійну підтримку 
в найкоротший термін. Компанія має кваліфіко-
вану службу як стаціонарного, так і виїзного сер-
вісу, працівники якого швидко і якісно проведуть 
необхідну діагностику. Також в Україні наявний 
великий склад запчастин з усім необхідним для 
оперативного обслуговування. Широкий асорти-
мент техніки Керхер для автомийного бізнесу дає 
змогу обрати рішення для будь-якого замовника.

Для очищення великогабаритних транспортних 
засобів необхідне обладнання, яке задовольнить 
найвибагливішого клієнта. Системні рішення Кер-
хер оптимально поєднуються між собою і гаранту-
ють не лише ефективну, а й маловитратну мийку 
вантажних автомобілів і автобусів будь-якого типу 
чи розміру. Клієнтами таких рішень можуть бути 
підприємства різного типу: транспортні компанії, 
автобусні підприємства, комунальні господар-

ства, а також мийні центри. Модульна конструк-
ція вантажних мийок дозволяє розміщувати їх у 
найрізноманітніших умовах відповідно до вимог 
клієнта, а запатентовані інноваційні технології га-
рантують оптимальне очищення транспортного 
засобу за рекордно короткий час. Крім того, таке 
обладнання має сучасну систему керування, яка 
дає змогу налаштовувати програми й встановлю-
вати специфічні параметри. 

Ще одним високотехнологічним системним рішен-
ням для бізнесу є мийки самообслуговування. Інвес-
тування в діяльність такого типу вимагає комплек-
сного підходу, тому різноманітні продукти Керхер 
і можливість їх поєднання є найкращим рішен-
ням, як для початківців, так і для досвідчених ді-
ячів цього ринку. 

Модельний ряд мийок самообслуговування Керхер 
дозволяє конфігурувати їх відповідно до вимог клієнта 
на конкретному об’єкті. Це можуть бути версії облад-
нання з різними типами живлення й зовнішнього 
оформлення, параметрами продуктивності (темпе-
ратура й використання води), різними робочими 
інструментами, системою запобігання замерзанню 
й багатьма іншими опціями. Ефективне поєднання 
робочих інструментів з високоякісними мийними 
засобами Керхер під час виконання стандартного 
набору програм забезпечує якісний і професійний 
догляд за будь-яким автомобілем. На окрему увагу 
заслуговує також кількість постів мийки, адже цей 
параметр Керхер також дозволяє клієнтові обрати 
самостійно: це може бути як компактне автономне 
рішення, розраховане на максимум 2 пости, так і комп-
лексні технічні кімнати з можливістю розміщення 
обладнання від 1 до 12 постів.

ІНВЕСТИЦІЇ 
В ЧИСТЕ МАЙБУТНЄ

Автоматична портальна мийка ТВ

Ширина установки з обертовими бічними щітками / 
з бічним бризкозахисними елементами 4830/5000 мм.

Український бізнес швидко і 
впевнено рухається в напрямку 
поліпшення якості надання послуг, 
що особливо помітно на прикладі 
такого сегмента ринку, як автомийки. 
Саме ця перспективна сфера галузі 
вже багато років перебуває в центрі 
уваги інвесторів завдяки своїй 
прибутковості та постійному розвитку. 
Для успішної діяльності цього бізнесу 
потрібен надійний партнер, і саме 
таким партнером є Керхер.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ
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Будь-яка мийка автомобілів вима-
гає великих об’ємів водопостачання. 
Наразі економія води є важлива як 
фінансово, так і з огляду на наявну 
екологічну ситуацію. Збереження 
природних ресурсів — один із голов- 
них аспектів діяльності компанії 
Керхер, тож не дивно, що серед її про-
дуктів — лінійка обладнання для ре-
генерації стічних вод, які є побічним 
продуктом діяльності мийок. Компа-
нія пропонує рішення, розраховані на 
різні обсяги води, що витрачаються, 
і чудово підходять для експлуатації з 
апаратами високого тиску або авто-
мобільними мийними установками. 
Зі стандартних модулів ми комплек-
туємо системи індивідуального при-
значення, що гарантують дотримання 
необхідних граничних значень вмісту 
забруднювальних домішок і значну 
економію коштів.

Системні рішення від Керхер — це 
надійне обладнання, яке має широкий 
спектр застосування, до того ж є про-
стим в обслуговуванні. Однією з голо-
вних переваг є можливість конфігура-
ції, а за рахунок того, що всі необхідні 
компоненти й додаткові матеріали 
постачає один виробник, замовник 
гарантовано отримує оптимальну вза-
ємодію всіх елементів, що напряму 
впливає на якість роботи обладнання. 
Обираючи партнерство з Керхер, ви 
отримуєте високоякісну техніку від 
лідера ринку прибирального облад-
нання, надійність якого перевірена 
часом і великою кількістю задоволе-
них клієнтів в усій Європі.

Мийка самообслуговування SB MU 
конфігурація від 4 до 8 постів

Мийка самообслуговування SB MU 
конфігурація від 1 до 4 постів

А Система з викидом води в каналізацію з відстійника
В Система з викидом води в каналізацію з бака для очищеної води

А B

Мийка самообслуговування SB MC 
конфігурація від 1 до 2 постів

ПОСТАЧАЛЬНИКИ
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Пам’ятка з підбору запчастин до вантажних автомобілів
ФОТО ІНДЕКС ОПИС ВИРОБНИК

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

920 50 010 З’єднувач шлангів TEKALAN (T 90 typ R ) RAUFOSS

902 08 005 З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий 8 мм, typ R ABC) RAUFOSS

902 10 005 З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий 10×1,0 typ R) RAUFOSS

902 12 005 З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий 12×1,5 typ R, d 17,3мм) RAUFOSS

961 50 205 З’єднувач шлангів TEKALAN (typ R/R wewn) RAUFOSS

931 50 012 З’єднувач шлангів TEKALAN (M12×1,5 typ R зовнішній) RAUFOSS

931 50 014 З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий, M14×1,5 typ R зовнішній) RAUFOSS

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

931 50 022 З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий M22, 1, typ R ABC) RAUFOSS

902 06 005 З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий Fi 6×1,0 typ R) RAUFOSS

901 08 016 З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий M16×1,5 / 8×1,0) RAUFOSS

623 6833 Фітинг аварійного з’єднання (коліно M16×1,5; метал typ P5) RAUFOSS

901 08 012 З’єднувач шлангів TEKALAN (M12×1,5) RAUFOSS

623 7017
Фітинг аварійного з’єднання (прямий M22×1,5, typ P5, SW28 
мм)

RAUFOSS

901 06 016
З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий  M16, метал 6×1,0; typ 
ABC)

RAUFOSS

901 08 010
З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий M10, метал 8×1,0; typ 
ABC)

RAUFOSS
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ФОТО ІНДЕКС ОПИС ВИРОБНИК

901 08 022
З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий  M22, метал 8×1,0; typ 
ABC)

RAUFOSS

901 10 012
З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий M12, метал 10×1,0; typ 
ABC)

RAUFOSS

901 10 016
З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий M16, метал 10×1,0; typ 
ABC)

RAUFOSS

901 10 022
З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий, M22, 10 мм, метал, 1, 
typ ABC))

RAUFOSS

901 12 012
З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий, M12, метал, 12×1,5; typ 
ABC)

RAUFOSS

901 12 016
З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий, M16, метал, 12×1,5; typ 
ABC)

RAUFOSS

901 12 022
З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий M22, метал 12×1,5; typ 
ABC)

RAUFOSS

901 15 016
З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий, M16, метал 15×1,5; typ 
ABC)

RAUFOSS

901 16 016
З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий, M16, метал, 16×2,0; typ 
ABC)

RAUFOSS

966 06 010 З’єднувач шлангів TEKALAN 6×1 RAUFOSS

966 08 010 З’єднувач шлангів TEKALAN 8×1 RAUFOSS

966 10 010 З’єднувач шлангів TEKALAN 10×1 RAUFOSS

966 12 710 З’єднувач шлангів TEKALAN 12×1,5 RAUFOSS

901 06 010
З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий, M10, метал 6×1,0; typ 
ABC)

RAUFOSS

901 06 012
З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий, M12, метал 6×1,0; typ 
ABC)

RAUFOSS

623 7465 З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий, 16 мм/16 мм, метал, 1) RAUFOSS

623 7616
Фітинг аварійного з’єднання (M22×1,5; M16×1,5; метал; роз-
мір ключа 28 з гумовим кільцем)

RAUFOSS
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ФОТО ІНДЕКС ОПИС ВИРОБНИК

623 7995
Фітинг аварійного з’єднання (M16×1,5; метал; розмір ключа 
22 на трубку 13 мм)

RAUFOSS

623 7012
Фітинг аварійного з’єднання (прямий; M12×1,5; метал; розмір 
ключа 17 typ P5)

RAUFOSS

623 7014
Фітинг аварійного з’єднання (прямий M14×1,5; метал; розмір 
ключа 20 typ P5)

RAUFOSS

623 7016
Фітинг аварійного з’єднання (прямий M16×1,5; метал; розмір 
ключа 22 typ P5)

RAUFOSS

623 6826
З’єднувач шлангів TEKALAN (коліно, метал, 1, трубка 8×1,0 
typ P5)

RAUFOSS

623 6991
З’єднувач шлангів TEKALAN (коліно, метал, 1, трубка 10×1,0 
typ P5)

RAUFOSS

623 6834
Фітинг аварійного з’єднання (трійник; M16×1,5; M16×1,5; 
метал typ P5)

RAUFOSS

623 6835
Фітинг аварійного з’єднання (трійник; M16×1,5; M16×1,5; 
метал typ P5)

RAUFOSS

901 14 022 З’єднувач шлангів TEKALAN (прямий, M22, 14 мм, метал, 1) RAUFOSS

DZW005 Tелескопічний домкрат, 10 тонн, 20–39,5 см BORG-HICO

DZW001 Tелескопічний домкрат, 2 тонни BORG-HICO

DZW003 Tелескопічний домкрат, 6 тонн BORG-HICO

DZW007 Tелескопічний домкрат, 20 тонн BORG-HICO

DZW008 Tелескопічний домкрат, 32 тонни BORG-HICO

DZW015 Tелескопічний домкрат, 20 тонн BORG-HICO

DZW009 Tелескопічний домкрат, 2 тонни, підкатний BORG-HICO

KLM001 Акумуляторна клема BORG-HICO
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ФОТО ІНДЕКС ОПИС ВИРОБНИК

KLM002 Акумуляторна клема BORG-HICO

8KX707 913-001 Акумуляторна клема HELLA

8KX707 913-011 Акумуляторна клема HELLA

KLM008 Акумуляторна клема BORG-HICO

KLM009 Акумуляторна клема BORG-HICO

3.36015 Акумуляторна клема DT

3.36016 Акумуляторна клема DT

KLM016 Акумуляторна клема (з’єднувач акумулятора 25/0,25), латунь BORG-HICO

KLM017 Акумуляторна клема (з’єднувач акумулятора 30/0,25), латунь BORG-HICO

TL-KLM001 Акумуляторна клема (з’єднувач акумулятора 25/0,35), латунь TRUCKLIGHT

TL-KLM003 Акумуляторна клема (з’єднувач акумулятора 25/0,5), латунь TRUCKLIGHT

TL-KLM004 Акумуляторна клема (з’єднувач акумулятора 40/0,5), латунь TRUCKLIGHT

DIN94210W       
S35111.01

Гофра вихлопної системи, внутрішній діаметр 111 мм. До-
вжина 2 метри 

WESTFAL

DIN94214W       
S35115.03

Гофра вихлопної системи, внутрішній діаметр 115 мм. До-
вжина 2 метри 

WESTFAL

DIN94280W       
S35080.01

Гофра вихлопної системи, внутрішній діаметр 80 мм. Довжина 
2 метри 

WESTFAL

DIN49133W       
S35111.02

Гофра MAN F90 16/19/26. XXX (D2865 85-) (4×2) d-110 350 мм 
(81152100054)

WESTFAL

DIN94227W          
S35128

Гофра вихлопної системи, внутрішній діаметр 128 мм. До-
вжина 2 метри 

WESTFAL
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ФОТО ІНДЕКС ОПИС ВИРОБНИК

DIN80768W Гофра (128; L=140) VOLVO FH12/16 (20442244) WESTFAL

DIN81133W Гофра (128; L=305)VOLVO FH12/16,FL12 (3199065) WESTFAL

DIN95227ST
Гофра вихлопної системи, внутрішній діаметр 128 мм. До-
вжина 2 метри (хромнікель)

WESTFAL

PK06M-01-5T
Ремінь для кріплення вантажів 6 м, 5,5 м + 0,5 м, 5000 даН. З 
тріскачкою

CARGOPARTS

PK10M-01-5T
Ремінь для кріплення вантажів 10 м, 9,5 м + 0,5 м, 5000 даН. 
З тріскачкою

CARGOPARTS

PK12M-01-5T
Ремінь для кріплення вантажів 12м, 11,5 м + 0,5 м, 5000 даН. 
З тріскачкою

CARGOPARTS

CARGO-L001 Розпірка (2350–2720 мм) CARGOPARTS

CARGO-L002 Розпірка (2400–2700 мм) CARGOPARTS

CARGO-B001 Кріплення крила CARGOPARTS

CARGO-L003 Розпiрка (2410–2590 мм) CARGOPARTS

CARGO-AET4 Інформаційна табличка задня CARGOPARTS

CARGO-AET5 Інформаційна табличка (56,5×20 см). Комплект 2 шт. CARGOPARTS

CARGO-AER5 Інформаційна табличка. Комплект 2 шт. CARGOPARTS

CARGO-AADR Інформаційна табличка складна CARGOPARTS

CARGO-ATIR Інформаційна табличка складна CARGOPARTS

PK10M-01-5T-LH
Ремінь для кріплення вантажів 10 м, 9,5 м + 0,5 м ERGO 
Stf=500 даН LC 2500/5000 даН. З тріскачкою

CARGOPARTS

CARGO-AT01 Світловідбивна стрічка жовта 50 м. Ширина 5,5 см CARGOPARTS
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ФОТО ІНДЕКС ОПИС ВИРОБНИК

CARGO-AT02 Світловідбивна стрічка червона 50 м. Ширина 5,5 см CARGOPARTS

CARGO-AT03 Світловідбивна стрічка біла 50 м. Ширина 5,5 см CARGOPARTS

PK00.5M-01-5T-LH
Механізм натягу ременя ERGO 0,5m Stf=500 даН LC 
2500/5000 даН

CARGOPARTS

PK06M-02-0.4T
Ремінь для кріплення вантажів 6 м, 5,7 м + 0,3 м, 400 даН. З 
тріскачкою

CARGOPARTS

MATA250508 Протиковзкий килим 5 м ×  25 см × 8 мм CARGOPARTS

CARGO-N003 Кріплення вантажів 110 мм, 800 кг CARGOPARTS

CARGO-E001 Елементи кріплення даху CARGOPARTS

CARGO-E002 Ролик даху з болтом М8 CARGOPARTS

CARGO-E003 Ущільнювач даху CARGOPARTS

CARGO-E005 Профіль натягувача, 3,3 м CARGOPARTS

CARGO-E005KM Наконечник профілю CARGOPARTS

CARGO-E007/L Натягувач тенту лівий 12 мм, дах SESAM, EDSCHA CARGOPARTS

CARGO-E007/P Натягувач тенту правий 12 мм, дах SESAM, EDSCHA CARGOPARTS

CARGO-E009 Кріплення вантажів 105×85 CARGOPARTS

CARGO-E010 Елементи замка CARGOPARTS

CARGO-CP-BLACK Захист паска (1 комплект=12шт) (кут 150, 210 мм × 160 мм) CARGOPARTS

CARGO-E015 Навіса 90 мм (70 мм × 8 мм) CARGOPARTS
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CARGO-E018 Елементи блокування дверей, 515 мм CARGOPARTS

PN00.8M-02B Ремінь для кріплення низу тента, 80 мм CARGOPARTS

PN00.8M-02KPL Ремінь для кріплення низу тента, 80 мм. З натягувачем CARGOPARTS

CARGO-E020 Клин під колесо G53 пластиковий 470 × 201 × 225 CARGOPARTS

CARGO-E020FK Кріплення для клину під колесо G53. Оцинковане CARGOPARTS

CARGO-C009 Елемент бампера гумовий 130×170×65 CARGOPARTS

CARGO-C010 Елемент бампера гумовий 200×55×60h CARGOPARTS

CARGO-C011 Елемент бампера гумовий 200×80×80h CARGOPARTS

CARGO-C012 Елемент бампера гумовий 200×80×120h CARGOPARTS

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

CARGO-TB01 Скринька для інструменту (800×500×470) CARGOPARTS

CARGO-WT30L-BLACK Бачок для води, 30 л CARGOPARTS

CARGO-6/9KG Ящик вогнегасника (6–9 кг) CARGOPARTS

CARGO-6KG Ящик вогнегасника (6 кг) CARGOPARTS

CARGO-UP2400 Бампер задній. Ширина 2400 мм. Фарбований CARGOPARTS

CARGO-E022 Ролик даху для профілю S, M, L CARGOPARTS

CARGO-E024 Елементи даху метал EDSCHA ULTRALINE II CARGOPARTS
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CARGO-M01 Бризковик 380×2400 мм, комплект CARGOPARTS

CARGO-E015/120KPL Навіса, комплект 12 см CARGOPARTS

CARGO-E028 Елементи замка Dacromet (�-22мм) CARGOPARTS

CARGO-E033 Навіса CARGOPARTS

CARGO-E034 Елементи замка бортового CARGOPARTS

CARGO-E032 Натягувач тенту CARGOPARTS

CARGO-E039 Елементи замка CARGOPARTS

CARGO-E044 Елемент фаркопу (вухо дишла Fi 40, 8 отворів) CARGOPARTS

CARGO-E045 Елемент фаркопу (вухо дишла Fi 50, 8 отворів) 154 мм×154 мм CARGOPARTS

CARGO-E052 Елементи кріплення даху CARGOPARTS

CARGO-E065 Гак для тенту (вухо тенту) CARGOPARTS

CARGO-B004 Бокове кріплення болотника оцинковане Fi 42 CARGOPARTS

CARGO-E082
Елементи даху (ширина 29 мм; діаметр 35 мм; розмір 
126,50×40,00×5,00 мм)

CARGOPARTS

CARGO-L003/BAR Кріплення для вантажів, довжина 3048 мм CARGOPARTS

CARGO-L007 Кріплення для вантажів (розпірка 1880–2852 мм) CARGOPARTS

CARGO-T023 Знак інформаційний лівий CARGOPARTS

CARGO-T024 Інформаційна табличка права CARGOPARTS
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CARGO-T003 Інформаційна табличка габаритна права, без освітлення CARGOPARTS

CARGO-T011
Інформаційна табличка габаритна ліва, без освітлення (40×30 
см)

CARGOPARTS

CARGO-T021 Знак інформаційний ADR складений помаранчевий CARGOPARTS

CARGO-T025 Табличка самоклейна E3. К-т 2 шт. CARGOPARTS

PK12M-01-5T-LH/2
Ремінь для кріплення вантажів 12 м, 11,5 м + 0,5 м, ERGO2 
Stf=550даН LC 2500/5000даН. З тріскачкою

CARGOPARTS

CARGO-TB12 Скринька для інструменту JUST 600×415h×460 2 замки CARGOPARTS

CARGO-E103 Клин під колесо G46 пластиковий жовтий (390×160×200) CARGOPARTS

CARGO-C024
Елемент бампера (відбійник гумовий) L=34 мм, діаметр 30 
мм

CARGOPARTS

CARGO-C034 Елемент бампера (відбійник гумовий) 200 × 150 × 80 мм CARGOPARTS

CARGO-LC-K-6
Митний трос – наконечник митного троса � 6 (1 комплект = 
10 штук)

CARGOPARTS

CARGO-E144 Ролик даху, система TSE (30×9) CARGOPARTS

CARGO-MUD-M26 Деталь причепа – Крило причепа 1/4 окружність 430 × 650 CARGOPARTS

CARGO-C036 Елемент бампера ROLL-STOP горизонтальний CARGOPARTS

CARGO-WT30L-
BLACK/2

Бачок для води (з краном 30 л з дозатором мила чорний) CARGOPARTS

CARGO-N018 Кріплення запасного колеса CARGOPARTS

CARGO-N018/2 Кріплення запасного колеса CARGOPARTS

CARGO-E178 Елемент фаркопу (вухо дишла 40 Fi, 65×55) CARGOPARTS
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CARGO-N020 Накладка, колісні гайки, чорна 32 мм, 1к-т = 10 шт., низький CARGOPARTS

CARGO-N025 Накладка, колісні гайки сіра 32 мм, 1к-т = 10 шт., висока CARGOPARTS

CARGO-L015 Кріплення для вантажів (розпірка 2400–2700 мм) CARGOPARTS

CARGO-T111 Інформаційна табличка – цифри 30–1202 (300×400) CARGOPARTS

CARGO-M14 Бризковик (412×780 мм, з покриттям для захисту) CARGOPARTS

CARGO-M02/DAF Бризковик задній DAF (650×350 мм) CARGOPARTS

CARGO-M02/SCANIA Бризковик задній SCANIA (650×350 мм) CARGOPARTS

CARGO-M02/VOLVO Бризковик задній VOLVO (650×350 мм) CARGOPARTS

CARGO-M02/
MERCEDES

Бризковик задній MERCEDES (650×350 мм) CARGOPARTS

CARGO-M02/RENAULT Бризковик задній RENAULT (600×450 мм) CARGOPARTS

CARGO-M02/MAN Бризковик задній MAN (650×350 мм) CARGOPARTS

CARGO-M03/DAF Бризковик (підкрилок) DAF перед (600×200 мм) CARGOPARTS

CARGO-M03/SCANIA Бризковик (підкрилок) SCANIA перед (600×200 мм) CARGOPARTS

CARGO-M03/
MERCEDES

Бризковик (підкрилок) MERCEDES перед (600×200 мм) CARGOPARTS

CARGO-M03/RENAULT Бризковик (підкрилок) RENAULT перед (600×200 мм) CARGOPARTS

CARGO-M03/MAN Бризковик (підкрилок) MAN перед (620×200 мм) CARGOPARTS

CARGO-M04 Бризковик без напису (600×450 мм) CARGOPARTS
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CARGO-M06 Бризковик без напису (600×350 мм) CARGOPARTS

CARGO-M07 Бризковик без напису (520×350 мм) CARGOPARTS

CARGO-M08 Бризковик без напису (400×500 мм) CARGOPARTS

CARGO-M11 Бризковик без напису (450×370 мм) CARGOPARTS

CARGO-M12/L Бризковик лівий без напису на причеп (400×320 мм) CARGOPARTS

CARGO-M12/P Бризковик правий без напису на причеп (400×320 мм) CARGOPARTS

CARGO-MUD-03 Бризковик 6455 (650×1250×1900) CARGOPARTS

CARGO-MUD-04 Бризковик 6460 (435×1300×1900) CARGOPARTS

CARGO-MUD-05 Бризковик 6465 (435×1320×2100) CARGOPARTS

CARGO-MUD-06 Бризковик 6475 (650×1340×2100) CARGOPARTS

CARGO-MUD-07 Бризковик (450×800) CARGOPARTS

CARGO-MUD-08 Бризковик (650×800) CARGOPARTS

CARGO-MUD-12 Бризковик SPAD B=450(180), H=640 мм CARGOPARTS

CARGO-M12/VOLVO Бризковик (підкрилок) VOLVO перед (486×289) CARGOPARTS

CARGO-M12/
MERCEDES

Бризковик (підкрилок) MERCEDES перед (486×289) CARGOPARTS

CARGO-M12/RENAULT Бризковик (підкрилок) RENAULT перед (486×289) CARGOPARTS

CARGO-M12/MAN Бризковик (підкрилок) MAN перед (486×289) CARGOPARTS
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0501321149ZF
РМК механізму перемикання передач КПП ZF AS TRONIC 12 
AS 2301, 12 AS 2301 IT ASF, 12 AS 2331 TD, 12 AS (Сальники, 
ущільнення, металеві втулки)

ZF

0501323627ZF Датчик тиску блоку керування коробки ZF AS TRONIC 12 AS ZF

421 350 931 2
К-т прокладок механізму перемикання передач MERCEDES 
ACTROS MP2, MP3 04.03-07.11 (Сальники, ущільнення)

WABCO

421 355 948 2

К-т ущільнень механізму перемикання передач ZF AS TRONIC 
12 AS 2301, 12 AS 2301 IT ASF, 12 AS 2331 TD, 12 AS 2335 TD, 12 AS 
2335 TO, 12 AS 2340 TD, 12 AS 2341 TD, 12 AS 2530 SO, 12 AS 2530 
SO W, 12 AS 2  (Сальники, ущільнення, металеві втулки)

WABCO

421 355 951 2 Клапан соленоїд ZF AS TRONIC WABCO

421 365 922 2
РМК механізму перемикання передач АКПП RVI; VOLVO 
(металевий кронштейн, клапан, пружина, болт)

WABCO

421 365 923 2
К-т ущільнень механізму перемикання передач АКПП VOLVO 
AT 2412 C/D FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 (Сальники, 
ущільнення)

WABCO

421 365 925 2
РМК механізму перемикання передач АКПП VOLVO AT 2412 C/D 
FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16

WABCO

421 365 926 2 РМК механізму перемикання передач АКПП  VOLVO, RVI WABCO

421 365 929 2
Датчик кількості обертів VOLVO AT 2412 C/D FH/FM/FMX/NH 
9/10/11/12/13/16

WABCO

421 365 932 2 Елемент куліси АКПП VOLVO AT 2412 C/D FH/FM WABCO

421 365 933 2 Клапан електромагнітний КПП АКПП VOLVO AT 2412 C/D FH/FM WABCO

441 100 064 0
Датчик тиску повітря блока керування АКПП EDS. EPS II. ACTROS  
MP1/MP2. Байонетний електричний роз’єм DIN 72585-A1-2.1-
Ag/K2

WABCO

480 104 920 2
РМК клапана 480 104 001 0, 480 104 002 0, 480 104 007 0, 480 
104 008 0, 480 104 009 0. (Пружина стискання, фіксатор мета-
левий, ущільнення)

WABCO

WT/WSK.43
Ремонтний комплект автоматичного регулятора сили гальм 
475 711 XXX 0

WACH-MOT

421 350 087 0
Блок керування коробкою передач EPS MERCEDES ACTROS 
OM501LA -04.03

WABCO

421 352 082 0
Блок керування коробкою передач (циліндр високого, низько-
го рівня, G210, G211, G240) MERCEDES ACTROS, AXOR 04.96-

WABCO
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421 355 949 2
Рем. компл. механізму перемикання швидкостей (поршень 
1/R, 2/3 передачі редуктора з ущільненнями GS 3.3) ZF 12 AS 
2001 BO, 12 AS 2301 IT

WABCO

421 365 947 2
Датчик керування коробкою передач I-SHIFT RVI MAGNUM, 
KERAX, PREMIUM; VOLVO FH 12/13 SKRZYNIA AT2112C / 2512C / 
2412D / 2612D

WABCO

441 100 072 0
Датчик тиску повітря WABCO EDS II ACTROS MP1 / MP2 DIN 
72585-A1-2.1-Ag / K2

WABCO

472 400 070 0
Магнітний клапан (високий циліндр / низький набір з котуш-
кою, коробки G230-250) MERCEDES ACTROS, ACTROS MP2

WABCO

298075
Підшипник фланця P1347 DAF 85XF, 95XF, 105XF, XF95 – комп-
лект (0538466)

C.E.I

199087
Ремкомплект задньої осі P1347 (корпус, хрестовина, сателіти, 
піввісні шестерні, шайби) (1295669, 0683067)

C.E.I

298073
Ремкомплект задньої осі P1347 (хрестовина, сателіти, піввісні 
шестерні, шайби)

C.E.I

198964
Ремкомплект задньої осі P1370 (хрестовина, сателіти, піввісні 
шестерні, шайби – старий тип з круглими шайбами сателітів) 
(50 10 534 984, 50 01 854 473)

C.E.I

DA847OC Хомут випускної системи DAF 95 XF (1249187) CLAMP

DA850OC Хомут випускної системи DAF 95 XF (1452973) CLAMP

ME810OC Хомут випускної системи DB (620 997 04 90) CLAMP

ME849OC Хомут випускної системи DB (621 997 00 90) CLAMP

RV917OC Хомут випускної системи RVI PREMIUM (5001838015) CLAMP

SC835OC
Хомут випускної системи SCANIA 4, 4 BUS, P,G,R,T DC11.01-
DT12.17 01.96- оцинкований (1422474)

CLAMP

VO921OC
Хомут випускної системи VOLVO FL10/12,FH12/16- оцинкований 
(1629499)

CLAMP

VO924OC Хомут випускної системи VOLVO FH12/16 (1628246) CLAMP

IN1445398OC
Затиск шлангів радіатора SCANIA 4, 4 BUS, P,G,R,T DC11.01-
DT12.17 01.96- (1445398, 2189587)

CLAMP
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ME852OC Хомут випускної системи DB (6209970590) CLAMP

CL276OC Монтажний елемент випускної системи 76/ 81 оцинкований CLAMP

CL289OC
Монтажний елемент випускної системи 89/94 мм (TD61 85-) 
оцинкований (6796798)

CLAMP

CL327OC
Хомут випускної системи Volvo FH12/16 оцинкований 
(20383088)

CLAMP

VO871INOX Хомут випускної системи Volvo F10/12/16 (3943850) CLAMP

CL328INOX Хомут випускної системи Volvo FH12/16 (INOX) CLAMP

CL765OC
Хомут випускної системи 65,5 мм оцинкований MAN 
(06670420115)

CLAMP

CL768OC
Хомут випускної системи 68,5 мм оцинкований MAN 
(06670490099)

CLAMP

CL775OC Хомут випускної системи 75,5 мм MAN (06670410119) CLAMP

CL778OC Хомут випускної системи 78,5 мм MB (071555078502) CLAMP

CL785OC
Хомут випускної системи DB,MAN BUS  85,5 мм (06670440133, 
81974200023)

CLAMP

CL789OC
Хомут випускної системи 90,5 мм MAN (06670410123, 
06670440122)

CLAMP

CL700OC Хомут випускної системи DB 100,5 мм (06670410124) CLAMP

CL704OC Хомут випускної системи MAN 104,5 мм (81974202017) CLAMP

CL710OC Хомут випускної системи DB   110,5 мм (81974200073) CLAMP

CL714OC
Хомут випускної системи MAN F2000, NEOPLAN N316 
981974200085, 81974200139, 81974200152)

CLAMP

CL730OC Хомут випускної системи DB 130,5 мм CLAMP
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MA841OC Хомут випускної системи MAN L2000-3/94 (81155016021) CLAMP

SC858OC Монтажний елемент випускної системи SCANIA 127 мм CLAMP

CL27073
Кріплення паливного бака (710×50 мм) SCANIA 4 05.95- 
(1387193, 1401840)

CLAMP

CL27072
Кріплення паливного бака (685×50 мм) SCANIA 4 05.95- 
(1387191, 1401839)

CLAMP

CL81974606057
Кріплення паливного бака MAN 70×1465 мм. Комплект:  2 
натяжні гільзи, гвинт. (81.97460.60570)

CLAMP

CL20787709
Затиск шлангів радіатора (інтеркулера) VOLVO FH, FM 
(20787709)

CLAMP

CL27075
Кріплення паливного бака (695 мм) SCANIA 4 11.95- (1375541, 
1401837, 1745886)

CLAMP

CL11711
Комплект хомутів SCANIA 4, 4 BUS, P,G,R,T 11.95- (1371085, 
1392944, 14398220)

CLAMP

CL27074
Кріплення паливного бака (555) SCANIA 4 11.95- (1375543, 
1401836, 1745881)

CLAMP

CL170511 Кріплення для ящиків SCHMITZ (170511) CLAMP

CL25076
Хомут випускної системи 94,50 мм MAN G90,M90,L2000,M2000, 
MERCEDES

CLAMP

CL18407
Кріплення забирача повітря (885×40) SCANIA 4, 4 BUS, L,P,G,R,S, 
P,G,R,T 05.95- (1391742)

CLAMP

CL18570 Кріплення забирача повітря SCANIA 4, P,G,R,T 05.95- (1724860) CLAMP

CLP9 Кріплення паливного бака 1230 мм, ширина 54 мм CLAMP

CLP8 Кріплення паливного бака 1365 мм CLAMP

CLR1 Кріплення паливного бака 1390 мм (1377530, 1697727) CLAMP

68 InterTruck

ПАМ’ЯТКА З ПІДБОРУ ЗАПЧАСТИН




