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A je tady zima.
Někteří z nás škrábou 
okna, jiní je polévají hor-
kou vodou a ti šťastnější si 
pustí rozmrazování a sedí 
při tom na vyhřívané se-
dačce svého druhého do-
mova. Když se zadaří, mů-
žeme vyrazit do provozu.
Hlasem vyzveme svůj 
chytrý telefon, aby nám 
vytočil kolegu. Bez poru-

šení vyhlášky si za jízdy vykomunikujeme potřebné 
záležitosti a namačkáme si na navigaci cíl naší cesty. 
Máte raději něžný hlas Marie nebo volíte Josefa? Já 
volím Marii, i když mě někdy vytáčí tak, jak to umí 
jen ženy: „ Bude li to možné, otočte se do protismě-
ru...!“

No možné to není, protože jedu na čtyřproudé sil-
nici oddělené svodidly. Tak si říkám, vše nejde dě-
lat na 100%. Ani bezmezně poslouchat Marii. Když 
chvilku vydržím, tak si to Marie srovná v obvodech 
a řekne mi svým něžným hlasem: „Pokračujte rovně 
26 kilometrů“.

Ještě jsem ve městě, tak si na displeji namačkám 
omezení rychlosti na 60 km/h – to by mohlo projít 
ne? Něco proměřuje tachometr a „pomáhat a chrá-
nit“ mají také nějakou toleranci. Vyjíždím z města a 
rádio hraje poslední šlágry. Jen si k tomu poklepat 
nohou do rytmu. Proč ne? Tempomat na 100 a mů-
žeme se připojit k bubeníkovi. Řazení necháme na 
automat a můžeme se kochat jízdou. Vše funguje, 
provoz je plynulý, myšlenky se vracejí ke včerejšku, 
loňsku, 10 let zpátky.... Na začátek... 

1994… Bylo nás sedm (statečných) a začínali jsme 
s Fávem a ojetou dodávkou. Nebyly maily, nebyly 
mobily, když se dařilo, fungovaly faxy. Zboží se po-
sílalo vlakem a přepnout z Novelu do Windows 3.1 
trvalo pět minut. Faktury jsme psali ručně a na zboží 
měli karty v pořadači. Slavili jsme každých sto tisíc 
a inventuru dělali všichni. Tak si tak říkám: „To to ale 
uteklo....“, kde asi budeme za dalších 20 let?

Budeme jezdit na vodík, vodu nebo elektřinu? Bu-
dou vůbec auta a nebo se budeme teleportovat? 
ehm...ehmmm... 

Milé APM, já Ti přeju ke Tvým dvacetinám všechno 
nej...! A ať za dvacet let ještě jezdí auta na naftu a 
benzín…
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■ V tomto vydání:

´Osmsetpadesátka´ v testech
ContiWinterContact TS850 - nejnovější 
zimní pnematika značky Continental 
ovládla celou řadu testů renomovaných 
klubů i časopisů. Seznamte se s některými 
z nich… str. 24 

Atraktivní novinka z Blatné 
Sortiment tradiční značky TESLA BLATNÁ 
na podzim rozšířily vedle nových typů 
zapalovacích cívek a nových sad kabelů 
také vyměnitelné CP koncovky přímých 
zapalovacích cívek. … str. 10
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■ Slovo úvodem

Z OBSAHU

Antoine de Saint-Exupéry

„Technický vývoj směřuje vždy od primitivního přes 
komplikované k jednoduchému.“

Ing. Svatopluk Krejsa
jednatel APM Automotive s.r.o.
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Značku MOLL nahradily japonské baterie GS 

■ DRI: další díly s důrazem na ekologii
Tak jak se ve společnosti zvyšuje ekologické myšlení, stoupá i vý-
znam recyklovaných autodílů. A právě na to už před více než 25 lety 
vsadila dánská společnost DRI A/S, která je v současnosti uznáva-
ným specialistou a dodavatelem stále širšího sortimentu repaso-
vaných náhradních dílů pro automobily. Mezi letošní produktové 
novinky této značky patří repasované EGR ventily a elektronické 
posilovače řízení…  

Elektronické posilovače ří-
zení (nebo též elektronické 
sloupky řízení) znamenají 
důležitý zlom v automobi-

lovém průmyslu a jako zcela bezolejové systémy otevírají další 
cestu k ochraně životního prostředí. Proto je do svého portfolia 
zařadila i firma DRI. Celý sortiment elektronických sloupků řízení 
DRI zahrnuje 43 různých položek. Společnost APM Automotive, 
která má exkluzivní zastoupení produktů DRI pro Českou repub-
liku, vybrala pro prvotní naskladnění 10 nejatraktivnějších typů, 
takže do druhého dne může dodávat sloupky např. pro vozy Fiat 
Punto/Grande Punto, Opel Corsa a Meriva nebo Ford Fiesta.

Snižováním emisí k ochraně životního 
prostředí přispívají také EGR ventily, kte-
ré u moderních vozů regulují/zajiš-
ťují recirkulaci výfukových plynů. 
Dosud se prodávaly hlavně jako 
originální díly na trhu náhradní 
spotřeby, nyní je ale k dispozici 
také jejich alternativa s osvědče-
nou značkou DRI. Ta jako první na-
bízí repasované EGR ventily splňující 
OE standarty. Ventily jsou repasované a testované v 
souladu s  ISO 9001:2008 a 14001:2004 a jsou dodávány tzv. “plug 
& play”, tedy se všemi potřebnými těsněními, takže je stačí pou-
ze namontovat. APM Automotive má naskladněnu plnou šíři EGR 
ventilů DRI, tzn. 30 různých položek pokrývajících většinu vozo-
vého parku. V nabídce se přitom objevují repasované EGR ventily 
všech OE výrobců (Pierburg, Bosch, Valeo, Wahler, VDO).

DRI A/S je členem skupiny Borg Automotive, jedné z předních ev-
ropských firem zabývajících se repasováním. Nabízí širokou škálu v 
repasovaných aftermarketových dílů: startéry - alternátory - AC kom-
presory - brzdové třmeny - hydraulická řízení a jejich čerpadla + nově: 
EGR ventily - elektronické posilovače řízení

■ Rozšíření sortimentu pneumatik
V rámci neustálého zlepšování nabídky nyní společnost APM Automotive 
výrazně rozšířila sortiment nabízených pneumatik o několik celosvětově 
žádaných značek.  
Ke stávající nabídce osvědčených ´otrokovických´ pneumatik CONTINEN-
TAL, SEMPERIT, BARUM a MATADOR tak do našeho portfolia nově přibyly 
značky BRIDGESTONE, DUNLOP, FIRESTONE, GOODYEAR, KLEBER, MICHE-
LIN, NOKIAN TYRES, PIRELLI a SAVA.

Na externím skladu je před každou sezonou připraveno více než 30.000 
kusů pneumatik, jejichž aktuální dostupnost je zobrazena ve webshopu 
APMCat (webcat.apm.cz), kde jsou všechny nabízené značky pneumatik 
snadno dohledatelné (ve stromu: Univerzální díly >> Pneumatiky >> Hledej 
pneu), přičemž dodány mohou být do druhého dne (při objednávce do 
15.00 hodin)!

 
Přední výrobce pneumatik Continental a německý Fraunhoferův institut pro 
molekulární biologii a aplikovanou ekologii (IME) v Aachenu stojí díky společ-
nému vývojovému projektu na prahu průlomového objevu v oblasti výroby 
kaučuku pro pneumatiky. Ten bude možné průmyslově získávat z pampeli-
šek… 

V posledních letech se díky nejmodernějším metodám 
kultivace podařilo produkovat v laboratoři vysoce kva-
litní přírodní kaučuk z kořenů pampelišek. Proto už také 
v Münsteru vyrůstá pilotního zařízení, které dokáže takto 
vyrobit tuny přírodního kaučuku. „Jsme přesvědčeni, že nám 
to v budoucnu umožní dále zdokonalovat naši výrobu pneu,“ 
říká Nikolai Setzer z divize pneumatik koncernu Continental a 
doplňuje: „Výroba kaučuku z kořenů pampelišek je mnohem méně 
závislá na počasí než výroba z kaučukovníků. Navíc tato metoda 
nemá vysoké agrotechnické požadavky. A protože pampelišky lze 
pěstovat mnohem blíže k výrobním závodům, výrazně se tak ome-
zí zatížení životního prostředí i náklady na logistiku.“ 

Vědci zapojení do projektu 
nasbírali ohromné množství 

zkušeností na poli kultivace pampelišek, takže už ví, jaké geny jsou odpo-
vědné za příslušnou molekulární vlastnost. A to jim umožňuje velmi efek-
tivní pěstování. Navíc dokázali, že kaučuk vyprodukovaný z takto vypěsto-
vaných pampelišek nabízí stejnou kvalitu jako z kaučukovníků a přitom je 
robustnější, což je pro výrobu pneumatik klíčové. První testovací pneuma-
tiky s obsahem směsi z pampeliškového kaučuku, mají být již v následují-
cích letech zkoušeny na polygonech i na veřejných komunikacích.

Během podzimu byly ze sortimentu APM Automotive postupně vyřazeny autobaterie MOLL a jejich roli PRÉMIOVÉ ZNAČKY v nabídce přebraly japon-
ské baterie GS. Široké portfolio kvalitních a osvědčených autobaterií pak doplňují značky CARFIT, BOSCH a BANNER.

Německé baterie MOLL byly v portfoliu APM Automotive od roku 2008 a i přes značnou marketingovou podporu a vysokou kvalitu se nikdy nestaly 
masově prodávaným artiklem. Důvodem byla zřejmě především příliš vysoká cena, byť odpovídající kvalitě. Vysokou kvalitou ale disponují také 
baterie GS a to zejména u akumulátorů s technologií AGM, kterou právě firma GS YUASA vyvinula jako první na světě. Dalšími výhodami uznávané 
japonské technologie jsou špičková kvalita zpracování a vysoký výkon po celou dobu životnosti. To vše pramení mimo jiné i ze stále používaného 
tradičního provedení litých desek, která článkům baterií GS dodává nejen robustnost, ale především velkou odolnost 
a spolehlivost. 

Značka GS má více než stoletou tradici a je známá po celém světě. Její 
sortiment baterií je přehledně rozdělen do čtyř základních produkto-
vých řad - TITAN a TITAN AGM pro osobní, HERCULES pro nákladní vozy 
a NEPTUN pro lodě.

Kompletní přehled startovacích baterií a jejich příslušenství najde-
te ve webshopu APMCat (webcat.apm.cz) ve stromu: 
Univerzální díly >> Autobaterie a motobaterie…

■ CONTINENTAL zkouší kaučuk z pampelišek
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■ Dvě nové kapaliny VIP
V nabídce APM Automotive hrají důležitou roli také technické kapaliny 
VIP, která pro letošní zimu připravila dvě novinky. Vedle inovované ostři-
kovací směsi v praktické koncentraci do -30°C je to především nová ne-
mrznoucí chladicí kapalina VIP AntiFreeze G13.
´Gé-třináctka´ je nejnovější typ 
´nemrzky´ splňující novou nor-
mu VW TL774J. Je určena pro 
chladicí systémy nejmoderněj-
ších typů spalovacích motorů na 
bázi hliníkových slitin, které po 
odpovídajícím naředění chrá-
ní před mrazem, přehřátím a 
dlouhodobě i před korozí. Kapali-
na G13, která nahrazuje ještě v loni u nových vozů Škoda používanou 
G12++, má tradiční růžovo-fialovou barvu a je na etylenglykolové bázi. 
Obsahuje organická aditiva proti usazování vodního kamene, zvyšuje 
bod varu chladící náplně a přitom nepoškozuje pryžové spoje ani těsně-
ní. Prodloužená výměnná lhůta VIP Antifreeze G13 je pět let.

V nabídce chladicích kapalin VIP nechybí ani osvědčená modrozelená 
´céčková´ kapalina nebo růžová ´nemrzka´ VIP Antifreeze D(F), která spl-
ňuje normy VW TL 774D i 774F.

Novinkou v sortimentu zimních ostřikovacích kapalin VIP je nová vůně, 
barva i balení mycí směsi VIP -30°C s nanočásticemi pro dokonalé od-
stranění nečistot bez mastného efektu. Oranžová kapalina VIP30x1MK 
(1 litr) je nově parfémovaná vůní melounu a kiwi a je dostupná i v no-
vém 3 l kanystru s praktickou nálevkou. Všechny ostřikovací kapaliny VIP 
jsou bez obsahu metanolu.

■ BILSTEIN: 140 let inovací “Made in Ennepetal”
Letošní rok se u firmy BILSTEIN nesl mimo jiné oslav 140. výročí založení. A celá tato dlouhá historie firmy, která je lemována řadou technických 
inovací, nabídkou špičkových produktů prémiové kvality i nespočtem sportovních úspěchů, je spojená s jediným místem. S Ennepetalem, který je 
tak skutečnou kolébkou úspěšné společnosti. 
Vše začalo v roce 1873, když pan August Bilstein zahájil vý-
robu okenních kování v tehdejším Altenvoerde, což je v sou-
časnosti jedna z městských částí třicetitisícového vestfálské-
ho města Ennepetal. Dnes je značka BILSTEIN ztělesněním 
inovativní technologie odpružení a motto „Made in Enne-
petal“ se stalo skutečným potvrzením kvality. Pro globálně 
aktivní firmu je výrobní závod stojící už téměř půldruhého století na původním místě stále 
stejně významný jako při svém založení. Navíc je BILSTEIN s více než čtyřmi sty pracovníky 
jedním z největších a nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve městě.

Při pohledu do historie firmy je klíčový především rok 1954, kdy Hans Bilstein vsadil na 
velký potenciál principu objeveného Francouzem Bourcierem de Carbon. To byl základ 
pro vývoj a výrobu prvních jednoplášťových plynových vysokotlakových tlumičů, kterými 
značka BILSTEIN doslova dobila svět. 

Široký sortiment prémiových tlumičů BILSTEIN pro všechny běžné osobní i užitkové vozy od 
APM Automotive najdete ve webshopu APMCat.

■ Kalendář Inspired by FEBI
Také pro rok 2014 připravila společnost Febi 
Bilstein svůj nástěnný kalendář, který v tradič-
ním ´červeném´ podlouhlém formátu nabízí 
krásné modelky v exotických exteriérech. 
Zatímco fotografie pro rok 2013 vznikaly v 
Havaně, pro v pořadí již třináctou edici kalen-
dáře si jeho tvůrci v čele s Christianem Deut-
scherem vybrali tajuplná zákoutí jihoafrické-
ho Kapského města. Na webových stránkách 
firmy přitom každoročně bývá ke stažení také 
spořič obrazovky s motivy aktuálního kalen-
dáře.

Výroba tlumičů v Ennepetalu před 50 lety (1963).

Ve zkratce: 
■ DIVINOL: mazací plán 
Praktickou servisní pomůckou 
pro vyhledávání správného ole-
je může být velkoformátový plakát s mazacím plánem DIVINOL, 
který v přehledné tabulce obsahuje informace o vhodných 
olejích i potřebném množství pro většinu vozidel všech běžných 
značek. Plakát s rozměry 84 x 118 cm (na výšku) má obj. číslo: 
DI-006 a k dispozici je za 10,- Kč (bez DPH)

■ KYB: informace v mobilu 
Stejně jako řada jiných výrobců také KYB vybavuje některé své 
díly QR kódy pro snadný přístup k servisním informacím. Po 
naskenování kódu si tak mechanik může na svém chytrém tele-
fonu či tabletu vybrat ze čtyř ikon: fitting video (montážní video), 
fitting instructions (montážní instrukce), common information 
(ostatní informace) nebo visual inspection (vizuální kontrola).

■ SKF: videa na YOU TUBE 
Na celosvětově populární webový portál You Tube se sdílenými 
videi sází stále více firem. Jednou z nich je také SKF, která na 
´vlastní´ kanál (www.youtube.com/skfaftermarket) postupně 
nahrává různé zajímavé tipy pro montáž některých výrobků, 
nebo skupin výrobků. Některá videa jsou přitom dostupná i v 
češtině. 

■ KS Tools: Moderní náhrada autogenu 
Velmi atraktivní novinkou v sortimentu nářadí a dílenského vy-
bavení se stala indukční pistole KS Tools. Tento speciální nástroj 
umožňuje rychlé a efektivní nahřátí a následné snadné povolení 
j inak těžko povo- litelných šroubů, čímž 

skvěle nahrazuje funkci  
 autogenu.
 

Práce s pistolí je navíc velmi 
přesná. Až do konce prosince 
je pistole KST5008420 v akčním mini katalogu 
MAXXXI slev, tedy o celých 55% levnější.

NOVINKA
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PŘEDSTAVENÍ ZÁKAZNÍKA

„Prostě jsem po pár letech váhání a 
příprav využil možnosti, které se po sametové 
revoluci naskytly možnosti,“ vysvětluje někdej-
ší mechanizátor a vedoucí střediska v domaž-
lickém Agropodniku, jak se stal majitelem 
servisu. „Auta a motorky mě vždycky bavily. A 
protože jsem nechtěl být v pronajatých prosto-
rách, snažil jsem se něco vybudovat vlastního a 
podle svých představ,“ dodává činorodý muž, 
který tzv. ´na zelené louce´ postavil a koncem 
roku 2002 otevřel servis, který se hned zařadil 
mezi nejhezčí v širokém okolí. A to platí i po 
jedenácti letech plného (pilného) provozu. 
Trojice mechaniků v čele s Janem Pilným má k 
dispozici stání až pro pět aut, další dva servisní 
boxy jsou připravené v přístavbě hned vedle. 

Nedílnou součástí servisu je i prostorná pro-
dejna autodílů a příslušenství, kde za pultem 
pracuje a administrativu firmy zajišťuje usmě-
vavá manželka majitele. Když je potřeba, tak 
paní Dana zajede také s autem na technickou 
kontrolu. Manželé Pilní tak spolu v servisu 
tráví opravdu celé dny, protože přímo nad 
servisem také bydlí. “Má to tu výhodu, že ne-
mám daleko do práce. Ale nevýhodou je, že jsme 
vlastně pořád v práci. Někdy lidé přijdou třeba v 
deset večer, že jim nejde nastartovat auto. Jed-
nou tu tahle v noci zastavil i nějaký autobus se 
zájezdem do Chorvatska.“ 

  

Přestože ze začátku byznys firmy Auto Pil-
ný dělaly většinou opravy, dnes je prodej 
dílů také důležitý. „Bylo by asi snazší, jen 
prodávat, ale bez servisu to prostě nejde. 
Lidé si stále častěji nosí vlastní díly, které si 
koupili někde po internetu. A prý tak chodí i 
do značkových servisů na garanční prohlíd-
ku. A měli jsme tu také jednoho, co chtěl jen 
půjčit nářadí a poradit. Sám si někde objednal 
brzdové kotouče a chtěl si je sám v garáži vy-
měnit, ale neměl potřebné vybavení a vlastně 
ani znalosti,“ s úsměvem kroutí hlavou zku-
šený mechanik a podnikatel. 

S APM Automotive spolupracuje firma Auto 
Pilný Holýšov od samého začátku. „Když jsme 
začínali, potřebovali jsme silného a spolehlivé-
ho partnera. A myslím, že naše volba byla správ-
ná. APM Automotive nám nabízí přesně to, co 
potřebujeme. S obchodním zástupcem Jirkou 
Zenefelsem máme velmi dobré a oboustranně 
vstřícné vztahy, stejně jako s diagnostiky Mí-
rou Lucákem a Fandou Vaňkem s manažerem 
brzdových center Adrianem Vojtkem nebo s 
Honzou Pančíkem, který zajišťuje školení. Právě 
tahle podpora je přesně to, co spolu s kvalitní-
mi díly nejvíce potřebujeme. A přijde doba, kdy 
bude ta podpora ještě důležitější, protože díly si 
stejně jako tričko lidi budou kupovat někde na 
internetu. Ale namontovat ten díl už není tak 
snadné, jako obléknout tričko. Proto budou dů-
ležité servisní znalosti a dovednosti, a proto jsou 
důležitá pravidelná školení,“ myslí si zkušený 
majitel servisu, který se stal jedním z prvních 
ATE Brzdových center v celé ČR záhy po vzni-
ku tohoto servisního konceptu.
 

„O zákazníky jsme nikdy neměli nouzi. Většina z 
nich, možná až 90%, jsou naši známí. Časem se 
vlastně i s těch ostatních stali naši známí, proto-
že se k nám vracejí,“ říká spokojeně Jan Pilný, 
pro nějž prý ani originální servis sídlící hned 
naproti přes ulici není konkurencí. „Máme 
spolu celkem vřelý vztah. Nejen, že si nekonku-
rujeme, ale naopak si ještě v mnohém vypomá-
háme. Dokonce i na výlet do Mnichova na Ok-
toberfest pořádaný firmami APM Automotive 

a OPTIMAL jsme s majitelem toho značkového 
servisu jeli společně, spolu jsme bydleli i na ho-
telu a užili si spoustu legrace a zábavy.“ 

Hlavní zálibou Jana Pilného jsou podle jeho 
ženy auta a motorky, takže vlastně práce. Ra-
dost mu dělají také obě dnes již dospělé děti a 
zatím jedna malá vnučka. Kromě toho má prý 
rád také myslivost a dobré víno. A taky stále 
plánuje a pak provádí nejrůznější stavební 
úpravy. V minulosti si tak Jan Pilný u svého 
servisu vybudoval útulný vinný sklípek.

V Holýšově hned u hlavní silnice už jedenáct let sídlí moderní servis firmy Auto Pilný. A 
protože jeho majitel, 56letý sympaťák Jan PILNÝ dělá svému jménu opravdu čest, servis 
neustále vzkvétá a je vyhlášený po celém širokém okolí. Vždyť nabízí prakticky všechny 
servisní práce včetně pneuservisu a navíc je zapojení do specializovaných servisních 
konceptů ATE Brzdové centrum a Climatic centrum APM.

PILNÝ autoservis
Auto Pilný
•  K EvoBusu 608, Holýšov
 autoservis
- opravy brzdových systémů - servis klimatizací
- karosářské i mechanické díly- výfukové systémy, autobaterie - diagnostika BOSCHpneuservis

- prodej pneu dle požadavků- příprava vozidel a provedení STKprodej ND

otevírAcí dobA:
Pondělí - Pátek   8:00 - 17:00 hod.
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1 stírací lišta, 
5 spojení, 
v 1 balení!

Pouze 11 objednacích čísel pro rychlou a jednoduchou identifikaci.

Pro výměnu konvenčních stíracích lišt a lišt typu Flat blade.

Univerzální řada: pokrytí vozového parku* 85 % nezávisle  
na stáří vozidel.

Stírací lišty s jednoduchou montáží.

Design společnosti Valeo, specialisty v oboru stěračů.

*evropský vozový park

VSX - FIRST AP - V2 - A4 - CZ.indd   1 14/10/13   12:21
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Naše přesnost je Vaše výhoda
Zatímco v minulosti zastupovaly značku KYB v nabídce společnosti APM Automotive pouze tlumiče pérování a jejich příslušenství (dorazy a pra-
chovky) od jara 2013 je doplňují také vinuté pružiny a horní uložení tlumičů, tedy kompletní výrobní sortiment automobilové divize celosvětově 
známé značky a největšího světového výrobce tlumičů, který vyrábí celých 23% jejich celosvětové produkce. 

■ Začalo to letadly
Výzkumem, vývojem a následným zaváděním 
nových hydraulických technologií do praxe se 
společnost zabývá už bezmála sto let…

Vše začalo 19. listopa-
du 1919, kdy japonský 
technik Shiro KAYA-
BA založil výzkumné 
centrum KAYABA RE-
SEARCH CENTER. O 
osm let později byla 
již v továrně Kayaba 
(Kayaba Seisakusho) 
zahájena výroba hyd-
raulických komponen-
tů pro letecký průmysl 
a právě díky těm se 
firma stala známou. 
10. března 1935 vznik-
la společnost KAYABA 
Manufacturing Co, 
Ltd., která se prosadi-
la zejména ve výrobě 
hydraulických tlumičů 

pro letadla. Mimo jiné se podílela na vývoji a 
výrobě podvozku pro slavnou japonskou stí-
hačku Zero, který pak také během II. světové 
války pod názvem OLEO vyráběla.

■ Osudové setkání
V srpnu roku 1946 se do druhého patra domu 
tehdejšího dočasného prezidenta společnosti 
KAYABA nastěhoval automobilový a letecký 
konstruktér William R. Gorham s manželkou, 

jejichž dům zabrala 

americká armáda. Oba muži si hned padli do 
oka a při společných technických debatách 
mimo jiné vymysleli, že tlumicí pákově hyd-
raulický mechanismus z podvozku stíhaček 
Zero, by po malých úpravách byl použitelný i 
u automobilů. 

Příležitost tuto teorii vyzkoušet přišla už v 
listopadu téhož roku, kdy společnost Nissan 
Heavy Industries, Ltd. (dnešní Nissan Motor 
Co., Ltd.), jejímž výkonným ředitelem byl prá-
vě ing. Gorham, požádala firmu KAYABA Ma-
nufacturing Co, Ltd. o výrobu 20 zkušebních 
prototypů tlumičů pérování pro automobily. 
A ty zaznamenaly obrovský úspěch. Navíc 
zhruba ve stejnou dobu dostala KAYABA od 
další japonské firmy Toyota Motor Co., Ltd. 
nabídku na spolupráci při vývoji vzduchových 
pružin tlumičů. A tak se pouhý rok po skonče-
ní války v Tichomoří začala psát historie vývo-
je a výroby tlumičů s logem KYB… 

■ Úspěšný rozvoj
Od té doby společnost trva-
le rostla. V listopadu 1948 
se přejmenovala na KAYABA 
Industry Co., Ltd. a stále 
více se zaměřovala na vý-
voj a výrobu tlumičů. Už v 
roce 1955 měly tlumiče 
Kayaba 75% podíl u ja-
ponských automobilů a 
v roce 1959 byla firma 
uvedena na tokijskou 
burzu cenných papírů. 
Od října 2005 koncern 
používá zkrácené 
jméno KYB Corpora-

tion a nové modernější logo vy-
značující mimo jiné neomezený růst 
a flexibilitu značky.

Dnes je KYB největším světo-
vým výrobcem tlumičů pro 
automobily a každý čtvrtý nový 
vůz na světě je z výroby osazen 
tlumiči či pružinami právě této 
značky. Díky letitým zkušenos-
tem svých inženýrů a techniků 
je KYB přední světovou firmou 
nejen ve výrobě tlumičů, ale také v 
oblasti navrhování integrova-
ných systémů kontrol trakce a 
řízení vozů.

Koncern KYB Corporation má 
přes 13.500 zaměstnanců, svoje 
výrobky vyváží do více než 100 
zemí všech kontinentů a jeho 
obrat přesahuje 2,6 mi-
liardy dolarů. Z toho 
60% pochází právě z 
prodeje automobi-
lových tlumičů. Týden co 
týden je tak na celém světě 

vyrobeno více než milion 
tlumičů KYB, což představuje roč-
ní produkci přes 55 milionů kusů. Z 
toho je osm milionů určeno pro trh 
náhradní spotřeby (aftermarket), 
což činí 8% podílu na světovém 
prodeji.

■ Špičková kvalita 
Tlumiče KYB navržené pro trh s 
náhradními díly jsou vyrobeny 
ve stejných továrnách a s vyu-

Shiro Kayaba

Pro japonskou armádu Kayaba za války vyráběla také průzkumný vírník Ka-1 s řadovým osmiválcem, který roztáčel dvoulistou tažnou vrtuli a třílistý nosný rotor. Stroj měl snadnou údržbu a krát-kou vzletovou dráhu (cca 30 m).

Již důvěrně známé ´nové logo´ KYB má 

působivý a jedinečný design podpořený 

zářivou, pozitivní červenou barvou. Šik-

mé písmo představuje pohyb a otvory v 

písmenech sluneční paprsky osvětlující 

cestu a také tlak kapaliny odkazující 

na původ firmy. Logo tak vyjadřuje její 

neomezený růst a schopnost pružně re-

agovat na trendy doby.

Závod KYB v japonském Gifu
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(Our Precision,
          Your Advantage)

žitím stejných technologií a systémů kontroly 
kvality jako tlumiče pro prvovýrobu. Tlumiče 
jsou vybaveny ventilkovými soustavami se 
zvýšenou efektivitou, navrženými tak, aby 

jejich namontování ve vozidle kompen-
zovalo opotřebování jiných součástí 
jízdní soustavy za účelem pohodlné a 
bezpečné jízdy.

Spokojenost zákazníka a kvalita vý-
robků KYB je vždy na prvním místě, 

což zdůrazňuje i motto firmy ‘Our 
Precision, Your Advantage’. KYB 
zákazníkům na celém světě do-

dává výrobky nejvyšší kvality. 
Výrobní závody KYB získaly 
certifikáty o shodě s poža-
davky norem ISO 9001, QS 

9000 a ISO 14001.
Zejména pro trh ná-

hradní spotřeby je 
důležité, že KYB je 
též ´certifikovaným 
dodavatelem dat´ pro infor-

mační systém TecDoc, tedy 
nejrozsáhlejší celosvětovou 

databázi automobilových 
náhradních dílů, která obsa-
huje informace o desítkách 

tisíců automobilů mnoha 
set výrobců, jejich součástech 

a vzájemných vazbách. Hlav-
ním posláním systému je 
standardizace, sběr i distri-
buce dat a rovněž také vývoj 

nezbytných technologií, k če-
muž je vstřícná spolupráce do-

davatelů naprosto nezbytná. 
KYB získává certifikát a s ním 
spojenou oceňovanou pečeť 
´TecDoc Suplier´ každoroč-

ně už od jejího zavedení v 
roce 2004. 

■ KYB v Evropě a ČR 
KYB má po celém světě 32 

poboček a šestnáct výrob-
ních závodů. Evropské obchodní 

zastoupení KYB Europe Headquar-
ters B.V. vzniklo v roce 

1989 a sídlí v Krefeldu nedaleko 
německého Düsseldorfu. Spo-
lečně se šesti dalšími pobočka-
mi zajišťuje dodávky tlumičů a 
pružin pérování nejen do celé 
Evropy, ale také zákazníkům v 
Africe a na Blízkém východě. V 
posledních letech zaznamena-
la značka KYB v Evropě velký 
nárůst a v současnosti má 25% 
podílu na trhu v prvovýrobě 
(OE) a 17% podílu na trhu s ná-
hradními díly (aftermarket).
Od listopadu 2006 se tlumiče 
KYB vyrábějí také v České Re-
publice, přesněji v Pardubicích. Tamní KYB 
Manufacturing Czech (KMCZ) v průmyslové 
zóně ve Starých Čívicích byla založena v srp-

nu 2003 s cílem zlepšit 
pokrytí čtyř hlavních 
trhů a zrychlit reakci 
na potřeby odběra-
telů. Mezi největší zá-

kazníky KMCZ patří ko-
línská automobilka TPCA, maďarská pobočka 
Suzuki a slovinský Renault. V Pardubicích se 
vyrábějí také náhradní díly pro celou Evropu, 
které jsou distribuovány prostřednictvím ses-
terské společnosti KGE.

V současné době KYB otevírá úplně nový zá-
vod v Chrudimi, jenž bude určen na výrobu 
vinutých pružin pérování pro trh s náhradními 
díly. Díky němu bude možné pružně reagovat 
na potřebu a vývoj trhu. Tedy tlumiče a pruži-
ny KYB jsou stále z větší a větší části vyráběné 
zde v Čechách.

Pardubický závod, který zaměstnává zhruba 
330 pracovníků, vloni na jaře navštívili také 
obchodní zástupci APM Automotive. Kromě 
toho, že si prohlédli výrobní provozy, získali 
také řadu zajímavých informací o vlastnos-
tech i testování tlumičů a také praktické rady 
pro vyhledávání správných dílů.  

KMCZ Pardubice

I když se tlumiče KYB vyrábějí po celém 
světě, hlavní těžiště jejich výroby zůstá-

vá v Japonsku. Tamní továrna ve městě 
Gifu je také největší světovou továrnou 

na výrobu tlumičů s kapacitou více než 
50 milionů kusů ročně. Kromě toho je to 

i jeden z nejmodernějších provozů, jehož 
vysoká úroveň automatizace umožňuje 

změnu vyráběného typu tlumiče během 
pouhých patnácti vteřin…

APM Automotive nabízí komplet-
ní výrobní sortiment KYB, tedy přes 
4.400 položek tlumičů, 2.200 položek 
pružin, 230 různých horních uložení 
tlumičů a dvě stovky ochranných sad 
s dorazy a prachovkami. Nejběžněj-
ší díly jsou skladem - především je to 
téměř tisícovka tlumičů nejen na asij-
ské vozy a 1039 položek kvalitních a 
přesto cenově přístupných pružin, což 
představuje největší šíři tohoto sorti-
mentu na českém aftermarketovém 
trhu.

Sortiment KYB přehledně představují 
papírové katalogy s obj. č. 6654401 
(Tlumiče 2013) a 6654402 (Pružiny 
2013), dohledatelný je také ve web-
shopu APMCat (webcat.apm.cz).

SORTIMENT KYB V DISTRIBUCI APM AUTOMOTIVE

WWW.KYB.COM

• TLUMIČE PÉROVÁNÍ KYB
- nejširší pokrytí vozového parku - nejen pro asijské vozy
- ověřená prvovýrobní kvalita 
- kompletní řešení odpružení (tlumiče + pružiny + uložení + prachovky)

• VINUTÉ PRUŽINY KYB K-FLEX
- široký sortiment dílů prvovýrobní kvality za přijatelné ceny
- 100% kompatibilita s tlumiči KYB

• SADY HORNÍHO ULOŽENÍ/DORAZŮ KYB SUSPENSION MOUNTING KIT
- pro spojení tlumiče s karosérií
- snížení vibrací a hlučnosti zavěšení kola a zlepšení chodu řízení

• OCHRANNÉ SADY TLUMIČŮ (PRACHOVKY) KYB PROTECTION KIT
- ochrana pístnice před poškozením a korozí
- ochrana těsnění a eliminace úniku oleje
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NOVINKA V SORTIMENTU

NA VLASTNÍ OČI:
Společnost TESLA Blatná má k dispozici celkem cca 1.000 m2 výrobní plochy, přičemž ve všech výrobních prostorách 
jsou striktně dodržovány zásady manipulace se součástkami citlivými na elektrostatický výboj (ESD). Jeden z výrob-
ních provozů tohoto OE dodavatele, který vyrábí měsíčně kolem 150.000 sad zapalovacích kabelů, před nedávnem 

navštívil i produktový manažer APM Automotive Bc. Tomáš Raiser. „Na vlastní oči jsem viděl, jak striktně jsou při výrobě 
kabelů i dalších součástek dodržovány všechny rozměrové i technologické parametry předepsané pro originální zapalovací 

kabely. Stejně jako jsem já, tak si i naši zákazníci mohou být 100% jistí, že koupí sady zapalovacích kabelů TESLA dostanou vždy 
produkt shodný s tím, který byl do vozu instalován již na výrobní lince. A to platí jak pro délky, průřezy, materiály či vlastnosti 
kabelů, tak pro jejich koncovky. To může na poli výrobců zapalovacích kabelů garantovat pouze TESLA Blatná.“

Hlavním vyhledávacím nástrojem sortimentu TESLA u APM Automotive je webshop APMCat při vyhledávání dílů dle auta, k dispo-
zici jsou i papírové katalogy zapalovacích cívek (obj. č. 6628601), pojistek (obj. č. 6628602) i zapalovacích kabelů (obj. č. 6628605).

Přestože díly pro elektrickou soustavu motorových vozidel se v jihočeské Blatné vyvíjejí a vyrábějí už více než půl 
století, tamní společnost TESLA BLATNÁ nechce žít jen ze své tradice. Svůj sortiment automobilových dílů 
zahrnující především zapalovací cívky a kabely tak neustále doplňuje a ještě více tak upevňuje svou 
vedoucí pozici v pokrytí vozového parku v těchto produktech. Od listopadu 2013 do sortimentu 
přibylo celkem 26 nových typů zapalovacích cívek nebo 10 různých sad zapalovacích kabelů. A 
úplnou novinkou značky TESLA, která jistě zaujme celou řadu mechaniků, jsou tzv. CP koncov-
ky přímých zapalovacích cívek.

Sady zapalovacích kabelů jsou nejtra-
dičnějším a také nejširším výrobním 
sortimentem značky TESLA Blatná. Vy-
rábí se již od roku 1958 a nabídka více 
než 840 různých sad pokrývá přes 6.000 
různých modelů automobilů. Od roku 
2008 TESLA v návaznosti na svůj hlavní 
produkt nabízí také zapalovací cívky. Ak-
tuálně dodává téměř 350 různých typů cí-
vek, takže v oblasti pokrytí vozového parku se 
TESLA zařadila na druhé místo v porovnání s 
konkurenty na trhu. Sortiment navíc doplňují 
také  autopojistky a autožárovky.          

■ Atraktivní novinka
´CP koncovky´ jsou vyměnitelné, zpravidla 
odporové koncovky zapalovacích cívek (coil 
on plug), jejichž konstrukce dovoluje vyměnit 
spojovací část napojenou na zapalovací svíč-
ku.  
Jedná se o praktické náhradní díly k cívkám a 
jejich použití může přinést významné finanční 
úspory. Ve srovnání s novou zapalovací cívkou 
totiž zákazník za výměnu koncovky zaplatí 
pouze zlomek ceny.
Výměna CP koncovky je přitom celkem jedno-
duchá, vyžaduje jen jistou preciznost. Nejprve 
je třeba opatrně točivým pohybem sejmout 
starou koncovku a očistit případné nečisto-
ty ze zapalovací svíčky i řídící jednotky cívky. 

TESLA: místo některých cívek lze vyměnit  
         jen její koncovku

Aplikace CP koncovka
(obj. č.)

MOC
(Kč bez DPH)

Zapalovací cívka
(obj. č.)

MOC
(Kč bez DPH)

Škoda Octavia 1.8T        TCP001 199,- TCL004 990,-

Citroën C2/C3/C4 1.6 TCP068 299,- TCL104 2.996,-

Citroën C2/C3/C4 1.4 TCP069 299,- TCL110 2.650,-

Poté se na oba konce koncovky a svíčku na-
nese tenká vrstva dielektrického tuku a nová 
CP koncovka opět opatrně 
krouživým pohybem natočí 
na řídící jednotku cívky.

Příklady cenové úspory při nákupu CP koncovky ve srovnání s (nejžádanějšími) cívkami: 

Složení cívky:

Řídící jednotka cívky

Vnitřní pružinka pro 
přenos elektrického impulsu

Koncovka k zapalovací svíčce 



PRÉMIOVÉ BATERIE 
NEJVYŠŠÍ KVALITY!

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz

Baterie GS od APM Automotive - nyní levnější
(od 20. září 2013 jsou ceny snížené v průměru o 3,5%)

GS TITAN AGM
VŠEMOCNÁ SÍLA

GS TITAN
VYSOKÝ VÝKON

Jsou navržené pro montáž do auto-
mobilů se systémem Stop&Go nebo s 
hybridním pohonem, které kladou na 
baterie vysoké nároky. Titan AGM zajistí 
ještě vyšší spolehlivý výkon při prodloužené životnosti – velkolepých 
360.000 startů motoru, což je 9x více než u standardní autobaterie.

 
Baterie řady Titan překonávají výko-
nem a kvalitou požadavky největších 
světových výrobců automobilů. Výho-
dou je spolehlivost a maximálně zvýšená životnost. S charakteri-
stickými 40.000 starty motoru je vysoce pravděpodobné, že Titan 
překoná i originální baterii vozidla.

CAST PLATES technologie
Tradiční japonský výrobce vyrábí autobaterie 

náročnější technologií litých desek. Ta se 
obvykle používá už jen u baterií pro nákladní 

terie pro osobní vozy. Tento ´poctivý´ výrobní 
postup poskytuje všem akumulátorům GS řadu 

výjimečných vlastností:

 ROBUSTNOST
 VYSOKÁ ODOLNOST
 DLOUHÁ ŽIVOTNOST 

Příklady běžných typů baterií GS:

Moderní startovací 
baterie od GS Yuasa Corporation 
mají všechny znaky spojené s japonskou dokonalostí.

  STANDARDY UZNÁVANÉ JAPONSKÉ TECHNOLOGIE
    SPOLEHLIVOST PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI 
    NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ VÝKONU 
        ŠPIČKOVÁ KVALITA ZPRACOVÁNÍ 

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz

webcat.apm.cz

Baterie Titan AGM splňují nejnovější 
normy a požadavky výrobců 
automobilů.

Všestranné baterie Titan zajistí 
vysoký výkon pro 97% osobních 
a užitkových vozů.
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AUTOTEILE-HANDEL www.hueco.com

... člen skupiny Hitachi

Vysokotlaké palivové čerpadlo

VYSKOTLAKÁ PALIVOVÁ 
ČERPADLA

Vysokotlaká čerpadla jsou používána v moderních benzínových motorech s přímým 
vstřikováním, které při zachování stejného objemu motoru zvyšuje krouticí moment 
a tím také výkon. Motor reaguje lépe na sešlápnutí plynového pedálu a při částečném 
zatížení je znatelná úspora paliva. 

Funkce:
- Vysokotlaké čerpadlo přivádí benzín k palivovému rozdělovači tlakem až 110 barů.
- Čerpadlo je umístěno přímo na motoru, neboť jeho pohon není elektrický, ale mechanický.
- Čerpadlo je poháněno dodatečnou sací vačkou na vačkové hřídeli.

Díky nedávnému spojení 
firmy HÜCO s mezinárodním 
koncernem HITACHI, který je 
jediných výrobcem originál-
ních vysokotlakých čerpadel 

pro koncern VAG, má APM 
Automotive coby oficiální 

český distributor tradiční 
německé značky HÜCO 

k dispozici tato čerpadla ve 
špičkové OE kvalitě.  

1.    Vysokotlaké palivové čerpadlo je používáno u motorů s přímým vstřikováním.

2.    Je poháněné mechanicky sací vačkovou hřídelí.

3.    Vysokotlaké čerpadlo mění tlak z palivového čerpadla (cca 6 barů) na vysoký tlak (110 barů), kterým je palivo vedeno dále   

       k palivovému rozdělovači. Vstřikovací tlak ve válci je cca 100 - 200 barů.

4.    Množství paliva je řízeno regulačním ventilem tlaku paliva.

5.    Z bezpečnostních důvodů je regulační ventil tlaku paliva beznapěťový (elektromagnetický).

6.    Pro případ, že vypadne napájení, je veškeré palivo z vysokotlakého čerpadla čerpáno zpět přes otevřené ventilové sedlo.

7.    Je-li dosaženo požadovaného tlaku, ventil se otevře a po jeho opětovném uzavření se vytváří další tlak.

www.hueco.com

Fakta ve zkratce:
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Vysokotlaké palivové čerpadlo



Zdvihátka pro vysokotlaká čerpadla:
HÜCO má nyní v nabídce také zdvihátka pro vysokotlaká čerpadla vyráběná od roku 2012 
(tedy jediný vyměnitelný náhradní díl těchto čerpadel). Zdvihátka propojují čerpadlo s 
poháněnou vačkovou hřídelí. Otáčivý pohyb hřídele je tak převeden na přímočarý pohyb 
vysokotlakého čerpadla. U vaček první generace dochází k silnějšímu opotřebení zdvihát-
ka díky konstrukční slabině na vačkové hřídeli. Také případné používání nepříliš kvalitního 
oleje či jeho pozdní výměny nebo příliš vysoký proběh kilometrů může zdvihátko rychleji 
opotřebit nebo dokonce zničit.

Při prvních příznacích opotřebení či známek poškození by se zdvihátko mělo okamžitě vy-
měnit, aby nedošlo k poškození čerpadla. Použití nového zdvihátka je doporučeno také v 
případě výměny čerpadla.

 

                              Vysokotlaká palivová čerpadla pro FSI a TFSI motory

06F127025D VAG

HFS85302A HITACHI

HÜCO No. 133061

03C127025T VAG

HFS85304 HITACHI

HÜCO No. 133062
06E127025G VAG

HFS853101 HITACHI

HÜCO No. 133063
06F127025K VAG

HFS853102B HITACHI

HFS853108A HITACHI

HÜCO No. 133064

079127025E VAG

079127025H VAG

HFS853106A HITACHI

HÜCO No. 133067

079127025G VAG

079127025J VAG

HFS853103B HITACHI

HÜCO No. 133065
079127026F VAG

079127026J VAG

HFS853104B HITACHI

HÜCO No. 133066
079127026D VAG

079127026H VAG

HFS853107A HITACHI

HÜCO No. 133068

03C127025R AUDI

HFS85301 HITACHI

03C127025R VW

HÜCO No. 133060
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06F127025K VAG

HFS853102B HITACHI

HFS853108A HITACHI

subject to our guarantee terms
gemäß unseren Bedingungen

www.hueco.com

Vysokotlaká čerpadla

Použití
Vysokotlaká čerpadla jsou používáná v moderních benzínových motorech s přímým 
vstřikováním. Přímé vstřikování má ty výhody, že se při stejném objemu motoru zvýší 
kroutící moment a tím také i výkon. Motor reaguje lépe na sešlápnutí plynového pedá-
lu a při částečném zatížení je znatelná úspora paliva. Vstřikovací tlak ve válci je cca. 
100-200barů.

Funkce
Vysokotlaké čerpadlo přivádí benzín k palivovému rozdělovači tlakem až 110barů. 
Čerpadlo je umístěno přímo na motoru, jelikož jeho pohon není elektrický, ale mecha-
nický. Čerpadlo je poháněno dodatečnou sací vačkou na vačkové hřídeli.

Fakta ve zkratce:

1. Vysokotlaké palivové čerpadlo je připevněno k motorům s přímým vstřikováním.

2. Je poháněné mechanicky sací vačkovou hřídelí.

3. Vysokotlaké čerpadlo je palivovým čerpadlem zásobováno tlakem o veli  
 kosti cca 6 barů. Vytvořený vysoký tlak 110barů je dále veden k palivo  
 vému rozdělovači.

4. Množství paliva je řízeno přes regulační ventil tlaku paliva.

5. Regulační ventil tlaku paliva je z bezpečnostních důvodu beznapěťový elektro 
 magnetický ventil.

6. Veškeré palivo z vysokotlakého čerpadla je čerpáno zpět přes otevřené ventilo 
 vé sedlo pro případ, když vypadne napájení.

7. Je-li dosaženo požadovaný tlaku, ventil se otevře a po jeho zavření je   
 vytvářen další tlak.

OE names and numbers for references only. Please check the TecDoc catalogue for a complete application list of all products.

 

Nový staNdard Na trhu s 
NáhradNími díly 
– 5-ti letá záruka hÜCo

www.hueco.com

HÜCO Automotive GmbH
Eugen-Gerstenmaier-Str. 8

32339 Espelkamp - Germany

Phone: +49 (0) 5772 567 890

Fax: +49 (0) 5772 567 985 

E-mail: info@hueco.com

subject to our guarantee terms
gemäß unseren Bedingungen

Zdvihátka pro vysokotlaká čerpadla

HÜCO No. 133058 HÜCO No. 133059

MERCEDES-BENZ 4805077

BMW 11327542075

VW 06H109311B

VW 06D109309C

Zdvihátka pro vysokotlaká čerpadla

Od nyní má HÜCO v nabídce písty pro vysokotlaká čerpadla vyráběná od roku 2012.
Zdvihátka propojují vysokotlaké čerpadlo s poháněnou vačkovou hřídelí. Otáčivý pohyb vačkové 
hřídele je na tomto místě převeden v přímočarý pohyb vysokotlakého čerpadla. U vaček první 
generace nastává silnější opotřebení zdvihátka díky konstrukční slabině na vačkové hřídeli. Také 
skrze pozdní výměnu oleje, špatnou kvalitu oleje či vysoký proběh kilometrů se může zdvihátko 
rychleji opotřebit nebo dokonce zničit.

Zdvihátko by se mělo při prvních příznacích opotřebení či známek poškození okamžitě vyměnit, 
aby nedošlo k poškození čerpadla. V případě výměny čerpadla je doporučeno vyměnit i zdvihátko.

 zdvihátko

Určen pro: 133060, 133061, 133064Určen pro: 133061, 133062, 133063, 133064
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aby nedošlo k poškození čerpadla. V případě výměny čerpadla je doporučeno vyměnit i zdvihátko.

 zdvihátko

Určen pro: 133060, 133061, 133064Určen pro: 133061, 133062, 133063, 133064

NOVÝ STANDARD NA TRHU 
S NÁHRADNÍMI DÍLY
- 5-ti LETÁ ZÁRUKA HÜCO

www.hueco.com
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Bylo, nebylo, žil jednou jeden podnikavý muž, který začal přímo z kufru svého auta prodávat pár ručně sestavených ložiskových sad a snil o vlastní 
úspěšné firmě. Dnes, o 22 let později, je Markus Neudek předsedou představenstva OPTIMAL AG & Co KG a firma, kterou před lety založil, je renomo-
vaným dodavatelem nebývale širokého sortimentu náhradních dílů vysoké jakosti, které míří z Bavorska prakticky do celého světa.

široký sortiment a certifikovaná kvalita

Původně firma sídlila v Haaru na předměstí 
Mnichova, v roce 2008 se ale přestěhovala 
do moderní výrobně-skladové centrály ve 
40 km vzdáleném Langenbachu. Tamní sklad 
musel být už po třech letech provozu výrazně 
rozšířen a dnes nabízí celkem 11.500 paleto-
vých míst, které obsluhují moderní robotické 
zakladače prohánějící se rychlostí až 70 km/h 
prohánějí uličkami dlouhými 160 metrů. K 
budově patří také kompletační provoz dopl-
něný moderní balicí linkou, kde se kompletují 
především sady ložisek kol, které dodnes tvoří 
nosný výrobní program značky. A doplňují je 
např. díly řízení, napínací kladky, gumokovo-
vé díly či brzdové díly a tlumiče pérování, po 
kterých je v Evropě a zejména v Německu 
vzhledem ke skvělému poměru kvality a ceny 
značná poptávka.

Celý široký sortiment autodílů se značkou OP-
TIMAL je srovnatelný s prvovýrobou a např. 
díly pro vozy Opel či Chevrolet jsou vyráběny 
přímo s logy těchto výrobců. Originální kvalitu 
musejí mít i všechny díly, které firma kupuje 
pro kompletaci svých sad. Díky tomu je celý 
sortiment OPTIMAL v souladu s evropskými a 
mezinárodními normami pro trh s náhradní-
mi díly (především normy TS 16949, QS 9000, 
VDA 6.1, ISO 9001:2000 a GVO 1400/2002). 
Důraz, jaký firma klade na kvalitu, dokazují 
také i stovky dílů, které firma nechává pravi-
delně testovat v uznávané německé zkušebně 
TÜV. 

■ SADY LOŽISEK KOL / NÁBOJE KOL 
V sortimentu kolových ložisek a jejich sad 
je společnost OPTIMAL číslem jedna na af-
termarketovém trhu a její zákazníci proto 
oprávněně mohou očekávat služby na nej-
vyšší úrovni. A v optimálních sadách dostávají 
ložiska originální kvality se všemi potřebnými 
komponenty a tedy jistotu nejkomplexnější-
ho řešení pro každý vůz.
Jednotlivá ložiska jsou v zaručené prvovýrobní 
kvalitě a jejich kompletace s komponenty je pro-
váděna přímo v Langenbachu. Sortiment při-

t o m zahr-
nuje sady s různými 
typy ložisek, od jednořadých 
kuličkových přes kuželíková či dvouřadová s 
kosoúhlým stykem až po nejmo-
dernější ´HUB´ jednotky čtvrté 
generace, tedy složité integro-
vané ložiskové jednotky s ve-
stavěnými senzory elektronic-
kých palubních systémů (např. 
ABS, ASR, CPWM…). Praktickým 
pomocníkem pro vyhledávání 
správného ložiska je nový kata-
log obsahující aplikaci, popisy i 
obrázky každé položky. 
Široký sortiment ložisek OPTIMAL vhodně 
doplňuje program nábojů kol / vřeten vyrábě-
ných na přesných CNC strojích garantujících 
povinné nízké tolerance. Základem je ale peč-
livý výběr materiálů pro náboje, které tak sa-
mostatně nebo ve spojení s ložisky OPTIMAL 
zajistí správnou funkci a spolehlivost ve všech 
jízdních situacích.

■ BRZDY
Pro účinné brzdění 
je třeba zajistit ide-
ální interakci brz-
dových destiček a 
kotoučů. Právě tu 
produkty OPTIMAL 
zaručují, a splňují 
tak nejvyšší nároky 
na komfort i bez-
pečnost brzdění. 
Výrobce přitom 
slibuje jejich provozní 
funkčnost až čtyři roky nebo 60.000 km.
Bavorská značka nabízí např. více než 1.300 
referencí brzdových kotoučů pokrývající více 
než 97% běžného vozového parku. Všechny 

jsou vyrobeny dle normy TS16949 a jejich 
kvalita je prověřována v mnoha testech jako 
je měření tvrdosti, zkouška tahem nebo spek-
trografie. Optimální kvalitu kotoučů zajištuje 
mimo jiné ocel originální kvality, naprosto 
přesné plně automatické vyvažování či tech-
nologie zkříženého broušení na opracování 
brzdných ploch. To kotoučům poskytuje vy-
sokou odolnost před ´vypálením´ materiálu v 
důsledku přehřátí při dlouhém brzdění. 
Téměř stoprocentní pokrytí poskytuje také 

sortiment optimálních brzdových destiček. Ty 
už při výrobě procházejí tzv. ´Scorching´ pro-
cesem, tedy odplyněním brzdicích segmentů 
při extrémně vysokých teplotách, což zvyšuje 

• Kvalita potvrzená pečetí nezávislé zkušebny TÜV
• Nejširší program dílů řízení testovaných TÜV
• Pravidelná kontrola výroby 
• Dlouhá životnost a spolehlivost
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široký sortiment a certifikovaná kvalita
efektivitu i bezpečnost brzdného účinku. Ke 
snížení provozního hluku pak přispívají speci-
álně upravené základové (nosné) desky.

■ NAPÍNACÍ KLADKY
Rozvodové systémy moderních vozidel mu-
sejí odolávat řadě stresových faktorů jako ex-
trémní teploty, vysoké otáčky a celkové vyšší 
zatížení, přičemž řemenice pohánějící řemen 
mají z prostorově úsporných důvodu menší 
průměr než dříve. Vzhledem k tomu jsou na 
jednotlivé komponenty rozvodů kladeny zvý-
šené nároky. Optimální napínací kladky pro-

to mají zvýšenou přenosovou kapacitu, 
zlepšené tlumení vibrací i protihluko-

vou izolaci a 
především 
r o b u s t n í 
k o n s t r u k -
ci odolnou 
proti vzniku 
trhlin i opo-
třebení. Další 

důležitou vlastností je vysoká flexibilita 
a teplotní rozsah od -40°C až do 120°C. To vše 
samozřejmě funguje jen ve spojení s kvalit-
ním řemenem s 

dlouhou životností.
Kladky OPTIMAL drží pevně na svém místě a 
zajišťují, že rozvodový řemen obepíná hnací 
řemenici správně. Navíc zajištuje i konstantní 
napětí řemene po celé délce rozvodů pohá-
nějících celou řadu dalších systémů. Správné 
napětí je třeba nastavit při montáži pomo-
cí vystředění nebo listové pružiny. Moderní 
řešení pak nabízejí automatické napínáky s 
integrovanou pružinou a tlumičem, které za-
jišťují konstantní napnutí řemene při běžícím 
motoru. 

■ DÍLY ŘÍZENÍ
Důležitou součást výrobního sortimentu 
značky OPTIMAL tvoří asi 3.000 nejrůznějších 
dílů řízení. Kulové klouby, ramena, spojovací 
tyče i další součásti předního nebo zadního 
zavěšení jsou vyráběny na přesných strojích a 

s důrazem na dlouhou životnost, neboť právě 
tyto zdánlivě jednoduché díly musí odolávat 

vysokému

 

mechanickému na-
máhání. Optimální kvalitu zajišťují průběžné 
kontroly během celé výroby. Navíc je řada 
dílů dodávána v sadách se všemi dalšími sou-
částkami pro opravu, aby mechanici nemuseli 
ztrácet čas hledáním a objednáváním matic, 

šroubů, montážních destiček, pryžo-
vých manžet či distanční podložek. Při 
kompletaci kloubů firma používá pouze 
kvalitní tuky a speciální pryžové či plas-
tové díly od renomovaných výrobců. To 
je důležité pro ideální interakci jednot-

livých částí kloubů a dalších ná-
hradních dílů OPTIMAL a tedy pro 
jejich spolehlivost i za extrém-
ních podmínek.
Důkazem, že OPTIMAL AG&Co.
KG klade na kvalitu vysoký dů-
raz, je skutečnost, že firma má 
jak výrobní procesy, tak velkou 

část svých výrobků (včetně téměř všech 
dílů řízení) certifikované uznávanou němec-
kou zkušebnou TÜV Süd. Tato certifikace je 
každoročně obnovována a potvrzována, a 
tak kdo hledá vysoce kvalitní a spolehlivé 
náhradní díly řízení za přijatelné ceny, časem 
určitě objeví právě produkty OPTIMAL. 
„Chceme všem našim zá-
kazníkům nabízet vysoce 
kvalitní produkty. 
Pro ty nejnáročnější 
máme navíc prémi-
ovou řadu ´Endu-
rance Line´, která se 
vyznačuje vysokou 
odolností proti ko-
rozi a použitím 
lepších materiálů 
než jaké přede-
pisuje certifikace 
TÜV,“ říká ředitel 

prodeje OPTIMAL Helge Schöngarth. Tyto díly 
procházejí speciálním výrobním QPQ proce-
sem, při kterém jsou třeba kulové čepy, coby 
nejvíce namáhané části kulového kloubu, nit-

rokarbonizovány v solné lázni. 
To zvyšuje jejich odolnost 

proti korozi a opotřebe-
ní i celkovou pevnost, 
což bylo potvrzeno 
také v testech dle DIN. 

■ GUMOKOVOVÉ DÍLY
Gumokovové díly omezují vibra-

ce konstrukčních částí podvozku, 
pohonu i motoru, chrání před vi-
bracemi a nárazy a redukují tvor-

bu a šíření mechanického hluku 
konstrukcí vozu. Přitom ale umožňují 

relativní pohyb připojených dílů a zároveň 
minimalizují tvorbu nežádoucího pnutí. I když 
se většinou jedná o celkem jednoduché a re-
lativně levné součástky především podvoz-
kové soustavy, jejich úloha je velmi důležitá. 
A proto je důležitá také jejich kvalita. Pro její 
záruku společnost OPTIMAL při výrobě těchto 
dílů používá pryžový materiál jen od osvědče-
ných dodavatelů a s garantovaným složením i 
mechanickými vlastnostmi. Optimální gumo-
kovové díly proto vynikají dobrými izolačními 
vlastnostmi a především schopností dlouho-
době odolávat častým rychlým a velmi výraz-
ným deformacím.
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■ TLUMIČE
Tlumiče pérování hrají důležitou roli v chová-
ní vozidla zejména v kritických situacích. Díky 
vysoké kvalitě materiálů a sofistikovaným me-
todám zpracování zajišťují optimální tlumiče 
bezpečnost, spolehlivost a minimální opotře-
bení. Jejich sortiment je neustále rozšiřován 
a zahrnuje všechny hlavní evropské a asijské 
typy vozidel. 
Špičkové plyno-kapalinové tlumiče OPTIMAL 
jsou k dispozici v klasickém dvouplášťovém 
provedení, i v modernější jednoplášťové ver-
zi, kde je plyn pod vysokým tlakem (20-30 
barů), což přináší rychlejší, prakticky okamži-

tou reakci a také mnohem tišší pro-
voz pístních ventilů a tedy větší 

komfort pro posádku. 
Základem 

trvale vysoké originální kvality tlu-
mičů je inovativní technologie ventilů 
a pravidelné zátěžové i další doplňkové tes-
ty. Sortiment doplňuje příslušenství tlumičů 
jako dorazy, horní axiální uložení či ochranné 
manžety, které jsou dodávané i v praktických 

servisních sadách. 
Jednou z nedávných novinek firmy OPTIMAL 
úspěšnou zejména na německém trhu jsou 
sady tlumičů a pružin s obchodní značkou 
Maxxtrut. Tlumiče jsou v těchto sadách dodá-
vány s předmontovanými pružinovými vzpě-
rami a s potřebnými upevňovací šrouby, takže 
jsou připravené k montáži do vozu bez potře-
by speciálního nářadí, což může mechanikům 
přinést úsporu až dvou hodin práce. Řada Ma-
xxtrut zahrnuje 190 položek s prodlouženou 
tříletou zárukou. 

■ PLYNOVÉ VZPĚRY
Plynové vzpěry se používají jako součást ka-
roserie motorových vozidel, kde pomáhají při 
otevírání a zavírání dveří zavazadlového pro-
storu nebo kapoty. Jedná se o pneumatické 
pružiny používající plyn pod vysokým tlakem, 
který určuje sílu pružiny. Po letech používání 
ale síla vzpěry v důsledku mikroúniku vyso-
kotlakého plynu klesá a vzpěra pak dveře či 
kapotu neudrží dostatečně otevřené. Pro-

tože ale běžné vzpěry ne-
jsou opakovaně plnitelné 

plynem, musí být vy-
měněny. Optimální 
program plynových 
vzpěr nabízí dlouhou 

životnost, vynikající kva-
litu a vysokou dostupnost 

dílů.

www.optimal-germany.com
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SPEKTRUM 

GOLEMTECH 
V KATALOGU NEXTIS  
Kompletní nabídka českého výrobce techniky a vybavení 

pro autoservisy a pneuservisy Golemtech se nově objevila 

v katalogu Nextis.

Systém Nextis, nejpoužívanější hotové řešení e-shopu a IS 

pro prodejce autodílů, připravil kompletní katalog nabídky 

strojů pro autoservisní vybavení společnosti Golemtech. 

Tento systém je úzce napojený na nejpoužívanější evropskou 

databázi dílů TecDoc, kterou používají desítky prodejců 

nejen v Čechách, ale i v celé střední Evropě. Mezi největší 

uživatele na českém trhu patří prodejci autodílů NSG (Náš 

Servis Group), CoraHB, JM Autodíly, Corect Beránek, Genei, 

MG Parts, Rall, AutoPartner, Hart SK, DD Auto SK a mnoho 

dalších.

Umístěním kompletní „kotvy“ sortimentu do hlavní na-

bídky se tento český výrobce zařazuje po bok společnosti ACI, 

jejíž samostatný katalog v menu využívali zákazníci zatím 

jako jediný. ▪

 www.golemtech.cz

MEWA – čisté řešení
Textilní čisticí utěrky udržují nářadí, stroje a dílnu v čistotě. Na rozdíl od 
většiny papírových utěrek, které se liší jak druhem papíru, tak i účelem, 
k jakému jsou určeny, pokrývá čisticí utěrka značky MEWA široké 
spektrum: hodí se k utírání olejnatých kapalin i kapalin na bázi vody, 
stejně jako rozpouštědel nebo zbytků barev. Všechno, co se v podniku 
ušpiní, tedy lze vyčistit pomocí jedné čisticí utěrky MEWA. Zákazníci 
společnosti MEWA mají v závislosti na místě použití k dispozici čisticí 
utěrky z takových materiálů, které svou konzistencí odpovídají různým 
požadavkům. V nabídce tak jsou čtyři stupně kvality: MEWATEX – ro-
bustní multifunkční utěrka vhodná k odstraňování nečistot způsobe-
ných olejem, barvami, tuky a rozpouštědly; MEWATEX PLUS – multi-
funkční utěrka, která slouží k čištění 
citlivých povrchů; MEWATEX ULTRA 
– pro šetrné čištění a leštění citlivých 
povrchů; MEWA PROTEX – tam, 
kde je potřeba vyčistit velmi jemné 
součástky.

Takto funguje servis
Kompletní servis v oblasti čisticích 
utěrek na více použití zahrnuje 
základní vybavení podle potřeby, 
dodávání a vyzvedávání přesně ve 
stanovených termínech, odbor-
né praní a dodržování zákonem 
stanovených podmínek týkajících 
se ochrany životního prostředí. Opotřebené utěrky se nahrazují jinými. 
Čisticí utěrky se přepravují a skladují ve speciálních nádobách – Safety 
Container – s víkem, které jsou vzduchotěsně uzavřené. Instalují se 
přesně tam, kde se utěrky používají. V současnosti tkalcovna skupiny 
MEWA vyprodukuje více než 100 milionů utěrek za rok. K výrobě se po-
užívají pouze takzvaná dlouhostaplová vlákna. Tato vlákna se vyznačují 
vysokou pevností a tím, že nepouštějí chloupky. Vysoká pevnost přízí 
zvyšuje možnost opakovaného používání utěrek a šetří tak suroviny. ▪

www.mewa.cz

Vážení čtenáři, odborníci v autoopravárenství, redakce časopisu AutoEXPERT pro vás na základě vašich 
četných dotazů připravila veřejnou přednášku na téma 

Jaké dopady má novela občanského zákoníku na značkové i neznačkové autoopravny. 

Přednášejícími jsou:
JUDr. Václav Voženílek z pojišťovny Allianz
JUDr. Tereza Spáčilová, specialista na nový občanský zákoník

Vybíráme některá z přednášených témat:
•   Novinky v odškodnění za majetkovou i nemajetkovou újmu na následky dopravní nehody 

způsobené neodbornou opravou motorového vozidla.
•   Obrana proti legalizaci odcizených vozidel zakotvená v novém občanském zákoníku.

Součástí přednášky bude rovněž diskuse, kde budete moci klást své dotazy.

Termíny a přihlášení
Abychom vám usnadnili návštěvu přednášky, rozhodli jsme se ji uspořádat postupně na čtyřech 
místech republiky. 
Můžete si vybrat z následujících míst a termínů:
 15.  1.  2014 Plzeň
 22.  1.  2014 Praha
 29.  1.  2014 Hradec Králové
 5.   2.  2014 Brno

Přednáška začne vždy ve 13.30 hodin (prezentace od 13.00), končit bude přibližně v 17.30 hodin.
Účastnický poplatek je 800 Kč na osobu.

Podrobné informace o místě konání a elektronický formulář pro přihlášení najdete na stránkách www.autopress.cz, popř. nám 
napište na e-mail: autopress@autopress.cz a do předmětu napište „Přednáška“. My vám následně informace zašleme.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

ch 

auto
EXPERT
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■ Super Diesel Aditiv 
Největšími odběrateli základních komponent jsou renomovaní výrobci a prodejci pohonných hmot. 
Super Diesel Aditiv je naladěn na složení nafty vyráběné a prodávané v Čechách.

Natankujte zimní naftu
Natankujte zimní naftu
Zimní nafta má filtrovatelnost -20°C a čerpa-
cí stanice ji povinně prodávají od 1. prosince. 
Od letní či přechodové nafty se liší samotným 
složením – obsahuje více petrolejových frakcí.
Letní naftu nevylepšíte
Naftu natankovanou před 1. prosincem nelze 
zásadně vylepšit na zimní parametry, protože 
obsahuje příliš mnoho parafínů. Pokud někte-
rý konkurenční výrobce tvrdí opak, netuší nic 
o technologiích středoevropských rafinérií.
Aditivum přidejte včas
Aditivum je potřeba přidat do nafty dříve, 
než dojde k vysrážení krystalů parafínu. Nej-

lépe před tankováním a to nejlépe v poměru 
1:1000 (balení 500 ml vystačí na 500 litrů pa-
liva = cca 10 nádrží). Víčko lahve slouží jako 
praktický dávkovač!
Aditiva chrání naftu, sama však mrznou
Hlavní složkou všech podobných přípravků 
jsou modifikátory krystalické struktury parafí-
nů. V jimi ošetřené naftě vznikají menší krys-
taly parafínů, které nestihnout po studeném 
startu ucpat palivový filtr. Samotné koncen-
trované modifikátory v mraze tuhnou, proto 
nenechávejte Super Diesel Aditiv ve voze přes 
noc – budete pak mít problémy s aplikací do 
nádrže. Pokud konkurenční výrobky netuh-
nou, jsou ředěné a tedy i méně účinné.

Super Diesel Aditiv ZIMNÍ:

S dieselem v mrazech bez problémů – rady a tipy

www.vif.cz

- Osvědčené dieselové aditivum s vylepšeným složením 
- Snižuje bod tuhnutí a zlepšuje filtrovatelnost nafty při nízkých teplotách 

- Zabraňuje vylučování parafínu a tím ucpávání palivového filtru
- Zvyšuje cetanové číslo = usnadňuje studené starty, snižuje hlučnost, zvyšuje výkon a šetří palivo

- Stabilizuje naftu a prodlužuje její skladovací dobu
- Potlačuje pěnění paliva v systému

- Udržuje čistotu vstřikovacích trysek
- Chrání palivový systém před korozí

Na ztuhlou naftu platí jen teplo
Neexistuje aditivum, které by mohlo rozpus-
tit již vzniklé krystaly či obnovit tekutost zcela 
ztuhlé nafty.
Nepřidávejte další aditiva
Zimní Super Diesel Aditiv je multifunkční. 
Nezlepšuje jen tekutost nafty, ale i výkonové 
parametry motoru. Snižuje spotřebu a chrání 
vstřikovací systém podobně, jako jeho let-
ní varianta. Mísením aditiv různých výrobců 
může naopak dojít ke zhoršení účinku, jelikož 
jednotlivé komponenty musejí být spolu sla-
děny. 

Obj. číslo: VIF-ZIMA/0.5 (balení 0,5 l) 
MOC: 179,- Kč (bez DPH) / lahev 
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www.mewa.cz

Vážení čtenáři, odborníci v autoopravárenství, redakce časopisu AutoEXPERT pro vás na základě vašich 
četných dotazů připravila veřejnou přednášku na téma 

Jaké dopady má novela občanského zákoníku na značkové i neznačkové autoopravny. 

Přednášejícími jsou:
JUDr. Václav Voženílek z pojišťovny Allianz
JUDr. Tereza Spáčilová, specialista na nový občanský zákoník

Vybíráme některá z přednášených témat:
•   Novinky v odškodnění za majetkovou i nemajetkovou újmu na následky dopravní nehody 

způsobené neodbornou opravou motorového vozidla.
•   Obrana proti legalizaci odcizených vozidel zakotvená v novém občanském zákoníku.

Součástí přednášky bude rovněž diskuse, kde budete moci klást své dotazy.

Termíny a přihlášení
Abychom vám usnadnili návštěvu přednášky, rozhodli jsme se ji uspořádat postupně na čtyřech 
místech republiky. 
Můžete si vybrat z následujících míst a termínů:
 15.  1.  2014 Plzeň
 22.  1.  2014 Praha
 29.  1.  2014 Hradec Králové
 5.   2.  2014 Brno

Přednáška začne vždy ve 13.30 hodin (prezentace od 13.00), končit bude přibližně v 17.30 hodin.
Účastnický poplatek je 800 Kč na osobu.

Podrobné informace o místě konání a elektronický formulář pro přihlášení najdete na stránkách www.autopress.cz, popř. nám 
napište na e-mail: autopress@autopress.cz a do předmětu napište „Přednáška“. My vám následně informace zašleme.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

ch 
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TIP PRO MECHANIKY

Předmontované sady pro snadné opravy bubnových brzd

Bubnové brzdy jsou používány především u menších osobních vozů na zadní nápravě. Brzdové čelisti stejně jako obložení kotoučové brzdy patří 
k nejvíce namáhaným dílům brzdového systému. Staré opotřebované díly jsou zdrojem hluku, mají nedostatečnou účinnost a mohou poškodit 
brzdový buben.
Čelisti bubnových brzd a brzdové válečky mají podobnou životnost. Avšak také ostatní příslušenství podléhá opotřebení. Proto řada výrobců do-
poručuje současnou výměnu všech dílů. A někteří z nich dokonce pro maximální usnadnění výměny dodávají celé předmontované sady brzdových 
čelistí s příslušenství, které stačí na brzdový buben jej jednoduše nasadit …

Každá sada BOSCH Kit Super Pro obsahuje dva brzdové válečky, 
dvě sady brzdových čelistí, samostav a upevňovací díly, tedy vše, 
co je nutné k opravě bubnových brzd u celé nápravy. Díly se tu-
díž nemusí objednávat jednotlivě, ale jsou dostupné pod jediným 
objednacím číslem. A protože jsou veškeré jednotlivé komponen-
ty předem smontovány, čas jejich montáže je až o polovinu kratší 
(oproti běžné opravě).

Pro méně náročné me-
chaniky jsou navíc k 
dispozici sady BOSCH 
Kit Pro obsahující rov-
něž uvedené díly (kro-
mě samostavu), které 
však nejsou předmon-
tované. 
Sady Bosch 
Super Kit Pro 
a Kit Pro spl-
ňují a překračují 
požadavky směrnice 
ECE-R 90. Vyznačují se vysokou stabilitou součinitele tření, velkou 
pevností a dlouhou životností. Op-
timální sladění všech jednotlivých 
komponentů zaručuje komfortní 
brzdění při všech rychlostech a ma-
ximální bezpečnost od samého po-
čátku.

Bosch Super Kit Pro a Kit Pro
- 320 objednacích čísel (96% pokrytí trhu)
- vzájemně dokonale sladěné komponenty
- eliminace výběru špatného dílu
- vysoká stálost součinitele tření
- dokonalá rozměrová přesnost 
- materiály špičkové kvality
- dlouhá životnost a vysoká spolehlivost

Rychlé a spolehlivé řešení oprav brzd (´Fit & GO´) v prvotřídní kvali-
tě nabízí také sada ATE EasyQuick™. To je rovněž kompletní smon-
tovaná sada brzdových čelistí, ale tentokrát bez válečku a s předna-
staveným samostavem.  Protože zkušení mechanici zvládnou tuto 
sadu namonto-
vat do pěti mi-
nut, její použití 
může přinést 
úsporu až 15 
minut montáže 
na jedné straně 
kola. Navíc s mi-
nimalizovaným 
rizikem chybné 
montáže. Každé 
balení obsahuje 
také mazací tuk, 
příslušenství a 
montážní návod.

ATE EasyQuick™
- špičková kvalita brzdových dílů ATE 
- práškově lakované čelisti homologované dle směrnice ECE R90
- všechny potřebné díly pro opravu v jednom balení
- úspora místa ve skladovacím prostoru a v regálu
- jednoduché a rychlé použití
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Zasuňte EasyQuick mezi náboj 
kola a štít brzdy

Zavěste lanko ruční brzdy 

Opět zavěste tažnou pružinu a 
namontujte upevňovací kolíky  

Upozornění: V katalogu ATE servisních přístrojů a nářadí najdete 
nabídku speciálních kleští pro zavěšení lanek.

Hotovo! 
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Rodina repasovaných dílů DRI se stále rozrůstá

■ Repasování
Proces repasování u DRI probíhá podle jas-
ných pravidel. Všechny jednotky jsou zcela 
demontovány, opakovaně použitelné kom-
ponenty jsou otestovány pomocí nejnověj-

ších zkušebních 
zařízení a následně 
očištěny a zreno-
vovány. Vadné díly 
jsou nahrazeny 
novými kvalitními 
komponenty. Na 
konci každého z 
procesů jsou sou-
částky testovány a 
teprve pak může 
dojít k opětovné-
mu zkompletová-
ní. Poslední fází vý-
roby/repasování je 

závěrečný test. Pro všechny prověřené starté-
ry a alternátory zkušební zařízení automaticky 
vytiskne certifikát jako důkaz kvality. 

Pro výrobu repasovaných autosoučástek jsou 
vedle vhodné technologie potřebné také sta-
ré díly, jejichž použitelné části se opětovně 
používají, což má pozitivní vliv jak na ekologii, 
tak na cenu. Firma DRI tyto staré díly označuje 
jako ´core´ (jádra) a na jejich získávání má roz-
sáhlý výměnný program zavedený po celém 
světě. V jeho rámci DRI přijímá zpět všechny 
staré díly, které jsou kompletní a nemají ulo-
mené úchyty a plastové kryty a 
nejsou poškozené z 
důvodu přehřátí. 
Ulomený kryt 
není důvod k 
odmítnutí sta-
rého dílu, ale 
může dojít ke 
snížení zálohy za 
starý díl. Staré díly 
by se měly vracet v 
obalu DRI….

■ EGR ventily
EGR ventily se montují do dieselových i ben-
zínových motorů kvůli snížení emisí oxidů 
dusíku vznikajících při vysokých spalovacích 
teplotách. Zkratka EGR vychází z anglického 
Exhaust Gas Recirculation, tedy recirkulace 
výfukových plynů (někdy se používá také AGR 
vycházející z německého Abgasrückführung). 
Úkolem EGR ventilu je mísit výfukové plyny se 
vzduchem nasávaným do motoru při tvorbě 
palivové směsi. EGR ventil ovládá přechod 

mezi sacím a výfukovým potrubím. Když se 
otevře, do sacího potrubí se díky podtlaku 
dostane určité množství výfukových plynů. 
Výfukové plyny se smíchají ve válci s novou 
směsí, což v konečném důsledku vede ke sní-
žení emisí. Část spalin totiž projde spalovacím 
procesem podruhé, a 
protože už nehoří, sni-
žuje se teplota hoření. 
V případě benzínových 
motorů se recirkulace 
pohybuje v rozmezí 10-
20% z objemu nasávané 
směsi, u dieselových mo-
torů je to zhruba 15-25%.

Normálně EGR ventil 
nevyžaduje žádnou spe-
ciální péči. Někdy ale 
může být potřeba jej 
vyčistit od karbonových 
usazenin, neboť spaliny 
vracející se do motoru přes EGR ventil nepro-
šly katalyzátorem či filtrem pevných částic. V 
případě nekvalitního paliva, nebo pokud mo-
tor spaluje s palivem i olej, se EGR ventil rych-
le zanese usazeninami. To způsobí, že klapka 
ve ventilu nedovírá a motor při přidání může 
škubat, automobil nadměrně dýmí a dále to 
vede ke snížení výkonu motoru v celém rozsa-

hu otáček a zvýšení spotře-
by. V poslední fázi zanesení 
automobil špatně startuje. 
Proto je správná funkce 

EGR ventilu důležitá. Nové 
ventily jsou ale bohužel ob-

vykle nákladné a někteří mo-
toristé se proto uchylují k vyřa-

zení EGR ventilu buď zaslepením, 
nebo úpravou softwaru řídící jed-
notky. Výhodnější řešení nyní nabízí 
repasované a pečlivě otestované 
EGR ventily DRI od APM Automotive. 

Dostupných je všech 30 vyráběných 
položek pro všechny běžné vozy. 

■ EPS sloupky
Elektronické posilovače (sloupky) řízení (EPS 
– Electronically Powered Steering) jsou mo-
derní a v mnohém výhodnější alternativou 
zatím stále ještě častějších hydraulických po-
silovačů, které pro pohon svého servočerpa-
dla odčerpávají část výkonu motoru. Systém s 
elektronickým posilovačem ale hydrau-
lické čerpadlo nepotřebuje, takže 
je zcela bezolejový a na-
víc i lehčí a spolehlivější. 

Na elektrický sloupek navazuje pouze volant 
a manuální řízení, přičemž síla vynaložená na 
změnu směru je nižší než u aut se servoříze-
ním. Kromě snížení spotřeby paliva aktivní 
elektrický posilovač řízení nabízí i zlepšenou 
zpětnou vazby pro řidiče a také další důležité 

výhody pro bezpečnost 
jako je lepší stabilizace 
při brzdění nebo zmírně-
ní nedotáčivosti a přetá-
čivosti. V současnosti se 
elektronické sloupky říze-
ní dodávají zhruba do 43 
typů automobilů (a jejich 
motorových variant) pře-
vážně značek Ford, Fiat, 
Lancia a Opel. 

Nevýhodou elektrických 
sloupků je zatím jejich 
vysoká cena, která je ne-
výhodou zejména pro 

aftermarket. Proto se firma DRI rozhodla na-
bídnout mechanikům a motoristům cenově 
výhodnější náhradu v podobě repasovaných 
posilovačů. A to s garancí originální kvality! 
Na repasovaných sloupcích jsou vyměněny 
všechny potřebné části, jako jsou řídící jednot-
ky, kabeláže a především elektrické motory 
(obr. nahoře), přičemž se nejedná o žádné lev-
né náhrady. Navíc jsou všechny díly v průběhu 
výroby zkoušeny v extrémních podmínkách 
přesahující OE standardy. Testovací simulace 
jsou prováděny při různých rychlostech, růz-
ných brzdových režimech a povětrnostních 
podmínkách. Po dokončení simulace je zpra-
cované osvědčení o zkoušce, které je pak sou-
částí produktu a dává důvěru zákazníkovi, že 
jeho výrobek byl testován a má prokazatelné 
výsledky. Sortiment DRI sloupků je největší v 
Evropě a díky všem novým součástkám jsou 
sloupky označovány jako 
PLUG & PLAY, stačí je 
tedy pouze vyměnit 
za starý nefunkční díl. 

DRI A/S, jedna z obchodních značek skupiny BORG Automotive, největšího specialisty na repa-
sování starých dílů, má více než 25letou zkušenost s repasováním alternátorů a startérů. V tomto 

odvětví má tak nepřekonatelnou šíři sortimentu i největší zásobu dílů k repasování. 
V posledních letech ale svůj sortiment velmi úspěšně rozšiřuje o další produktové řady. Postupně tak do 

svého propracovaného recyklačního procesu zahrnula také AC kompresory, brzdové třmeny či hydraulická 
řízení a jejich čerpadla. Letošním posílením pozice na evropském aftermarketovém trhu bylo rozšíření výrobního programu o elektronické posilovače 
(sloupky) řízení a EGR ventily…



Základní 
kritéria pro 
přijetí 

Podmínky výměny
V době prodeje se navíc k ceně položky bude fakturovat příplatek (záloha). Tento pří-
platek (záloha) se plně proplatí v průběhu 24 měsíců, když bude zboží vráceno v krabici 
DRI, a to za následujících podmínek: 

• Položka musí být ve stejném stavu jako při demontáži, tj. neotevřená s připojovací-
mi konektory a pohonnou kladkou.

• Otevřené a/nebo neúplné položky se nepřijímají.
• Položky s poškozením pohonné kladky nebo úchytů se nepřijímají.
• Položka musí být ve všech ohledech, elektricky i mechanicky, ekvivalentní náhra-

dou dodávané položky.
• Položka musí být rekonstruovatelná a nesmí vykazovat žádné známky poškození 

 
Základní díly vracené společnosti DRI, které nebudou odpovídat dílům koupeným 
od společnosti DRI, budou vedeny v registraci 5 let. 

Podmínky výměny
V době prodeje se navíc k ceně položky bude fakturovat příplatek (záloha). Tento pří-
platek (záloha) se plně proplatí v průběhu 24 měsíců, když bude zboží vráceno v krabici 
DRI, a to za následujících podmínek: 

• Vracené položky musí být ve stejném stavu, v němž byly vymontované z vozidla, tj. 
nesmí být rozmontované.

• Rotor se musí volně otáčet.
• Díly nesmí být poškozené vysokou teplotou nebo slanou vodou.
• Díly musí ve všech ohledech, elektricky i mechanicky, odpovídat dodávaným dílům, 

nebo být s nimi identické. 

Základní díly vracené společnosti DRI, které nebudou odpovídat dílům koupeným od 
společnosti DRI, budou vedeny v registraci 5 let. 

Chybí řemenice a spojka

Omezené přijetí

Chybí náboj

Žádné poškození kompresoru

Přijetí 

Kompresor je kompletní 

Kompresor je kompletní 

Ulomený kryt nebo upevnění

U kompresoru chybí zadní konzola

Odmítnutí

Kompresor je rozmontovaný

Chybí konektor nebo ventil kompresoru

Střed (ne kladka) se může otáčet po i proti směru 
hod. ručiček Náboj (ne řemenice) se neotáčí

Ulomená konzola nebo platový kryt

Omezené přijetí

Chybějící část. Chybějící kladka. 

Žádné poškození dílu

Přijetí 

Díl je kompletní

Hřídelí lze otáčet. U startérů může být potřeba 
nástroj (šroubovák)

Pohon/hřídel mají modrou barvu v důsledku 
přehřátí

S hřídelí nelze otáčet ani za použití nástrojů

Odmítnutí

Díl je rozmontovaný

Please note

The images are used as  
examples only.

Startéry a AlternátoryAC Kompresory

DRI A/S
www.dri.dk

A/C kompresory

Elektrické posilovače řízení

startéry / alternátory

Použitá vyobrazení 
jsou pouze ilustrativní.

Upozornění

PřijetíPřijetíOmezené přijetíPřijetí OdmítnutíOdmítnutí

At the time of sale, a surcharge (deposit) is invoiced in 
addition to the price of the unit. The surcharge (deposit) will 
be fully credited within 24 months, when goods are returned 
in the original packaging and does not have the following 
damages:

• 
• 
• damage to the shaft of the worm drive and the gear 

system.

• damage to the pipe connections.
•  missing of/or bent tierods will reduce deposit credit 

(Does not apply to units catalogued and sold without tie 
rods) .

Cores returned to Elstock, which are not corresponding to 
items bought from Elstock, will be kept registered for 3 years.

Přijetí Odmítnutí Přijetí s 50% srážkou

Díl není poškozen           

Díl je kompletní           

Poškození hlavních úchytů         

Poškozena elektrická přípojka         

Poškozené kabelové svazky           

Poškozena nastavovací páka           

Kryt řídící jednotky je zničen nebo chybí           

Základní kritéria  pro přijetí starých dílů

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz

webcat.apm.cz



AGR ventily

Podmínky výměny:    

 1.  Vracený díl musí odpovídat koupenému dílu, nelze přijmout jiný, nebo nekompletní díl.

2.  Většina mechanického poškození povede k zamítnutí vraceného dílu, nebo ke srážce z ceny zálohy.

3.  Díl musí být očištěný a nerozebraný.

4. Díl nesmí být ohořelý.
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Přijetí

Díl není poškozen           El.přípojka nebo plastová část je poškozena           Ulomené nebo poškozené úchyty           

Díl je kompletní           Chybí plastová část         

Díl je kompletní           Ventil je poškozen                                               

Díl je kompletní           Chybí pracovní část           Díl je rozmontovaný                                                 

Odmítnutí Přijetí s 50% srážkou

Základní kritéria  pro přijetí starých dílů
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Jak předejít reklamacím systému plochého řemene u motorů VAG 1.9 TDI (AGR, AHF, ALH, ASV)

Nežádoucí poruchy systému plochého řemeNe!
Vozy s tímto motorem, jehož rozvodový systém s plochým řemenem pohání řadu pří-
slušenství jako je posilovač řízení či klimatizace, jsou po celé Evropě velmi oblíbené 
a také spolehlivé. Přesto SKF relativně často dostává reklamace týkající se napínáku 
plochého řemene a alternátoru, které souvisejí s řadou následných časově náročných a 
drahých oprav. A většině z nich by přitom šlo celkem jednoduše předejít… 

Tyto relativně maloobjemové motory s vysokým točivým momentem vytvářejí mnoho 
vibrací pocházejících z intenzivního a vysoce účinného spalování v kombinaci s velkými 
vstřikovacími tlaky. Proto je klíčové věnovat velkou pozornost napínáku a řemenici alternátoru. Při nesprávném napnutí řemene se začnou 
přenášet nadměrné vibrace z motoru, což může způsobit kompletní selhání systému plochého řemene.

■ Obvyklá reklamace
U výše uvedených aplikací se může stát, že 
kovové tělo napínáku plochého řemene 
(SKFVKM31012) u spodního upevňovacího 
šroubu praskne. 

Nejčastější příčinou jsou: 
- opotřebovaná / selhávající volnoběžná řeme-
nice alternátoru (která nebyla vyměněna spolu 
s plochým řemenem)

- levný náhradní alternátor vybavený jednodu-
chou pevnou kladkou 

- vůz byl vyroben před 07/1998 a byl tedy ještě 
vybaven jednoduchou pevnou alternátorovou 
kladkou

V těchto případech je napínák nucen dohá-
nět práci, kterou obvykle odvádí volnoběžná 
řemenice alternátoru, a je tak vystaven nad-
měrným vibracím. Napínák ale není navržen 
pro práci za takových podmínek a dříve nebo 
později praskne ve svém nejslabším místě 
blízko spodního upevňovacího šroubu, který 
jej přichycuje k hydraulickému tlumiči. Takto 
selhávající systém plochého řemene se pro-
jevuje zejména zvýšenou hlučností motoru a 
vibracemi při volnoběhu. 

■ Zbytečné problémy 
Běžnou chybou mechaniků při opravě nebo 
výměně součástí systému plochého řemene 
je zanedbání kontroly stavu řemenice alter-
nátoru, napínáku a dokonce i tlumící řeme-
nice na klikové hřídeli. Jednotlivé součásti 
tohoto systému mají podobnou životnost 
jako samotný plochý řemen a přehlížením je-
jich stavu jsou vystaveny větší zátěži, než na 
kterou jsou stavěné. Jak celý systém slábne 
a jeho napnutí klesá, tak do něj začnou více 
pronikat vibrace z motoru. Hlučnost motoru 
se zvyšuje a některé systémy, jako třeba posi-
lovač řízení, mohou začít selhávat. 

Další možné následky špatného napnutí 
řemene:
- Při slabém napnutí řemene může řemen 
sklouznout z kladek 
- Slabé napnutí má obvykle za následek také 

Příklady aplikací:
AUDI      A3
SEAT      Cordoba, Ibiza III, Leon I, Toledo II
ŠKODA          Octavia I
VW      Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle, Polo

předčasné opotřebení řemene 
způsobené jeho přehříváním 
- Příliš velké napnutí může 
zapříčinit předčasné prask-
nutí řemene
- Přepnutí systému působí 
přetížení nejen u řemene, ale 
i u ložisek v alternátoru, posi-
lovači řízení a kompresoru 
klimatizace, což může způ-
sobit jejich poruchu 

Každá taková závada je 
velmi nepříjemná pro 
všechny zúčastněné 
strany. Přestože 
majitel vozu ne-
zanedbal pravi-
delnou výměnu 
řemene, musí zno-
vu do servisu a znovu 
platit za práci a díly. 
Mechanik tak ris-
kuje ztrá

tu nespokojeného zákaz-
níka kvůli poruše, 
které mohl předejít 
včasnou výměnou 

všech dílů systému 
najednou. Distributor 

dílů v takovém případě 
musí řešit další nepříjemnou 

reklamaci. Právě proto také 
samotný koncern VAG na ten-

to problém už dříve upozornil 
všechny své originální servisy. 

■ Myslete systémově! 
Řešení tohoto problému je jednoduché! 
Stačí jen myslet ´systémově´ a nesou-
středit se pouze na jediný díl! 

Při výměně plochého řemene nebo pra-
videlné prohlídce vozu je třeba se ujis-

tit, že všechny součásti systému 
fungují správně. Nejdůleži-
tější je výměna volnoběžné 
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Nežádoucí poruchy systému plochého řemeNe!

produktové řešeNí skF: 

EXTRA TIP: U starších vozů s vysokým počtem najetých kilometrů vždy zkontrolujte tlumící řemenici 
klikového hřídele. Opotřebovaná nebo nesprávně fungující tlumící řemenice způsobuje nadměrné vibra-
ce motoru, které mohou poškodit další součásti motorových systémů.

SKF důrazně doporučuje výměnu celého systému pro plochý řemen!

SKF má na tento problém jednoduché a elegantní řešení – kompletní montážní 
sady SKFVKMAF31014-1 nebo SKFVKMAF31014-2 pro plochý řemen obsa-
hující vícedrážkový řemen v přesné OE délce, napínák řemene, volnoběžnou ře-
menici alternátoru a vodící kladku – tedy vše potřebné pro kompletní opravu, díky 
které lze předejít možným budoucím problémům a ušetřit čas i peníze. 

•   VKMAF31014-1 = VKMA31014 + FAP VKM03101
•   VKMAF31014-2 = VKMA31014 + FAP VKM03100

Příklady aplikací:
AUDI      A3
SEAT      Cordoba, Ibiza III, Leon I, Toledo II
ŠKODA          Octavia I
VW      Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle, Polo

díl                     utahovací moment
VKM 03100 /  VKM 03101         80 Nm
šrouby napínáku / vodící kladky        25 Nm

ř e m e n i c e 
alternátoru 

současně s 
plochým ře-

menem, ale přitom 
se vyplatí nezapo-

menout ani na další 
součásti systému jako 

je tlumící řemenice vibrací 
klikového hřídele a vodící 

kladky. Porucha nebo ne-
dostatečný výkon jediné 
součásti tohoto systému 

totiž způsobí předčasné 
opotřebování a selhání celku. 

Postup montáže: 
1) Uvolněte napnutí plochého řemene po-
volením matice na zadní části napínáku 
VKM 31012 (viz obrázek). Potom sundejte 
řemen. Povolte zbývající šrouby a demon-
tujte napínák. 

2) Namontujte nový napínák a dbejte na 
správné utažení všech montážních šrou-
bů podle doporučení výrobce vozidla. Až 
poté můžete systém napnout. Vždy použijte 
nový řemen, nikdy ne starý!
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TECHNICKÉ TÉMAContiWinterContact TS 850

March 2012 

Dezén        Rovnoměrné rozložení kontaktního tlaku 

Homogenní rozložení kontaktního tlaku snižuje vytváření vrstvičky vody při brzdění na ledu a zlepšuje 
přilnavost na zledovatělé vozovce 

6 

  

ContiWinterContact TS 850 ContiWinterContact TS 830 

March 2012 

ContiWinterContact TS 850: Porovnání výkonu 

9 

Podstatné zlepšení výkonu na sněhu – především 
handlingu > nový koncept dezénu 
 
Radikální zvýšení adheze na ledu >  
vysoký počet záběrových lamel 
 
Optimalizace rozložení  positivních/negativních částí 
dezénu  pro lepší přilnavost na ledu 
 
Nový profil a konstrukce pneu pro zlepšený 
handling na suchu 
 
Inovativní koncept běhounové směsi   
se zaměřením na jízdu v zimě a zlepšení adheze 
 
Adaptabilní konstrukce a nové materiály   
zaměřené na dosažení nízkého valivého odporu 

Sníh 

Led 

Valivý odpor 

Opotřebení 

Handling - 
sucho 

Brzdy - sucho 

Brzdy - mokro 

Aquaplaning 

ContiWinterContact TS850 
ContiWinterContact TS830 

100 

80 

120 

Nová zimní pneumatika společnosti Continental pro sezonu 2012/13 
(nástupce populárního dezénu TS 830)

>> zlepšení výkonu na sněhu a zvýšení adheze na ledu
>> snížení valivého odporu až o 10% oproti předchozímu modelu
>> přímá reakce na změnu řízení a zlepšený handling 

   Nový dezén bez obvodové drážky a se zvýšeným počtem záběrových hran a lamel
   Lamelová technologie pro rovnoměrné rozložení positivní/ negativní části dezénu 
   Nový profil a konstrukce pneu pro zlepšený handling na suchu
   Nová speciální vysoce adhesivní směs s prodlouženou životností
   Optimalizovaná tuhost profilu bočnice se zmenšenou délkou
   Inovativní koncept běhounové směsi se zaměřením na jízdu v zimě

Pneu Conti WinterContact TS 850 tedy slibuje vysokou úroveň, 
na kterou jsou zákazníci této prémiové značky zvyklí. 

Porovnání dezénu TS 850 / TS 830 (rozložení tlaku):

Porovnání výkonu TS 850 / TS 830:

APM Automotive s.r.o., Nádražní 104, 345 06 Kdyně, tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz

Špičkovou kvalitu pneumatik Continental Vám přináší APM Automotive

March 2012 

ContiWinterContact TS 850: Dezén        Přehled 

Nový koncept směrového dezénu  
 
Žádná obvodová drážka  
 
Velký počet záběrových hran 

 
Vysoký počet lamel 
 
 

4 
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TESTOVÁNÍ PNEUMATIK

JAK DOPADLY TESTY ZIMNÍCH PNEUMATIK 2013?
Uspěl CONTINENTAL se svým modelem 
ContiWinterContact TS850

Oblíbeným a celkem spolehlivým vodítkem 
motoristů při výběru kvalitních zimních pne-
umatik jsou již řadu let odborné testy, které 
každoročně provádějí některé nezávislé or-
ganizace a renomované evropské autoklu-
by. K těm nejznámějším patří ACE či ADAC z 
Německa, ARBÖ a ÖAMTC z Rakouska nebo 
švýcarský TCS. Ty se letos zaměřily jak na pne-
umatiky pro malé vozy v rozměru 185/60R15, 
tak na větší pneumatiky rozměru 225/45R17H. 
A v obou rozměrech se mezi nejlépe hodno-
cené pneu dokázal prosadit nejnovětší zimní 
model značky CONTINENTAL…

Autokluby ACE a ARBÖ si pro společné testo-
vání vybraly i pouze menší z obou uvedených 
rozměrů, přičemž společně s odborníky spo-
lečnosti GTÜ, která v Německu provozuje síť 
stanic technické kontroly, zkoumali bezpeč-
nost na sněhu, ledu, mokru i na suché silnici. 
Nejdůležitější část testu zkoumající chování 

pneumatik na sněhu a na mokru se uskutečni-
la severu Evropy. Dva testovací vozy VW Polo 
tam postupně se všemi plášti prováděly mimo 
jiné rozjezd do kopce, prudké brzdění a rych-
lé průjezdy zatáčkami. A v těchto disciplínách 
si nejlépe vedly produkty uznávaných značek 
Continental, Dunlop a Michelin. Dějištěm dru-
hé části testování byl zkušební polygon kon-
cernu Goodyear Dunlop na jihu Francie, kde 
se odborníci zaměřili na chování jednotlivých 
výrobků na suché a mokré silnici, a kde byly 
nejlepší značky Firestone, Nokian a Goodyear.

Také v testech spolupracujících autoklubů 
ADAC, ÖAMTC a TCS byly nejlépe hodnoce-
ny pneumatiky Continental ContiWinterCon-
tact TS850. A zatímco u menšího rozměru si 
oceňované hodnocení GUT (= dobré) spolu s 
nimi vysloužily značky Dunlop, Firestone, Mi-
chelin, Nokian a Goodyear, v rozměru 225/45 
R17 Continentalu sekundovaly jen zimní pneu 

Bridgestone, Michelin a Uniroyal. Odborníci z 
ADAC přitom uvádějí, že výsledky zkoušek lze 
vztáhnout i na podobné rozměry pneumatik 
(například 215 namísto 225). 
Testování na sněhu, ledu i na suché a mokré 
zimní silnici probíhalo opět na severu Evropy a 
testovacími vozy pro větší z rozměrů byly Ško-
da Octavia Combi, přičemž hodnoceno bylo 
celkem 18 různých kritérií. 

bodování
výsledek 

(počet získaných bodů)sníh
(max. 80) 

mokro 
(max. 80)

sucho 
(max. 60)

spotřeba 
(max. 40)

ContiWinterContact TS 850 74 70 45 32 221 (velmi doporučené)

Dunlop Winter Response 2 75 69 43 28 215 (velmi doporučené)

Michelin Alpin A4 73 65 43 26 207 (doporučené)

Firestone Winterhawk 3 64 65 47 30 206 (doporučené)

Nokian WR D3 66 61 48 29 204 (doporučené)

Goodyear UltraGrip 8 70 58 46 26 200 (doporučené)

Pirelli Winter Snowcontrol 3 69 54 42 25 190 (doporučené)

Vredestein Snowtrac 3T 63 57 44 26 190 (doporučené)

Fulda Montero 3 68 43 43 29 183 (s výhradami)

známkování celková 
známkasucho mokro sníh led hluk spotřeba výdrž

ContiWinterContact TS 850 1,8 2,1 1,7 2,4 3,0 2,1 1,8 2,1

Bridgestone Blizzak LM-32 S 1,8 2,0 2,3 2,4 3,0 1,9 2,3 2,2

Michelin Alpin A4 1,8 2,5 2,4 2,4 3,4 2,3 0,5 2,2

Uniroyal MS plus 77 2,5 2,4 2,1 2,5 3,4 1,7 2,5 2,4

Goodyear UltraGrip 8 Performance 2,3 2,6 2,1 2,5 3,5 1,9 2,3 2,6

Nokian WR D3 1,7 2,6 2,5 2,5 3,1 2,4 2,5 2,6

Dunlop SP Wintersport 4D 2,0 2,2 2,2 2,7 3,6 2,0 2,3 2,7

Fulda Kristall Control HP 2,7 2,7 2,3 2,5 3,3 2,0 2,5 2,7

Semperit Speed-Grip 2 2,2 2,7 2,2 2,3 3,1 1,6 1,8 2,7

Pirelli Winter Sottozero 3 2,5 2,3 2,5 2,5 3,0 2,0 2,8 2,8

Hankook Winter i*cept RS 2,1 3,2 2,5 2,5 3,4 1,8 2,3 3,2

Toyo Snowprox S953 2,2 3,5 2,7 2,8 3,9 2,3 2,8 3,5

Interstate Winter IWT-2 2,6 5,1 3,7 2,7 3,3 2,3 2,3 5,1

Sailun Ice Blazer WSL-2 3,5 5,5 2,1 2,3 3,4 2,1 1,8 5,5

TEST ACE - ARBÖ (185/60 R15)

TEST ADAC - ÖAMTC (225/45 R17)
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Právě v továrně Kettenfabrik v rakouském 
Grazu, která později začala používat ob-
chodní značku PEWAG, byly v roce 1912 vy-
robeny první sněhové řetězy na světě. Tehdy 
se jednalo o poněkud neobvyklou zakázku 
na trakční pomůcku pro usnadnění jízdy v 
kluzkém terénu, která ale dala podnět pro 
úplně nové odvětví tradičního rodinného 
podniku. Během následujících let vyrobila 
řetězárna na vlastních ohýbacích a kalibrač-
ních strojích kroucené síťové řetězy s velice 
dobrým záběrem. Asi 40 let od vynálezu sně-
hových řetězů začalo jejich vítězné tažení po 
celém světě. V 90. letech musel PEWAG pro 
uspokojení poptávky založit první výrobní 
závody mimo Rakousko a vybral si Českou 
republiku, přesněji řetězárny v České Třebo-
vé a Vamberku.

Mezi nosné výrobní produkty přitom patří 
právě sněhové řetězy, které koncern PE-
WAG vyrábí už sto let a které v současnosti 
vznikají především právě ve Vamberku. Jak 
význačným odvětvím pro PEWAG Group 
jsou, dokazuje i rozdělení firmy z roku 2005. 

Zatímco divize technických řetězů je zamě-
řena na výrobu ochranných, břemenových 
či dopravníkových řetězů a vázacích a kotev-
ních prostředků, divize Schneeketten Betei-
ligungs AG se věnuje pouze vývoji a výrobě 
sněhových řetězů pro osobní i nákladní au-
tomobily nebo speciální vozidla a pracovní 
stroje. Při jejich vývoji je kladen důraz na 
bezpečnost, vysokou trakci, trvanlivost i 
snadnou aplikaci. Nejnovějším příkladem je 
patentovaný sněhový řetěz Snox, u kterého 
je montáž tak jednoduchá, jako si nasadit 
čepici. 

Jedním z největších dodavatelů sněhových 
řetězů PEWAG na český aftermarketový trh 
je společnost APM Automotive. Proto také 
před časem několik jejich pracovníků přija-
lo pozvání k návštěvě výrobního závodu ve 
Vamberku, kde na vlastní oči viděli všechny 
fáze výroby sněhových řetězů pro osobní 
vozy. „Tady ve Vamberku se dělá úplně všech-
no. Od výroby všech částí řetězů až po jejich 
kompletaci. Jediné, co nakupujeme je obalový 
materiál,“ vysvětloval vedoucí prodeje řetězů 

Pewag Pavel Dušek 
s tím, že je to vel-
ká výhoda pro 
bezproblémovou 
produkci i kontro-
lu nákladů a zároveň 
záruka potřebné 
kvality. Roční 
produkce při-
tom stále roste. 
„Zatímco v roce 2010 jsme tu vyrobili 310.000 
párů řetězů, v loni to bylo už 420.00 a pro letoš-
ní rok je plán 460.00 párů,“ vypočítával Pavel 
Dušek a přidal i několik důležitých doporu-
čení pro správný výběr a používání sněho-
vých řetězů. 

■ Rozměr je důležitý, ale nestačí
„Při nákupu sněhových řetězů se prodejci vět-
šinou ptají jen na rozměr pneumatik. To je ale 
málo. My pro zaručení správné funkčnosti po-
třebujeme znát i typ auta,“ upozorňoval šéf 
prodeje a připomněl, že pro správný výběr 
řetězů má Pewag rozsáhlou a průběžně do-
plňovanou databázi, která je přístupná na 
webu www.pewag.cz. „Každý nový typ auta 
i každý rozměr pneu naši technici fyzicky zkou-
ší. To abychom mohli případně vytvořit nějaká 
omezení, např. když je málo místa v podběhu 
a podobně. Když u daného vozu žádný řetěz 
uvedený není, neznamená to, že jej nevyrábí-
me. Pouze v naší databázi zohledňujeme do-
poručení výrobce, která jsou obvykle uvedena 
pouze v manuálu vozidla a motoristé je často 
přehlížejí.“ 

PEWAG SNOX PRO - montáž sněhových řetězů nebyla nikdy tak snadná
Snox spojuje vlastnosti plnohodnotného sněhového řetězu s dosud ne-
vídaným komfortem při montáži a nejvyšší mírou tichosti chodu. Správ-
né dopnutí je provedeno plně automatickým systémem. Žádná očka, 
háčky, žádné manuální dopínání. Revoluční mechanismus snox-box 
během jízdy uzamkne vratnou pružinu, přičemž sám reguluje optimální 
napnutí řetězu. Jakmile vozidlo zastaví, systém pružinu opět odemkne 
a řetězy lze z kola lehce stáhnout. Řetězová síť ze čtyřhranných článků 
o síle 3,2 mm zaručuje skvělou kombinaci vysokého výkonu a dlouhé 
životnosti.

PEWAG BRENTA-C - vysoce spolehlivý a mnohonásobně ověřený řetěz pro každodenní použití  
Nejprodávanější sněhový řetěz PEWAG, jehož robustní řetězová síť nabízí spolehlivý záběr a tichý chod za každé si-
tuace. Čtyřhranné řetězové články o síle 3,55 mm odolávají nejtěžším podmínkám – ve městě, na venkově i v horách. 
Kuličkový uzávěr na vnitřní straně umožňuje snadné a rychlé uzavření/otevření lana a tedy i montáž bez pojíždění, 
takže se hodí obzvláště pro každodenní používání. 

Pavel Dušek

Když se řekne zima v horách, snad každý řidič pomyslí na sněhové řetězy. A když se řekne sněhové 
řetězy, mnoha řidičům, kteří je pravidelně používají, se vybaví značka PEWAG. Zcela právem… 
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Životnost nových PneumAtik 
   aneb jak dlouho jsou nové pneu nové
V posledních letech se pravidelně objevují mezi řidiči diskuze o stárnutí a životnosti nových pneumatik. Hlavní otázkou   většinou je, jak dlouho lze 
nepoužitou pneumatiku považovat za “novou”. A zásadní odpovědí pak skutečnost, že neexistují žádná oficiální vědecká ani technická data, jež by jasně 
stanovovala maximální stáří nové, nepoužité pneumatiky. Prodejci však musejí dodržovat důležitou podmínku a nové pneumatiky řádně skladovat.

Mezi řidiči jsou rozšířené názory, že nové pne-
umatiky vyrobené před rokem či dvěma jsou 
již staré, a že po čtyřech letech zimní pneu-
matika nezajistí dostatečně bezpečné jízdní 
vlastnosti. Podle většiny světových výrobců 
se ale jedná o mylný a zastaralý mýtus. „Stár-

nutí pneumatiky je projevem chemických a 
fyzikálních procesů, které u nových, nepou-
žívaných a správně skladovaných pneumatik 
probíhají velmi pomalu,“ uvádí ve svém pro-
hlášení koncern Continental AG s ujištěním, 
že při skladování za doporučených podmínek 
(mimo jiné v chladu, suchu, mimo dosah pří-
mého světla, chemických látek a zdrojů ozó-
nu) si bude pneumatika udržovat své původní 
vyvážené vlastnosti po dlouhé časové obdo-
bí. Společnost proto doporučuje skladovat 
pneumatiky výhradně v prostředí s maximální 
teplotou 35°C, v ideálním případě na místech 
s teplotou pod 25°C. „Správně skladované a 
nepoužívané pneumatiky do stáří 5 let mo-
hou být prodávány jako nové. Záruční doba 

začíná datem koupě pneumatiky,“ dodává 
Continental a zároveň doporučuje, aby všech-
ny pneumatiky (včetně rezervních) starší než 
10 let byly nahrazeny novými. Přitom ovšem 
nedoporučuje nákup nebo používání použi-
tých pneumatik s neznámou historií.

Podobně se k pro-
blematice stárnutí 
staví také další svě-
toví výrobci pneu-
matik. „Stanovisko 
společnosti Goo-
dyear je takové, 
že by neměla být 
stanovena žádná 
konkrétní život-
nost pneumatik, 
protože neexistují 
fakta, na jejichž 
základě  by bylo 
možné minimální 
či maximální život-
nost pneumatiky 
určit. U renomova-
ných prodejců lze 

proto zakoupit bez 
obav pneumatiky i se starším datem výroby,“ 
uvádí v tiskové zprávě Lenka Majková ze spo-
lečnosti Goodyear Dunlop. A firma Bridges-
tone ústy svého mluvčího Jaroslava Třetiny 
garantuje dobré vlastnosti pneumatiky až do 
stáří deseti let. A je přitom lhostejné, zda jde 
o letní či zimní pneumatiku. Záleží prý jen na 
skladování, a to jak před prodejem, tak i v me-
zidobí, kdy je na autě namontována sada gum 
na druhý typ sezony.

Také podle Evropská technické organizace 
výrobců pneumatik a ráfků (ETRTO) i ame-
rické Asociace gumárenských výrobců (RMA) 
neexistují k této problematice jakákoli rele-

vantní data. ETRTO sice 
ve své oficiální publi-
kaci uvádí mimo jiné i 
doporučení týkající se 
skladování pneumatik, 
duší a ráfků, dokument 
ale neobsahuje žádné 
informace o maximál-
ním stáří nové pneu-
matiky. Pokud bychom 
přesto hledali časové 
vymezení, do jakého 
data výroby lze pneu-
matiky považovat za 
nové, bylo by jej možné 
najít například v britské 
normě BS AU 50. Podle 

té lze pneumatiku označovat za novou, byla-
-li vyrobena nejvíce před šesti lety. Německá 
asociace gumárenského průmyslu, výrobců 
a prodejců pneumatik tvrdí, že pneumatiky 
se označují za nové, pokud neuplynulo více 
než 5 let od data jejich výroby. Žádný z doku-
mentů zmíněných organizací ale neříká, že po 
této době pneumatiky nesmějí být prodávány 
nebo nejsou vhodné ke svému účelu.

Rozpoznání stáří pneumatik
Stáří jakékoliv pneumatiky může být nalezeno 
na bočnici po prozkoumání znaků následují-
cích za symbolem „DOT“ a je dáno posledními 
čtyřmi číslicemi, které identifikují datum výro-
by podle týdnů. První dvě číslice z uvedeného 
čtyřčíslí označují týden výroby (v rozsahu od 
„1“ do „53“), poslední dvě číslice pak označu-
jí rok výroby (např. pneumatika s označením 
„DOT XXXXXXXX2709“ byla vyrobena ve 27 
týdnu roku 2009).

Pneumatiky s německou technologií. 

Stárnutí pneumatik

Stárnutí pneumatik je projevem 

chemických a fyzikálních procesů. 

U správně skladovaných pneumatik 

však tyto procesy probíhají velmi pomalu. 

Continental AG doporučuje skladovat 

pneumatiky u odborníků nebo 

v adekvátním prostředí. 

Při skladování za doporučených podmínek, 

např. v chladu, suchu, mimo dosah 

přímého světla, chemických látek a zdrojů 

ozonu, si budou pneumatiky udržovat své 

původní dobře vyvážené vlastnosti 

po dlouhé časové období.

Continental AG potvrzuje, že dobře 

skladované a nepoužívané koncernové 

pneumatiky mohou být do 5 let stáří 

prodávány jako nové.

Záruční doba začíná plynout datem 

koupě pneumatiky.

Týden a rok výroby jakékoli pneumatiky 

jsou uvedeny na bočnici za symbolem 

„DOT“.

Životnost nových, nepoužívaných pneumatik pro osobní a dodávková vozidla.

Dobře skladované 
a nepoužívané 

koncernové pneumatiky 
mohou být 

do 5 let stáří prodávány 
jako nové.

www.conti-online.cz
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Navíc společnost febi nabízí vysokový-
konné modely s přesnými děrovanými 
spojovacími deskami z materiálů s vyso-
kou odolností proti opotřebení. Při výrobě 
těchto modelů se u povrchů vystavených 
opotřebení využívají nové technologie 
nanášení povrchových vrstev. Jsou zvláště 
vhodné pro vysoce namáhané motory s 
přímým vstřikováním a vysokovýkonné 
motory s velkou kapacitou.

Řetězové pohony společnost 
febi bilstein: Půl života!
Vačkové hřídele ve válcové hlavě pohánějí 
rozvodové řetězy od začátku minulého sto-
letí. Moderní automobily spoléhají víceméně 
na rozvodové řetězy a rozvodové řemeny. 
Někteří výrobci, např. Mercedes a BMW, 
zůstávají věrni tradičnímu řetězovému po-
honu a různí asijští výrobci také využívají 
rozvodové řetězy. Podobně i u menších 
motorů (Smart, VW, Opel/Vauxhall) a hybrid-
ních konstrukcí se dává přednost řetězům.

Výhody řetězů jsou značné

V porovnání s rozvodovými řemeny 
mají rozvodové řetězy relativně dlouhou 
životnost. Ačkoli se jedná o olej rozvádějící 
rozvodové řemeny (např. motor Ford 
1.0 EcoBoost), které dosahují servisních 
intervalů 240 000 km (nebo 10 let), v cel-
kovém srovnání jsou řetězy odolnější pro-
ti opotřebení a často překročí praktickou 
životnost vozidla.

Vyšší náklady na řetězový pohon při ve 
výrobě motoru ve srovnání s rozvodovým 
řemenem za sebe samy zaplatí v průběhu 
životnosti vozidla z důvodu jejich vynikající 
odolnosti proti opotřebení a nízkých nákladů 
na opravy. Ve srovnání s řemenovými po-
hony nabízejí rozvodové řetězy dodatečné 
výhodu, jelikož umožňují přemostit velké 
mezery mezi komponentami a přenášejí 
velké síly.

Nepatrné rozdíly ve výrobě

Jednou nevýhodou řetězu ve srovnání s 
rozvodovými řemeny jsou vyšší emise hlu-
ku. Ty částečně pohlcují vodítka, napínáky 
řetězu a pryží potažená kola. Na obr. 1 jsou 
znázorněny podrobné kroky výroby vyso-
kokvalitního jednoduchého řetězu. Po určité 
provozní době se řetězy mohou protáhnout, 
ale v případě vysokokvalitních řetězů je to 
kompenzováno předepnutím ve výrobě a 
použitím napínáků řetězů. Předepnutí se 
provádí při 50 % meze pevnosti v tahu. 
Zaručuje to delší životnost a lepší první běh.

Společnost febi bilstein má v sortimentu 
na skladě pouze originální řetězy IWIS. 
Společnost IWIS má přes 90 let zkušeností 
s časováním motorů a zaujímá přední pos-
tavení na trhu. Všechny řetězy jsou “Made 
in Germany” a kromě standardních verzí za 
rozumnou cenu jsou součástí sortimentu 
vysokojakostní zpevněné modely s řetězy 
zvláště odolnými proti opotřebení pro mo-
tory se středními až vysokými zátěžemi. 

Inspekce a hodnocení

Základním principem je to, že s dobrým ma-
záním jsou řetězy prakticky bezúdržbové. 
Nicméně nastává otázka, kdy je nutné 
vyměnit rozvodový řetěz a zvláště přilehlé 
součásti. Dále jsou uvedeny stavy, při 
kterých by měl být řetěz zkontrolován a v 
případě potřeby opraven:
• Hluk řetězu (např. rachot, řinčení)
• Časový posun nebo ztráta výkonu 
 motoru (řetěz se velmi prodloužil)
• Napínák řetězu je zcela opotřebený 
 (viditelné pouze po demontáži)
• Nevěrohodné signály z vačkových  
 hřídelí anebo snímače postavení kliko- 
 vé hřídele
• Motor je již rozmontovaný a k výměně je  
 potřeba jen malé úsilí (aby se předešlo  
 následnému poškození a opravám)

Body, na které pamatovat při montáži 
rozvodového řetězu

Při výměně rozvodového řetězu prosím pa-
matujte, že je nutné vyměnit také přidružení 

součástky! Typické opotřebovávající se 
díly řetězového převodu jsou spolu s 
rozvodovými řetězy vodítka, upínáky, 
napínače řetězu a řetězová kola. Kvalita 
a zpracování těchto součástek jsou rozho-
dující pro bezpečnost a dlouhou životnost 
řetězového pohonu. 

V originálních soupravách rozvodových 
řetězů společnosti febi bilstein dílny obdrží 
kompletní sady k opravě s napínáky 
řetězů, vodítky a řetězovými koly (např. 
sada rozvodového řetězu pro benzínový 
motor Z22YH vozu Opel 2.2 – viz obr. 2). 

Montáž je nutné provádět podle pokynů 
výrobce s využitím doporučeného nářadí. 
K zajištění dlouhé životnosti vyžadují 
rozvodové řetězy dobré mazání. Proto je k 
zajištění bezproblémové funkce nesmírně 
důležité pravidelně kontrolovat hladinu ole-
je v motoru a dodržovat intervaly údržby 
stanovené výrobcem vozidla (věnujte po-
zornost třídě oleje). Se špatným olejem 
může dojit k rychlému opotřebení řetězu a 
zvláště vodítek.

Spoléhejte na zkoušené kvalitní náhradní 
OE díly společnosti febi bilstein. Kompletní 
sortiment najdete na stránce: 
www.febi-parts.com

febi je součástí skupiny bilstein group, 
organizace sdružující několik dalších 
silných značek. Další informace získáte na 
stránce: www.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel.  +49 2333 911-0

Fax  +49 2333 911-444

E-mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand
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1.  Problém: Ozubené kolo vačkové hřídele propíchlo kryt ventilu.
 Možné příčiny: Montážní šrouby ozubeného kola vačkové hřídele  
 nejsou vyměněny. Výměna šroubů je podle výrobce povinná.

2.  Problém: Prasknutí vačkové hřídele.
 Možné příčiny: Vadná montáž.
 V tomto motoru musí být napínák řetězu nastaven před montáží,  
 což v tomto případě nebylo provedeno. Následek: napětí řetězu  
 příliš vysoké. 

3.  Problém: Zub na ozubeném kole vačkové hřídele je prasklý/ 
 odlomený. Hluk v motoru. 
 Možné příčiny: Byl vyměněn pouze řetěz.
 Ozubené kolo vačkové hřídele bylo již velmi opotřebené.

4.  Problém: Díra v krytu ventilu. 
 Možné příčiny: Vodítko zlomené, proto praskl řetěz. 

V motorech vozidel se používají následující typy řetězů: 

1

4

3

Pouzdrový řetěz - jednoduchý a zdvojený

Řetěz s vynikající odolností proti opotřebení a minimálními ztrátami třením.

Válečkový řetěz - jednoduchý a zdvojený

Akusticky optimalizovaný řetěz s tlumením mezerou mezi válečkem a pouzdrem plus 

vynikající odolnost proti opotřebení pro vysokorychlostní aplikace.

Invertní zubový řetěz

Prakticky tichý řetěz s vynikající odolností proti opotřebení.

V motorech vozidel se používají následující typy řetězů: 

Obr. 2: Sada rozvodového řetězu

Obr. 1: Základní konstrukce jednoduchého rozvodového řetězu. Výroba jednotlivých dílů řetězu

SPOJOVACÍ DESKA MANŽETY/VÁLEČKY ČEPY

Ocelový pásek

Konvenční lisování
Přefrézování

Přesné stříhání

Tvrzení a kalení
Leštění v bubnu

Vnitřní spojovací deska

Ocelový pásek

Navíjení
Kalibrace

Leštění v bubnu
Tvrzení krytu
Brokování

Zalisování manžet

Montáž 
válečků

Ocelový drát

Řezání
Formování
Broušení 

Tepelná úprava
Chromování nebo nitridování v plynném prostředí
Leštění v bubnu

Zalisování 
čepů

Montáž · Snýtování · Namazání olejem · Kontrola

Řetězové pohony FEBI BILSTEIN: 
Půl života!

Výhody řetězů jsou značné
V porovnání s rozvodovými řemeny mají ro-
zvodové řetězy relativně dlouhou životnost. 
Ačkoli některé moderní motory (např. Ford 
1.0 EcoBoost) začaly používat revoluční, 
olej rozvádějící rozvodové řemeny s 
doporučenými servisními intervaly až 240 
000 km (nebo 10 let), v celkovém srovnání 
jsou řetězy odolnější proti opotřebení a často 
překračují praktickou životnost vozidla.
Vyšší výrobní náklady rozvodů na řetězový po-
hon (oproti konstrukci s řemenem) se tak ob-
vykle vrátí v průběhu životnosti vozidla, neboť 
kromě toho, že jsou řetězy velmi odolné, mají i 
nízké náklady na opravy. Ve srovnání s řemeny 
navíc řetězy umožňují přemostit velké mezery 
mezi komponenty a jsou schopné přenášet 
značné síly. Nepatrné rozdíly ve výrobě

Jednou z nemnoha nevýhod řetězu ve 
srovnání s rozvodovými řemeny je vyšší 
hlučnost, kterou ale u moderních řetězových 
rozvodů částečně pohlcují vodítka, napínáky 
a pryží potažená ozubená kola. Po určité pro-
vozní době se také řetězy mohou protáhnout, 
ale u vysoce kvalitních řetězů je to obvykle 
kompenzováno předepnutím již ve výrobě 
a použitím napínáků řetězů. Předepnutí se 
provádí při 50% meze pevnosti v tahu, což 
zaručuje delší životnost a lepší první běh.
Společnost FEBI BILSTEIN má v sortimentu 
pouze originální řetězy IWIS. Tato společnost 
má přes 90 let zkušeností s časováním motorů 
a zaujímá přední postavení na trhu. Všechny 
řetězy jsou “Made in Germany” a kromě stan-
dardních verzí za rozumnou cenu jsou součástí 
sortimentu i vysokojakostní zpevněné modely 
s řetězy zvláště odolnými proti opotřebení pro 
motory se středními až vysokými zátěžemi.
Navíc Febi Bilstein nabízí vysokovýkonné 
modely s přesnými děrovanými spojovacími 
deskami z materiálů s vysokou odolností proti 
opotřebení. Při výrobě těchto modelů se u 
povrchů vystavených opotřebení využívají 
nové technologie nanášení povrchových 
vrstev. Jsou zvláště vhodné pro vysoce 
namáhané motory s přímým vstřikováním a 
vysokovýkonné motory s velkou kapacitou.

Inspekce a hodnocení
Při zajištění dobrého mazání jsou řetězy prak-
ticky bezúdržbové. Přesto ale nastávají situ-
ace, kdy je vhodné nebo dokonce nutné roz-
vodový řetěz a zejména jeho přilehlé součásti 
zkontrolovat a případně vyměnit. To platí 
především v následujících situacích:
• Přílišný hluk řetězu (rachot, řinčení)
• Špatný chod (časování) motory nebo ztráta 
výkonu (řetěz se velmi prodloužil)

Vačkové hřídele v hlavě válců jsou poháněny rozvodovými řetězy již od začátku minulého století. Dnešní automobily přitom spoléhají víceméně na ro-
zvodové řetězy nebo rozvodové řemeny. Někteří výrobci, např. Mercedes a BMW, zůstávají věrni tradičnímu řetězovému pohon, kterému dávají často 
přednost i různé asijské automobilky a také výrobci menších motorů (Smart, VW, Opel/Vauxhall) a hybridních konstrukcí.

Navíc společnost febi nabízí vysokový-
konné modely s přesnými děrovanými 
spojovacími deskami z materiálů s vyso-
kou odolností proti opotřebení. Při výrobě 
těchto modelů se u povrchů vystavených 
opotřebení využívají nové technologie 
nanášení povrchových vrstev. Jsou zvláště 
vhodné pro vysoce namáhané motory s 
přímým vstřikováním a vysokovýkonné 
motory s velkou kapacitou.

Řetězové pohony společnost 
febi bilstein: Půl života!
Vačkové hřídele ve válcové hlavě pohánějí 
rozvodové řetězy od začátku minulého sto-
letí. Moderní automobily spoléhají víceméně 
na rozvodové řetězy a rozvodové řemeny. 
Někteří výrobci, např. Mercedes a BMW, 
zůstávají věrni tradičnímu řetězovému po-
honu a různí asijští výrobci také využívají 
rozvodové řetězy. Podobně i u menších 
motorů (Smart, VW, Opel/Vauxhall) a hybrid-
ních konstrukcí se dává přednost řetězům.

Výhody řetězů jsou značné

V porovnání s rozvodovými řemeny 
mají rozvodové řetězy relativně dlouhou 
životnost. Ačkoli se jedná o olej rozvádějící 
rozvodové řemeny (např. motor Ford 
1.0 EcoBoost), které dosahují servisních 
intervalů 240 000 km (nebo 10 let), v cel-
kovém srovnání jsou řetězy odolnější pro-
ti opotřebení a často překročí praktickou 
životnost vozidla.

Vyšší náklady na řetězový pohon při ve 
výrobě motoru ve srovnání s rozvodovým 
řemenem za sebe samy zaplatí v průběhu 
životnosti vozidla z důvodu jejich vynikající 
odolnosti proti opotřebení a nízkých nákladů 
na opravy. Ve srovnání s řemenovými po-
hony nabízejí rozvodové řetězy dodatečné 
výhodu, jelikož umožňují přemostit velké 
mezery mezi komponentami a přenášejí 
velké síly.

Nepatrné rozdíly ve výrobě

Jednou nevýhodou řetězu ve srovnání s 
rozvodovými řemeny jsou vyšší emise hlu-
ku. Ty částečně pohlcují vodítka, napínáky 
řetězu a pryží potažená kola. Na obr. 1 jsou 
znázorněny podrobné kroky výroby vyso-
kokvalitního jednoduchého řetězu. Po určité 
provozní době se řetězy mohou protáhnout, 
ale v případě vysokokvalitních řetězů je to 
kompenzováno předepnutím ve výrobě a 
použitím napínáků řetězů. Předepnutí se 
provádí při 50 % meze pevnosti v tahu. 
Zaručuje to delší životnost a lepší první běh.

Společnost febi bilstein má v sortimentu 
na skladě pouze originální řetězy IWIS. 
Společnost IWIS má přes 90 let zkušeností 
s časováním motorů a zaujímá přední pos-
tavení na trhu. Všechny řetězy jsou “Made 
in Germany” a kromě standardních verzí za 
rozumnou cenu jsou součástí sortimentu 
vysokojakostní zpevněné modely s řetězy 
zvláště odolnými proti opotřebení pro mo-
tory se středními až vysokými zátěžemi. 

Inspekce a hodnocení

Základním principem je to, že s dobrým ma-
záním jsou řetězy prakticky bezúdržbové. 
Nicméně nastává otázka, kdy je nutné 
vyměnit rozvodový řetěz a zvláště přilehlé 
součásti. Dále jsou uvedeny stavy, při 
kterých by měl být řetěz zkontrolován a v 
případě potřeby opraven:
• Hluk řetězu (např. rachot, řinčení)
• Časový posun nebo ztráta výkonu 
 motoru (řetěz se velmi prodloužil)
• Napínák řetězu je zcela opotřebený 
 (viditelné pouze po demontáži)
• Nevěrohodné signály z vačkových  
 hřídelí anebo snímače postavení kliko- 
 vé hřídele
• Motor je již rozmontovaný a k výměně je  
 potřeba jen malé úsilí (aby se předešlo  
 následnému poškození a opravám)

Body, na které pamatovat při montáži 
rozvodového řetězu

Při výměně rozvodového řetězu prosím pa-
matujte, že je nutné vyměnit také přidružení 

součástky! Typické opotřebovávající se 
díly řetězového převodu jsou spolu s 
rozvodovými řetězy vodítka, upínáky, 
napínače řetězu a řetězová kola. Kvalita 
a zpracování těchto součástek jsou rozho-
dující pro bezpečnost a dlouhou životnost 
řetězového pohonu. 

V originálních soupravách rozvodových 
řetězů společnosti febi bilstein dílny obdrží 
kompletní sady k opravě s napínáky 
řetězů, vodítky a řetězovými koly (např. 
sada rozvodového řetězu pro benzínový 
motor Z22YH vozu Opel 2.2 – viz obr. 2). 

Montáž je nutné provádět podle pokynů 
výrobce s využitím doporučeného nářadí. 
K zajištění dlouhé životnosti vyžadují 
rozvodové řetězy dobré mazání. Proto je k 
zajištění bezproblémové funkce nesmírně 
důležité pravidelně kontrolovat hladinu ole-
je v motoru a dodržovat intervaly údržby 
stanovené výrobcem vozidla (věnujte po-
zornost třídě oleje). Se špatným olejem 
může dojit k rychlému opotřebení řetězu a 
zvláště vodítek.

Spoléhejte na zkoušené kvalitní náhradní 
OE díly společnosti febi bilstein. Kompletní 
sortiment najdete na stránce: 
www.febi-parts.com

febi je součástí skupiny bilstein group, 
organizace sdružující několik dalších 
silných značek. Další informace získáte na 
stránce: www.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel.  +49 2333 911-0

Fax  +49 2333 911-444

E-mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand
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1.  Problém: Ozubené kolo vačkové hřídele propíchlo kryt ventilu.
 Možné příčiny: Montážní šrouby ozubeného kola vačkové hřídele  
 nejsou vyměněny. Výměna šroubů je podle výrobce povinná.

2.  Problém: Prasknutí vačkové hřídele.
 Možné příčiny: Vadná montáž.
 V tomto motoru musí být napínák řetězu nastaven před montáží,  
 což v tomto případě nebylo provedeno. Následek: napětí řetězu  
 příliš vysoké. 

3.  Problém: Zub na ozubeném kole vačkové hřídele je prasklý/ 
 odlomený. Hluk v motoru. 
 Možné příčiny: Byl vyměněn pouze řetěz.
 Ozubené kolo vačkové hřídele bylo již velmi opotřebené.

4.  Problém: Díra v krytu ventilu. 
 Možné příčiny: Vodítko zlomené, proto praskl řetěz. 

V motorech vozidel se používají následující typy řetězů: 

1

4

3

Pouzdrový řetěz - jednoduchý a zdvojený

Řetěz s vynikající odolností proti opotřebení a minimálními ztrátami třením.

Válečkový řetěz - jednoduchý a zdvojený

Akusticky optimalizovaný řetěz s tlumením mezerou mezi válečkem a pouzdrem plus 

vynikající odolnost proti opotřebení pro vysokorychlostní aplikace.

Invertní zubový řetěz

Prakticky tichý řetěz s vynikající odolností proti opotřebení.

V motorech vozidel se používají následující typy řetězů: 

Obr. 2: Sada rozvodového řetězu

Obr. 1: Základní konstrukce jednoduchého rozvodového řetězu. Výroba jednotlivých dílů řetězu

SPOJOVACÍ DESKA MANŽETY/VÁLEČKY ČEPY
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řetězu pro benzínový motor Z22YH vozu Opel 
2.2). 
Montáž je nutné provádět dle pokynů výrobce 
s využitím doporučeného nářadí.
K zajištění dlouhé životnosti vyžadují ro-
zvodové řetězy dobré mazání. Proto je k 
zajištění bezproblémové funkce nesmírně 
důležité pravidelně kontrolovat hladinu 
oleje v motoru a dodržovat intervaly údržby 
stanovené výrobcem vozidla. Důležité je také 
použití správného oleje (odpovídající třídy) 
- se špatným olejem může dojít k rychlému 
opotřebení řetězu a zvláště vodítek.

Spoléhejte na zkoušené kvalitní náhradní OE 
díly společnosti FEBI BILSTEIN. Její kompletní 
sortiment najdete na stránce: 

Febi je součástí skupiny Bilstein Group, or-
ganizace sdružující několik dalších silných 
značek. Další informace získáte na stránce: 
www.bilsteingroup.com
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FEBI řetězové pohony najdete ve webshopu: 
webcat.apm.cz a některé také 

v prosincovém mini katalogu MAXXXIslev

• Napínák řetězu je zcela opotřebený (viditel-
né pouze po demontáži)
• Nevěrohodné signály z vačkových hřídelí a 
nebo snímače postavení klikové hřídele
• Motor je již rozmontovaný a k výměně 
je potřeba jen malé úsilí (lze tak předejít 
možnému poškození a opravám)

Zásady správné montáže 
Při výměně rozvodového řetězu je nutné vždy 
vyměnit také přidružené součástky! Vedle 
řetězů totiž jistému opotřebení podléhají také 
vodítka, upínáky, napínáky a řetězová kola. 
Kvalita a zpracování těchto součástek jsou ro-
zhodující pro bezpečnost a dlouhou životnost 
řetězového pohonu. 
V originálních sadách rozvodových řetězů 
společnosti Febi Bilstein dílny obdrží kom-
pletní sady k opravě s napínáky řetězů, vodít-
ky a řetězovými koly (např. sada rozvodového 

www.febi-parts.com

Navíc společnost febi nabízí vysokový-
konné modely s přesnými děrovanými 
spojovacími deskami z materiálů s vyso-
kou odolností proti opotřebení. Při výrobě 
těchto modelů se u povrchů vystavených 
opotřebení využívají nové technologie 
nanášení povrchových vrstev. Jsou zvláště 
vhodné pro vysoce namáhané motory s 
přímým vstřikováním a vysokovýkonné 
motory s velkou kapacitou.

Řetězové pohony společnost 
febi bilstein: Půl života!
Vačkové hřídele ve válcové hlavě pohánějí 
rozvodové řetězy od začátku minulého sto-
letí. Moderní automobily spoléhají víceméně 
na rozvodové řetězy a rozvodové řemeny. 
Někteří výrobci, např. Mercedes a BMW, 
zůstávají věrni tradičnímu řetězovému po-
honu a různí asijští výrobci také využívají 
rozvodové řetězy. Podobně i u menších 
motorů (Smart, VW, Opel/Vauxhall) a hybrid-
ních konstrukcí se dává přednost řetězům.

Výhody řetězů jsou značné

V porovnání s rozvodovými řemeny 
mají rozvodové řetězy relativně dlouhou 
životnost. Ačkoli se jedná o olej rozvádějící 
rozvodové řemeny (např. motor Ford 
1.0 EcoBoost), které dosahují servisních 
intervalů 240 000 km (nebo 10 let), v cel-
kovém srovnání jsou řetězy odolnější pro-
ti opotřebení a často překročí praktickou 
životnost vozidla.

Vyšší náklady na řetězový pohon při ve 
výrobě motoru ve srovnání s rozvodovým 
řemenem za sebe samy zaplatí v průběhu 
životnosti vozidla z důvodu jejich vynikající 
odolnosti proti opotřebení a nízkých nákladů 
na opravy. Ve srovnání s řemenovými po-
hony nabízejí rozvodové řetězy dodatečné 
výhodu, jelikož umožňují přemostit velké 
mezery mezi komponentami a přenášejí 
velké síly.

Nepatrné rozdíly ve výrobě

Jednou nevýhodou řetězu ve srovnání s 
rozvodovými řemeny jsou vyšší emise hlu-
ku. Ty částečně pohlcují vodítka, napínáky 
řetězu a pryží potažená kola. Na obr. 1 jsou 
znázorněny podrobné kroky výroby vyso-
kokvalitního jednoduchého řetězu. Po určité 
provozní době se řetězy mohou protáhnout, 
ale v případě vysokokvalitních řetězů je to 
kompenzováno předepnutím ve výrobě a 
použitím napínáků řetězů. Předepnutí se 
provádí při 50 % meze pevnosti v tahu. 
Zaručuje to delší životnost a lepší první běh.

Společnost febi bilstein má v sortimentu 
na skladě pouze originální řetězy IWIS. 
Společnost IWIS má přes 90 let zkušeností 
s časováním motorů a zaujímá přední pos-
tavení na trhu. Všechny řetězy jsou “Made 
in Germany” a kromě standardních verzí za 
rozumnou cenu jsou součástí sortimentu 
vysokojakostní zpevněné modely s řetězy 
zvláště odolnými proti opotřebení pro mo-
tory se středními až vysokými zátěžemi. 

Inspekce a hodnocení

Základním principem je to, že s dobrým ma-
záním jsou řetězy prakticky bezúdržbové. 
Nicméně nastává otázka, kdy je nutné 
vyměnit rozvodový řetěz a zvláště přilehlé 
součásti. Dále jsou uvedeny stavy, při 
kterých by měl být řetěz zkontrolován a v 
případě potřeby opraven:
• Hluk řetězu (např. rachot, řinčení)
• Časový posun nebo ztráta výkonu 
 motoru (řetěz se velmi prodloužil)
• Napínák řetězu je zcela opotřebený 
 (viditelné pouze po demontáži)
• Nevěrohodné signály z vačkových  
 hřídelí anebo snímače postavení kliko- 
 vé hřídele
• Motor je již rozmontovaný a k výměně je  
 potřeba jen malé úsilí (aby se předešlo  
 následnému poškození a opravám)

Body, na které pamatovat při montáži 
rozvodového řetězu

Při výměně rozvodového řetězu prosím pa-
matujte, že je nutné vyměnit také přidružení 

součástky! Typické opotřebovávající se 
díly řetězového převodu jsou spolu s 
rozvodovými řetězy vodítka, upínáky, 
napínače řetězu a řetězová kola. Kvalita 
a zpracování těchto součástek jsou rozho-
dující pro bezpečnost a dlouhou životnost 
řetězového pohonu. 

V originálních soupravách rozvodových 
řetězů společnosti febi bilstein dílny obdrží 
kompletní sady k opravě s napínáky 
řetězů, vodítky a řetězovými koly (např. 
sada rozvodového řetězu pro benzínový 
motor Z22YH vozu Opel 2.2 – viz obr. 2). 

Montáž je nutné provádět podle pokynů 
výrobce s využitím doporučeného nářadí. 
K zajištění dlouhé životnosti vyžadují 
rozvodové řetězy dobré mazání. Proto je k 
zajištění bezproblémové funkce nesmírně 
důležité pravidelně kontrolovat hladinu ole-
je v motoru a dodržovat intervaly údržby 
stanovené výrobcem vozidla (věnujte po-
zornost třídě oleje). Se špatným olejem 
může dojit k rychlému opotřebení řetězu a 
zvláště vodítek.

Spoléhejte na zkoušené kvalitní náhradní 
OE díly společnosti febi bilstein. Kompletní 
sortiment najdete na stránce: 
www.febi-parts.com

febi je součástí skupiny bilstein group, 
organizace sdružující několik dalších 
silných značek. Další informace získáte na 
stránce: www.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel.  +49 2333 911-0

Fax  +49 2333 911-444

E-mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand
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1.  Problém: Ozubené kolo vačkové hřídele propíchlo kryt ventilu.
 Možné příčiny: Montážní šrouby ozubeného kola vačkové hřídele  
 nejsou vyměněny. Výměna šroubů je podle výrobce povinná.

2.  Problém: Prasknutí vačkové hřídele.
 Možné příčiny: Vadná montáž.
 V tomto motoru musí být napínák řetězu nastaven před montáží,  
 což v tomto případě nebylo provedeno. Následek: napětí řetězu  
 příliš vysoké. 

3.  Problém: Zub na ozubeném kole vačkové hřídele je prasklý/ 
 odlomený. Hluk v motoru. 
 Možné příčiny: Byl vyměněn pouze řetěz.
 Ozubené kolo vačkové hřídele bylo již velmi opotřebené.

4.  Problém: Díra v krytu ventilu. 
 Možné příčiny: Vodítko zlomené, proto praskl řetěz. 

V motorech vozidel se používají následující typy řetězů: 

1

4

3

Pouzdrový řetěz - jednoduchý a zdvojený

Řetěz s vynikající odolností proti opotřebení a minimálními ztrátami třením.

Válečkový řetěz - jednoduchý a zdvojený

Akusticky optimalizovaný řetěz s tlumením mezerou mezi válečkem a pouzdrem plus 

vynikající odolnost proti opotřebení pro vysokorychlostní aplikace.

Invertní zubový řetěz

Prakticky tichý řetěz s vynikající odolností proti opotřebení.

V motorech vozidel se používají následující typy řetězů: 

Obr. 2: Sada rozvodového řetězu

Obr. 1: Základní konstrukce jednoduchého rozvodového řetězu. Výroba jednotlivých dílů řetězu
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Navíc společnost febi nabízí vysokový-
konné modely s přesnými děrovanými 
spojovacími deskami z materiálů s vyso-
kou odolností proti opotřebení. Při výrobě 
těchto modelů se u povrchů vystavených 
opotřebení využívají nové technologie 
nanášení povrchových vrstev. Jsou zvláště 
vhodné pro vysoce namáhané motory s 
přímým vstřikováním a vysokovýkonné 
motory s velkou kapacitou.

Řetězové pohony společnost 
febi bilstein: Půl života!
Vačkové hřídele ve válcové hlavě pohánějí 
rozvodové řetězy od začátku minulého sto-
letí. Moderní automobily spoléhají víceméně 
na rozvodové řetězy a rozvodové řemeny. 
Někteří výrobci, např. Mercedes a BMW, 
zůstávají věrni tradičnímu řetězovému po-
honu a různí asijští výrobci také využívají 
rozvodové řetězy. Podobně i u menších 
motorů (Smart, VW, Opel/Vauxhall) a hybrid-
ních konstrukcí se dává přednost řetězům.

Výhody řetězů jsou značné

V porovnání s rozvodovými řemeny 
mají rozvodové řetězy relativně dlouhou 
životnost. Ačkoli se jedná o olej rozvádějící 
rozvodové řemeny (např. motor Ford 
1.0 EcoBoost), které dosahují servisních 
intervalů 240 000 km (nebo 10 let), v cel-
kovém srovnání jsou řetězy odolnější pro-
ti opotřebení a často překročí praktickou 
životnost vozidla.

Vyšší náklady na řetězový pohon při ve 
výrobě motoru ve srovnání s rozvodovým 
řemenem za sebe samy zaplatí v průběhu 
životnosti vozidla z důvodu jejich vynikající 
odolnosti proti opotřebení a nízkých nákladů 
na opravy. Ve srovnání s řemenovými po-
hony nabízejí rozvodové řetězy dodatečné 
výhodu, jelikož umožňují přemostit velké 
mezery mezi komponentami a přenášejí 
velké síly.

Nepatrné rozdíly ve výrobě

Jednou nevýhodou řetězu ve srovnání s 
rozvodovými řemeny jsou vyšší emise hlu-
ku. Ty částečně pohlcují vodítka, napínáky 
řetězu a pryží potažená kola. Na obr. 1 jsou 
znázorněny podrobné kroky výroby vyso-
kokvalitního jednoduchého řetězu. Po určité 
provozní době se řetězy mohou protáhnout, 
ale v případě vysokokvalitních řetězů je to 
kompenzováno předepnutím ve výrobě a 
použitím napínáků řetězů. Předepnutí se 
provádí při 50 % meze pevnosti v tahu. 
Zaručuje to delší životnost a lepší první běh.

Společnost febi bilstein má v sortimentu 
na skladě pouze originální řetězy IWIS. 
Společnost IWIS má přes 90 let zkušeností 
s časováním motorů a zaujímá přední pos-
tavení na trhu. Všechny řetězy jsou “Made 
in Germany” a kromě standardních verzí za 
rozumnou cenu jsou součástí sortimentu 
vysokojakostní zpevněné modely s řetězy 
zvláště odolnými proti opotřebení pro mo-
tory se středními až vysokými zátěžemi. 

Inspekce a hodnocení

Základním principem je to, že s dobrým ma-
záním jsou řetězy prakticky bezúdržbové. 
Nicméně nastává otázka, kdy je nutné 
vyměnit rozvodový řetěz a zvláště přilehlé 
součásti. Dále jsou uvedeny stavy, při 
kterých by měl být řetěz zkontrolován a v 
případě potřeby opraven:
• Hluk řetězu (např. rachot, řinčení)
• Časový posun nebo ztráta výkonu 
 motoru (řetěz se velmi prodloužil)
• Napínák řetězu je zcela opotřebený 
 (viditelné pouze po demontáži)
• Nevěrohodné signály z vačkových  
 hřídelí anebo snímače postavení kliko- 
 vé hřídele
• Motor je již rozmontovaný a k výměně je  
 potřeba jen malé úsilí (aby se předešlo  
 následnému poškození a opravám)

Body, na které pamatovat při montáži 
rozvodového řetězu

Při výměně rozvodového řetězu prosím pa-
matujte, že je nutné vyměnit také přidružení 

součástky! Typické opotřebovávající se 
díly řetězového převodu jsou spolu s 
rozvodovými řetězy vodítka, upínáky, 
napínače řetězu a řetězová kola. Kvalita 
a zpracování těchto součástek jsou rozho-
dující pro bezpečnost a dlouhou životnost 
řetězového pohonu. 

V originálních soupravách rozvodových 
řetězů společnosti febi bilstein dílny obdrží 
kompletní sady k opravě s napínáky 
řetězů, vodítky a řetězovými koly (např. 
sada rozvodového řetězu pro benzínový 
motor Z22YH vozu Opel 2.2 – viz obr. 2). 

Montáž je nutné provádět podle pokynů 
výrobce s využitím doporučeného nářadí. 
K zajištění dlouhé životnosti vyžadují 
rozvodové řetězy dobré mazání. Proto je k 
zajištění bezproblémové funkce nesmírně 
důležité pravidelně kontrolovat hladinu ole-
je v motoru a dodržovat intervaly údržby 
stanovené výrobcem vozidla (věnujte po-
zornost třídě oleje). Se špatným olejem 
může dojit k rychlému opotřebení řetězu a 
zvláště vodítek.

Spoléhejte na zkoušené kvalitní náhradní 
OE díly společnosti febi bilstein. Kompletní 
sortiment najdete na stránce: 
www.febi-parts.com

febi je součástí skupiny bilstein group, 
organizace sdružující několik dalších 
silných značek. Další informace získáte na 
stránce: www.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel.  +49 2333 911-0

Fax  +49 2333 911-444

E-mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand
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1.  Problém: Ozubené kolo vačkové hřídele propíchlo kryt ventilu.
 Možné příčiny: Montážní šrouby ozubeného kola vačkové hřídele  
 nejsou vyměněny. Výměna šroubů je podle výrobce povinná.

2.  Problém: Prasknutí vačkové hřídele.
 Možné příčiny: Vadná montáž.
 V tomto motoru musí být napínák řetězu nastaven před montáží,  
 což v tomto případě nebylo provedeno. Následek: napětí řetězu  
 příliš vysoké. 

3.  Problém: Zub na ozubeném kole vačkové hřídele je prasklý/ 
 odlomený. Hluk v motoru. 
 Možné příčiny: Byl vyměněn pouze řetěz.
 Ozubené kolo vačkové hřídele bylo již velmi opotřebené.

4.  Problém: Díra v krytu ventilu. 
 Možné příčiny: Vodítko zlomené, proto praskl řetěz. 

V motorech vozidel se používají následující typy řetězů: 

1

4

3

Pouzdrový řetěz - jednoduchý a zdvojený

Řetěz s vynikající odolností proti opotřebení a minimálními ztrátami třením.

Válečkový řetěz - jednoduchý a zdvojený

Akusticky optimalizovaný řetěz s tlumením mezerou mezi válečkem a pouzdrem plus 

vynikající odolnost proti opotřebení pro vysokorychlostní aplikace.

Invertní zubový řetěz

Prakticky tichý řetěz s vynikající odolností proti opotřebení.

V motorech vozidel se používají následující typy řetězů: 

Obr. 2: Sada rozvodového řetězu

Obr. 1: Základní konstrukce jednoduchého rozvodového řetězu. Výroba jednotlivých dílů řetězu

SPOJOVACÍ DESKA MANŽETY/VÁLEČKY ČEPY

Ocelový pásek

Konvenční lisování
Přefrézování

Přesné stříhání

Tvrzení a kalení
Leštění v bubnu

Vnitřní spojovací deska

Ocelový pásek

Navíjení
Kalibrace

Leštění v bubnu
Tvrzení krytu
Brokování

Zalisování manžet

Montáž 
válečků

Ocelový drát

Řezání
Formování
Broušení 

Tepelná úprava
Chromování nebo nitridování v plynném prostředí
Leštění v bubnu

Zalisování 
čepů

Montáž · Snýtování · Namazání olejem · Kontrola

Nejčastější problémy/závady řetězových rozvodů
Problém: Ozubené kolo vačkové hřídele propíchlo kryt ventilu
Možné příčiny: Montážní šrouby ozubeného kola vačkové hřídele nej-
sou vyměněny. Výměna šroubů je podle výrobce povinná. 

Problém: Prasknutí vačkové hřídele
Možné příčiny: Vadná montáž. V tomto motoru musí být napínák 
řetězu nastaven před montáží, což v tomto případě nebylo prove-
deno. 
Následek: napětí řetězu příliš vysoké.

Problém: Zub na ozubeném kole vačkové hřídele je prasklý/odlo-
mený = hluk v motoru
Možné příčiny: Byl vyměněn pouze řetěz. Ozubené kolo vačkové 
hřídele přitom bylo již velmi opotřebené a nevydrželo napětí nového 
řetězu.

Problém: Díra v krytu ventilu
Možné příčiny: Vodítko je zlomené, proto praskl řetěz.
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V březnu 1994 byla ještě pod původním složitým názvem Autoprogress-Markmiller APM-Automotive s.r.o.
založena malá firma, která se postupem času propracovala mezi přední dodavatele autodílů na českém 
aftermarketovém trhu. Do jubilejního dvacátého roku své existence vstupuje jako silný subjekt s téměř 
čtyřmi sty zaměstnanci, miliardovým obratem a spokojenými zákazníky v řádech desetitisíců. A co do roku 
2014 přejí ´ápéemku´ vlastní pracovníci na řídících postech jednotlivých útvarů a oddělení, kteří s tímto za-
městnavatelem mnohdy spojili většinu svého profesního života?

ANKETA K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI APM AUTOMOTIVE

Co prejeme naší firme do jubilejního roku? ˇ ˇ
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994 - 2014

20
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APM Automotiv
e

Alena Stauberová (controlling, ekonomika): 
„Maximum spokojených obchodních partnerů a zaměstnanců.  
Ať se nám všem daří  pracovně i v soukromí!“

Svatopluk Krejsa  (jednatel): „Společnosti APM Automotive 
přeji k 20. výročí jejího založení věrné a spokojené zákazníky, špičkové 
dodavatele s konkurenceschopnými cenami, bezchybnou logistiku, 
spokojené zaměstnance a dobrou kondici do dalších let.“ 

Zdena Schneiderová  (skladování): 
„Hodně dobrých obchodních výsledků, hodně spokojených zákazní-
ků, všechny spokojené zaměstnance a další spoustu let s neustálým 
rozvíjením se do krásy, kvality a moudrosti!“

Martin Kaiser (produktmanagement, nákup): 
„Ve svých dvaceti letech je firma APM vlastně velmi mladá a ukazuje 
jakou má sílu a odhodlání. Do dalších let jí tedy přeji, aby měla  stále 
hodně síly ve formě kvalitních zaměstnanců, dodavatelů i zákazníků.“

Lukáš Fichtl  (vratky, reklamace): „I když je to utopie, tak bych 
přál firmě a hlavně našim zákazníkům žádné reklamované zboží… :o) 
To znamená v reálu přání, abychom i nadále dodávali jen to nejkvalit-
nější zboží a tím nám stále narůstal počet spokojených zákazníků…!“

Miroslav Husník (logistika, vozový park): 
„Do dalšího roku přeji APM správný směr a pořádný vítr do plachet, 
abychom mohli i nadále klidně plout v neklidných vodách.“ 

Aleš Forst (informační technologie): 
„Do dalších let přeji společnosti co nejvíce spokojených zákazníků a pokra-
čování v růstovém trendu. A protože za veškerým úspěchem stojí všichni 
zaměstnanci, přeji společnosti i co nejvíce spokojených zaměstnanců.“

Josef Polák (servisní koncept Autoprofiteam): 
„Přeji hodně loajálních a věrných zákazníků, stabilní tým zaměstnanců 
a ať je stále jedinečná a výjimečná!“

Josef Rabušic (NSL): „Naší firmě APM Automotive přeji do 
nadcházejícího roku, aby zůstala alespoň stejně úspěšnou, dynamickou 
a spolehlivou, ale i perspektivní a ´sociální´ firmou, jakou byla dosud. A 
nám všem zaměstnancům, abychom byli u toho…“

Jana Pilátová (personalistika):
„Firmě přeji spokojené, loajální a zodpovědné zaměstnance. 
A také spokojené zákazníky.“

Jaroslav Vávra  (PVJ, PVE): „Aby se po plánované fůzi s velkým 
partnerem dařilo lépe než v poslední době a aby značka APM měla tako-
vou prestiž jako při mém nástupu. Zaměstnancům přeji oslavy 30., 40. 
a dalších výročí firmy APM, pokud možno ve Kdyni ve zdraví a pohodě.“

Josef März (obchod - západní a jižní Čechy):
„Štěstí a hlavně zdraví, protože ve zdravé firmě je zdravý duch! 
A už žádné další intervence ČNB...“

Jiří Černý (obchod - severní Morava): „APM zaujímá čelní 
místo mezi distributory náhradních dílů, proto nám přeji i nadále pevné po-
stavení na trhu a sehraný tým zaměstnanců. Historie ukazuje, že výjimečné 
firmy stojí na práci výjimečných lidí a společnost APM je jedna z nich.“

Pavel Kuvik (obchod – Praha a střední Čechy):
„Ať si i nadále zachová svou image rodinné firmy!“

Rastislav Komár (obchod – východní Čechy): „Přeji firmě, 
která bude příští rok v nejlepších letech, minimálně jednou tolik dalších   
úspěšných let  a aby nás i nadále naši obchodní partneři, zákazníci i za-
městnanci vnímali jako profesionální a dobře organizovanou společnost.“

Jaromír Purgert (obchod – jižní Morava):
 „Přeji nám hlavně hodně obchodních úspěchů.“

Otto Hlavatý (obchod – severní Čechy):
 „Aby se APM i v příštích letech dařilo tak, jako tento rok 2013.“

Pavel Fišer (správa zákazníků):
„Firmě APM Automotive přeji všechny naprosto uspokojené 
zákazníky a slepou a tupou konkurenci :o).“

Letopočet u fotografie znamená rok 
nástupu do pracovního poměru ve 
společnosti APM Automotive.

Robert Babor (marketing, P.R.): „Přeji firmě APM asi to 
stejné, co dvacetileté dívce – ať dále vzkvétá, ať je zdravá, šťastná 
a pro všechny přitažlivá. Prostě ať je ta nejlepší a my, kteří jí k tomu 
pomáháme, ať jsme pro ni stále ti praví…!“ 
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PŘEDSTAVENÍ DODAVATELE / CONTINENTAL

Elparts | Jakoparts

Jakoparts

43.317

17.062

2.094

Točí se! Řídicí a podvozkové 
díly pro asijské vozy.

Točí se! S řídicími a podvozkovými díly z našeho sortimentu Jakoparts.
Řídicí a podvozkové díly víc než jen splňují hlavní úlohu při opravách na 
podvozku. Díky certifikovanému výrobnímu procesu jsou vzájemně přesně 
sladěny a tvoří kvalitní jednotku schopnou intenzivního namáhání.

passt immer!

typy vozidel

druh zboží

spoje

podvozEk   Sady měchů, řízení  |  Uložení příčných ramen  |  Pružiny podvozku  |  
Sady ložisek kol  |  Díly řízení+podvozku
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Na konkrétních příkladech ze své praxe dia-
gnostičtí specialisté servisního konceptu 
AutoPROFITEAM Miroslav Lucák, František 
Vaněk a Vladimír Míča přibližují využití mo-
derních diagnostických přístrojů v autoopra-
várenství… 

Tak jako každá lidská činnost i diagnostikování závad u motorových vozidel přináší čas od času 
neočekávané a zdánlivě neřešitelné problémy. V takovém případě pak kromě moderní techniky a různých tabulek přicházejí ke slovu praktické zna-
losti a zkušenosti diagnostiků.  A nejen to. Podle Vladimíra Míči z DiagnostikaTeamu APM Automotive, je potřeba i co nejvíce doplňujících, často i 
zdánlivě zbytečných informací. Právě ty mu prý nakonec pomohly vyřešit ´záhadu dlouhých startů´ dodávky s oblíbeným koncernovým naftovým 
motorem se systémem čerpadlo-tryska… 

Diagnostikované vozilo:
VW Transporter T5 1.9 TDI PD, (r.v. 2007), kód motoru: ABX 

Popis závady: 
Dlouhé starty při studeném i teplém motoru (cca 3 sekundy), v ŘJ motoru uložená závada P0341 (snímač polohy vačkového 
hřídele – chyba funkce).

NENÍ ČÍSLO JAKO ČÍSLO...

Pátrání po závadě: 
Přestože jinak vůz fungoval bezvadně, kvůli 
nepříjemným okolnostem startování nakonec 
skončil v servisu jednoho ze severomoravských 
zákazníků APM Automotive. Tamní mechanici 
jako první vyzkoušeli výměnu snímače vačkové-
ho hřídele i s kabeláží až k řídící jednotce. To ale 
nepomohlo a tak využili přítomnosti diagnostic-
kého specialisty AutoPROFITEAMu a požádali jej 
o pomoc. 

Vladimír Míča tedy napojil ´té-
-pětku´ na osciloskop. Z na-
měřených signálů od snímačů 
vačkového a klikového hřídele 
nebyla patrná žádná nesrovna-
lost, oba se zdály být v pořádku. 
„Jen u klikové hřídele jsem si všiml 
velmi malého signálu při startová-
ní – rozkmit byl pouhých 1,34 V,“ 
popisuje Vladimír Míča výsledky 
svého prvního měření a připomí-
ná, že podle dat BOSCH ESI by při 
startování měl snímač indukovat 
rozkmit mezi oběma ´špičkami´ 
minimálně 2,5 V. „Změřil jsem 
proto ještě čidlo odpojené od řídící 
jednotky, abych se ujistil, že signál 
nesráží vstupní odpory v jednotce. 
Výsledek byl ale stejný. A pak mě 
napadlo: Co když si řídící jednotka 
stěžuje na vačkový hřídel a ve sku-
tečnosti jí vadí malý signál z kliky?“ 
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Závěrem:
Případ špatně startující ´té-pětky´ opět ukázal, že ne vždy k odhalení závady pomůže jen moderní technika. Výsledky měření 
jsou totiž mnohem častěji pouze vodítkem, kterého se zkušení diagnostici mohou chytit. Ovšem stejně důležité jsou i další, 
často zdánlivě nepodstatné informace o daném voze i podmínkách jeho provozu…  

Hlava vačky pro vozy koncernu VAG s motory 
1.9 TDI 74/77/96 kW (ATD, AXR, ASZ, BSW, BLS)

038 109 239 = správné rozvodové kolo
(alternativa: FE32027)

038 109 239 L = špatné rozvodové kolo

Následovala tedy ještě výměna snímače kliko-
vého hřídele, pro které už byl signál takový, jak 
má být.
„Pokus o smazání závady z paměti a následný 
start motoru mě ale okamžitě ubezpečil, že ve 
snímači klikové hřídele rozhodně problém nebyl,“ 
pokračuje s líčením své práce Vladimír Míča, 

který pak ještě důkladně zkontroloval postavení roz-
vodů. I to ale bylo v pořádku. „Tak mě napadlo vrátit 
se k sériové diagnostice a projít bloky naměřených hod-
not, jestli tam neuvidím nějaké nesrovnalosti. A v bloku 
4 v posledním poli mě zaujal údaj o synchronizaci kliky-
-vačky, který byl stále 0°, vůbec se nehýbal. Bez signálu 
klikového hřídele by ale motor nenaskočil, takže jednot-
ka motoru nevidí správný signál vačkového hřídele. Ale 
proč, když já ho na osciloskopu vidím?“ popisuje dia-
gnostik své tehdejší úvahy a chvilkovou bezradnost. 
Potřeboval tedy více informací a nakonec se od majitele vozu mimo 
jiné dozvěděl, že auto kupoval jako nepojízdné a s motorem v kufru. 
A právě tohle nenápadné sdělení nakonec dalo pátrání po ´tajemné´ 
závadě zcela nový směr. „Nasměrovalo nás to k rozvodům, které jsme 
celé rozebrali a pečlivě prohlédli. A při ověřování produktového čísel 
jednotlivých částí rozvodového soukolí jsme zjistili, že je v autě namon-
tované nesprávné rozvodové kolo vačkového hřídele. A pak už bylo vše 
celkem jednoduché,“ popisuje Vladimír Míča, jak dospěl ke skutečné 
příčině problémů. Po výměně rozvodového kola za správné už totiž 
šla závada z paměti normálně bez problémů smazat a také startování 
bylo takové, na jaké jsou motoristé u PD motorů zvyklí.
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Čtyři české posádky, čtyři závodní rally speciály staré 40 a více let, proti nim jedna zaoceánská výzva – slavná La Carrera Panamericana, pořá-
daná v Mexiku každý rok v říjnu. Celková délka 3.500 kilometrů v 7 dlouhých etapách, v horku a vysokých rychlostech. Tedy kombinace, která 
sama o sobě znamená logisticky a organizačně jednu z nejkomplexnějších účastí českého motoristického týmu v zahraničních závodech. A 
u tohoto velkého projektu nechybí ani dodavatel autodílů APM Automotive! 

Toto spojení je naprosto logické, neboť ná-
pad české účasti na Carreře se formoval ně-
kolik let v hlavě rallyového závodníka Voj-
těcha Štajfa. Pražský jezdec, který úspěšně 
závodí v českém rally šampionátu s vozem 
Subaru Impreza, z toho posledních sedm let 
právě s podporou APM Automotive, a který 
v letošním roce získal mistrovský titul v ka-
tegorii produkčních vozů, už má několik po-
dobných speciálních účastí za sebou. Třeba 
dvojnásobný start v Rallye Monte Carlo nebo 
v Arctic Lapland Rally za polárním kruhem 
či Rallye Dakar v Argentině a Silk Way rally v 
Rusku. Ale věhlasná zámořská rally s histori-
kem – to tu ještě nebylo!
V říjnu 2014 se na start Carrery postaví i čtyři 
soutěžní speciály pod oficiální hlavičkou La 
Carrera Panamericana Czech Republic Ra-
lly Teamu. A protože se tyto unikátní vozy 
značek Subaru, Porsche a BMW chystají a 
připravují v režii rallyového servisního týmu 
Subaru Duck RT, tak pokračuje partnerství s 
APM Automotive v podobě dodávek různých 
komponentů, dílů, náplní či servisního vyba-
vení od renomovaných výrobců pro závodní 
i doprovodná vozidla také v rámci této akce. 
Vojtěch Štajf pro tento účel upravuje unikát-

ní model Subaru Coupé z roku 1972. Jedná 
se o jeden z pouhých 3.500 kusů, které byly 
vyrobeny a v Evropě se nikdy oficiálně ne-
prodávaly. Po úpravách dle relativně volných 
předpisů pro 
Carreru se zrodí 
opravdu plno-
hodnotný zá-
vodní speciál. 
Půjde o vůbec 
první účast 
značky Subaru 
ve slavné soutě-
ži. Vedle Vojty 
Štajfa usedne 
na horké seda-
dlo navigátora 
ostřílený spolu-
jezdec Vladimír 
Zelinka. Sou-
těžní minulost 
značky Porsche 
a její bytostnou 
vazbu na Carre-
ru prokáží další 
dvě posádky: Josef Vyštejn a Jiří Vacek s 
typem Porsche 912 a Jaroslav Petrásek s 

Petrem Behro na silnějším modelu Por-
sche 911. Nádherné BMW 2800 CS pak 
představí úspěšný okruhový závodník 
Petr Kačírek s dalším zkušeným mitfá-
rou Jaroslavem Jugasem, který v se-
stavě nahradil původně nominovanou 
Marcelou Ehlovou. Ta ze zdravotních 
důvodů musela svoji účast zrušit. 

■ Co je La Carrera Panamericana?
Slavná soutěž se jezdila v 50. letech 20. 
století a svého času šlo o nejdrsnější dál-
kovou motoristickou akci na světě. Ko-
nala se v oblastech stavby slavné stejno-
jmenné panamerické dálnice a původně 
se uskutečnilo 5 ročníků. Rallye rychle 
přilákala slavná jména motoristického 
sportu a úspěšnou stopu zde zanechal 
i Jaroslav Juhan – významná osobnost 

světového motorismu, pražský rodák, Kalendář APM Automotive 2014 pokřtili (zleva): šéf obchodu a marketingu 
Subaru ČR Zdeněk Zikmund, letošní rallyový šampion Vojtěch Štajf a man-
ager marketingu a P.R. APM Automotive Robert Babor.     (foto Petr Frýba)

jehož jméno mělo být po emigraci v roce 
1952 do Guatemaly navždy zapomenuto. Byl 
to Juhan, kdo založil zastoupení značky Por-
sche ve Střední Americe a kdo přitáhl tovární 

závodní tým Por-
sche na Carreru a 
úspěšně se jako 
závodník účast-
nil celého závo-
du. Od té doby 
se exkluzivní 
modely firmy 
Porsche honosí 
názvem Carrera. 
Po tragédii při 
závodu 24 hodin 
v Le Mans v roce 
1955 byla Carre-
ra zrušena, ale v 

roce 1988 byla obnovena a koná se pro 
historická vozidla každým rokem znovu 
jako poslední ze starých klasických jízd v 
tradičním stylu. Je zajímavé, že prim v ní 
už několik let hrají staré americké „křižní-
ky silnic“, nejčastěji již zaniklé značky Stu-

debaker. Volné předpisy pro Carreru umož-
ňují úpravu původního vozu až do výkonu 
okolo 700 koní a rychlostí atakujících 250 
km/h – tak rychlá je slavná Carrera!
Jaroslav Juhan poté, co se přesunul zpět do 
Evropy, působil jako prodejce exkluzivních 
značek automobilů ve Švýcarsku. Ale před 
svou emigrací měl své kořeny i v Čechách – 
protože se přiženil do hereckého rodu Stei-
marů, jeho dcerou je herečka Evelyna Stei-
marová a vnučkou herečka Anna Polívková, 
která bude také patronkou českého týmu a 
ke svému slavnému dědečkovi měla od dět-
ství velmi blízký vztah.

Velký projekt účasti na slavné a unikátní sou-
těži tak právě začíná. Sledovat jeho vývoj 
průběžně můžete přes odkazy na interne-
tových adresách www.apm.cz a www.au-
toprofiteam.cz, nebo přímo na www.pan-
americanarally.cz.

Češi na La Carrera Panamericana 2014 – a APM Automotive je u toho!

Součástí oficiálního představení projektu účasti na La Carrera Panamericana novinářům a 
médiím v rámci Pražského rallysprintu 30. listopadu na pražském závodišti ve Velké Chuchli 
byl i slavnostní křest nástěnného kalendáře APM Automotive 2014. Ten se na 12 stranách 
prostřednictvím fotografií Roberta Balcara a Františka Duška ohlíží právě za úspěšným 
partnerstvím soutěžního týmu Subaru, českého zastoupení této automobilky a doda-
vatele autodílů APM Automotive, které trvá již sedm let. Zároveň kalendář připomíná 
dvacetileté výročí vzniku APM Automotive a 55 let výroby automobilů se souhvězdím 
Plejád (= Subaru) ve znaku. 

Křest kalendáře APM Automotive 2014





noční hodinu a který bez mrknutí oka vyřídí 
i nestandardní přání jako již pravidelně se 
opakující poptávku stovek litrů nemrznoucí 
směsi do funkčního tanku místního majitele 
oblíbené střelnice… :o)
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Strohá tisková zpráva z prvního říjnového dne roku 2010 o otevření současné pobočky společ-
nosti APM Automotive ve slezské metropoli zněla takto: „Z bývalého autosalonu SAAB v ostrav-
ské městské části Mariánské Hory, v němž sídlila přesně čtyři a půl roku, se prodejna autodílů 
APM Ostrava přestěhovala blíže centru města do většího moderního obchodního a sportovního 
areálu ve Vítkovicích. Získala tak prodejní a skladovací plochu cca 300 m2 a velkou parkovací plo-
chu. Zlepšení dopravní dostupnosti a poloha na frekventovaném místě je jedním z významných 
přínosů změny lokality pobočky.“ Ale osudy ostravské prodejny a lidí s ní spjatých takto jednodu-
ché nebyly,,,

A p m  A u t o m o t i v e  o s t r A v A

■ Apm os t r AvA:  do d á i  N e m r z k u d o F u N k č N í h o tA N k u!

Své o tom ví i vedoucí prodejny Petr Lukosz. 
Letos XXletý rodák z Karviné nastoupil do 
původní prodejny APM ve Fričově ulici dva 
měsíce po jejím otevření v červnu 2006 jako 
řidič rozvozu zboží. „Tehdejší prodejna sídlila 
v bývalém showroomu prodejce nových au-
tomobilů a proto byla velice moderní a repre-
zentativní, ale její umístění v sousedství věčně 
ucpané velké křižovatky u Svinovských mostů 
bylo strategicky nevhodné. Přímo z frekvento-
vaných silničních tahů vidět nebyla a tak byl její 
obrat závislý jen na zákaznících, kteří do ní jeli 
cíleně a věděli, kde ji najdou. Pro motoristickou 
veřejnost prakticky zůstala skrytá,“ vzpomíná 
mladý sympaťák. A přidává perličku, jak i on 
při první jízdě s novým firemním dodávko-
vým autem zabloudil, pobočku přejel, a když 
to oznámil telefonem tehdejšímu vedoucímu 
Vítu Škobrtalovi, uslyšel ze sluchátka lakonic-
ké: „Vitej v Ostravě, cype…!“

Původní sestavu tvořil vedoucí, dva operáto-
ři, dva řidiči a leguán. Živý exotický maskot 
jménem Plazmatron I. (pro některé jednodu-
še Žabák) byl mazlíčkem šéfa a oblíbencem 
zaměstnanců i zákazníků. „Ze svých cest mu ři-
diči a obchodní zástupci vozili ledový salát, aby 
byl spokojený, protože pak byl spokojený i ve-
doucí a tím i všichni zaměstnanci,“ směje se Vít 
Škobrtal a už vážněji dodává vedle nevhodné 
lokality i další důvod, proč došlo ke stěhování 
prodejny do nových prostor.  „Starou prodej-
nu i přes alarm třikrát vykradli a zloděje neod-
radila ani instalace kamer. Klidně drze nacou-
vali autem přes výlohu až do prodejny…“ On 
sám byl svědkem scény jako z mafiánského 
filmu jednou v noci, když čekal na noční zá-
voz zboží ve zhasnuté prodejně a kolem půl-
noci k ní přijela dvě luxusní auta, vystoupili 
muži v oblecích a kravatách a vyměnili si na-
vzájem několik balíčků za elegantní kufřík… 

Do osudů ostravské prodejny zasáhl i nedale-
ký Havířov, kde byla prodejna APM otevřena 

v květnu 2008. Vedoucí se stala dřívější ost-
ravská operátorka Lucie Poloková a zpočátku 
symbióza dvou od sebe pouze 10 km vzdá-
lených prodejen fungovala bez problémů. 
Postupem času i vlivem sílící recese v  prodeji 
autodílů se však ukázalo, že je toto rozděle-
ní obchodně neproduktivní. Bylo zřejmé, že 
nová ostravská pobočka je schopna kvalitně 
obsloužit všechny regionální zákazníky sama 
a v květnu 2012 došlo ke sloučení obou pro-
dejen do té v Ostravě-Vítkovicích. Úspory 
byly citelné. Z atraktivní havířovské prodejny, 
která byla pro obchod APM zajímavá i sou-
sedstvím STK a pneuservisu ve stejném 
objektu, se poté stala vyhlášená diskotéka. 
Dopadla ale lépe než ta původní ostravská, 
ve které už léta stojí jen zaprášená stará 
auta… 

Po odchodu L.Polokové z APM šéfoval 
oběma pobočkám až do jejich sloučení 
V.Škobrtal, ale ani on už nyní v modrobí-
lých barvách nepracuje. Od loňského roku 
je v Ostravě vedoucím P.Lukosz. „Aktuální 
tým spolu se mnou tvoří dva operátoři, čtve-
řice řidičů-skladníků a dva obchodní zástup-
ci Šárka Mazálková s Rostislavem Ulmanem. 
Domovskou destinaci tu mají i oblastní 
manažer obchodu Jiří Černý a specialisté 
servisního konceptu AutoProfiteam Lukáš 
Juřica s Vladimírem Míčou. Celá sestava na 
prodejně je zajímavá tím, že se dělí na dvě 
skupiny podle svých koníčků – menší část 
má v oblibě moderní i historické zbraně a 
střílení, tu větší tvoří motorkáři a rozhodně 
se svým náčiním nejsou žádní troškaři. Mají 
motorky jako BMW, Ducati nebo i hodně 
výjimečný Buell,“ prozrazuje sám sběratel 
a výborný střelec z takzvaných předovek. 
Každopádně všichni tvoří sehraný a zku-
šený tým, který všechny své zákazníky 
kvalitně obslouží, zboží z rozsáhlé nabíd-
ky jim odveze téměř v kteroukoliv denní či 

APM Automotive Ostrava

1. máje 3236/103
(u vodojemu)
703 00 Ostrava - Vítkovice
email:  ostrava@apm.cz
telefon:      +420 596 613 630-32 

otevírací doba: po-pá 8:00 - 17:00
                 so 7:00 - 10:00

Vedoucí pobočky: Petr Lukosz
Obchodní zástupce: Šárka Mazálková
                   Rostislav Ulman             

Rozvoz zboží: permanentní 
          nekolikrát denně

Neúplný pracovní kolektiv
Ostravské prodejny (zleva):
Roman Ogrocki 
Petr Lukosz 
Lukáš Juřica 
Lukáš Kolek 
Boleslav Wróbel 
Ivo Rostek 
Michael Sedláček

Zbývalé prodejny APM Automotive v Havířově je dnes 
vyhlášená místní diskotéka 

Vedoucí ostravské pobočky Petr Lukosz s  manželkou 
Agátou a devítiměsíční dcerou Ivankou

Současná prodejna APM Ostrava v nově postaveném objektu
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Klatovy
5. května 113

tel. +420 376 399 144
klatovy@apm.cz

Olomouc
Chválkovická 80/55

tel. +420 585 314 568
olomouc@apm.cz

Opava
Vojanova 2988/36

tel. +420 553 673 046
opava@apm.cz

Benešov
Táborská 2119

tel. +420 317 711 042
benesov@apm.cz

Karlovy Vary
 Jáchymovská 89

tel. +420 353 892 808
karlovy.vary@apm.cz

Mladá Boleslav - Kosmonosy
Karla Veselého 728

tel. +420 326 702 846
mlada.boleslav@apm.cz

Brno
Škrobárenská 484/8

tel. +420 531 012 622
brno@apm.cz

Jihlava
Demlova 31

tel. +420 255 729 652
jihlava@apm.cz

Hradec Králové
Vlčkovická 223

tel. +420 498 501 177
hradec@apm.cz

Domažlice
Masarykova 181

tel. +420 379 768 899
domazlice@apm.cz

Kdyně - centrála
Nádražní 104

tel. +420 379 302 922
info@apm.cz

Most
Obchodní 23 

tel. +420 417 639 238
most@apm.cz

Chomutov
Lipská 4696

tel. +420 474 334 267
chomutov@apm.cz

Ostrava - Vítkovice
1. máje 3236/103 

tel. +420 596 613 630
ostrava@apm.cz

N A š e  p o b o č k y

České Budějovice
Luční 513

tel. +420 739 530 794
budejovice@apm.cz

Plzeň
Skladová 20

tel. +420 377 244 064
plzen@apm.cz

Pardubice
Staré Hradiště 123

tel. +420 466 531 757
pardubice@apm.cz

Praha - Trója
Čimická 442/33

tel. +420 255 729 652
praha.troja@apm.cz

Praha - Hostivař
Pražská 16

tel. +420 225 001 822
praha@apm.cz

Zlín
Prštné 526 

tel. +420 576 201 955
zlin@apm.cz

Znojmo
Družstevní 3392/5a 

 tel. +420 515 225 255
znojmo@apm.cz

Uherské Hradiště
Hradišťská 83 

tel. +420 572 503 703
uherske.hradiste@apm.cz

Valašské Meziříčí
Legií 1549

tel. +420 571 610 465
valmez@apm.cz

Roztoky
Lidická 1348

tel. +420 255 729 650
roztoky@apm.cz

Teplice
Masarykova tř. 1950 

tel. +420 417 532 311
teplice@apm.cz

Praha - Zličín
Sárská 5/133

tel. +420 225 091 822
praha.zlicin@apm.cz

R
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C
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■ b A v t e  s e  s  n á m i . . .
■ Doktor na patologii 
volá do prodejny mo-
torek:

„Kolik jste prodali těch 
nových motorek Yamaha?“

- „Přesně 12 kusů.“
„Tak to by mě zajímalo, kde se ještě 
flákají ti tři.“

■ Kamion najede na dálnici a za-
sekne se pod mostem. 
Po chvilce přijedou policajti a jeden 
z nich říká: „Ses zaseknul co?“ 
A kamioňák mu naštvaně odpoví:  
“Ale ne. Vezu most a došla mi nafta!“

■ Jedou z hospody dva kamarádi 
autem a jeden říká:
„Hele, na další křižovatce zahni do 
leva, jo!“
- Druhý škytne a překvapeně se 
podívá: „Já myslel, že řídíš ty!“

■ Dva chlapi nastoupí do taxi, a když 
taxikář vidí, jak jsou ožralí, zůstane 
stát a jenom po chvilce řekne: „Tak 
sme tu!“
První opilec poděkuje, zaplatí a vys-
toupí, ale druhej vrazí taxikáři facku. 
Ten si myslí, že jeho fintu prokoukl, 
ale pro jistotu se zeptá: „Za co to 
bylo?“ A opilec mu odpoví: “Příště 
neleť tak rychle. Jsi nás klidně mohl 
zabít!“

■ Blondýnka na křižovatce. Z auta 
vystoupí nasraný chlap a křičí na 
ženskou za volantem druhého auta:
„Ty krávo, dělala jsi někdy řidičák?!“
- A blondýna odpoví: „Určitě víckrát 
než ty, debile …!“

■ Neopatrný chodec začne 
přecházet, když se rychle blíží auto. 
Řidič dupne na brzdy, ale nesti-
hne zastavit a chlapa porazí. Tak se 
naštvaně se vykloní z okýnka a křičí: 
“Člověče, dávej pozor!”
- “Proč?” táže se poražený, “ty 
pojedeš ještě zpátky?”

■ Žádá řidič v servisu: „A 
nezapomeňte mi opravit klakson!“
- „Proč vám tak záleží právě na klak-
sonu, pane Zbořile?“ 
„Protože mi nefungují brzdy!“ 

■ „Včera večer ve zprávách říkali, 
že každý, kdo se v tomto počasí 
chystá na cesty, by s sebou měl mít 
sněhové řetězy, tažné lano, bater-
ku, hever, deku, lopatu a náhradní 
kolo… No, vypadal jsem ráno v au-
tobuse jako debil.“ 

Osmisměrka: „Jak vám dopadl ten včerejší fotbal?“
- „Výborně. Měli jsme to i s občerstvením,… 
(dokončení v tajence – 16 písmen)!“

Krutý trest za 
špatné parkování.

Poznávačka: Poznáš auto podle detailu?

2

1

ALKANY
ARMÉN
ATEST
BOBŘI
BYDLA
CYRIL
DEKOR
DÉLKA
DIVIZE
DRESY
DUETO
FABIA
FARAO
FOYER
HÁLKA
HARFA
HNILOBA
HORNY
HOUFY
HYENA
IONTY
KAŠEL
KOKŘI
KONŠEL
KREJCAR
KRKAVEC
LÍHEŇ
LŽÍCE
NÁKUP
NAUKA

NOTÁŘ
OBAVA
OBOJÍ
OBRNA
ONUCE
OPAVA
PACKAŘ
PAŘIL
PEJŘÍ
POHLAVÍ
POHON
POUŠŤ
REMÍZA
ROBOT
RODEO
SAVEC
SKYTH
SNÁŘE
ŠAVLE
ŠMELC
ŠPÍNA
ŠTÍŘE
TACHOV
TEMPO
TRDLO
ÚRÁŽKA
VZRUCHY
ZÁHROBÍ
ZBROJ
ZVÍŘE

Řešení: 1. BMW 528i, Sasha (21), 2 …dostali jsme nářez!



ATE PowerDisk – první brzdový disk s nekonečnou multifunkční drážkou

ATE Ceramic – brzdové destičky s přídavkem keramických vláken

■  Rovnoměrné opotřebení pro vyšší životnost kotoučů i obložení 
■  Lepší odvod plynů = snížení rizika vadnutí brzd 
■  Sportovní vzhled a snadná optická kontrola opotřebení
■  Účinná protikorozní povrchová ochrana nevyžadující čištění 

■   Výrazně snížené opotřebení brzdných ploch = prodloužená  
      životnost
■  Snížená prašnost (kola zůstávají čistá bez černého prachu)
■  Značně tišší brzdění a dvojnásobně vyšší tepelná odolnost
■  Nevyžadují před instalací žádné změny na autě

Špičková kvalita ATE 
z prodejen APM Automotive

APM Automotive s.r.o., Nádražní 104, 345 06 Kdyně, Tel.: 379 302 922, info@apm.cz

Seznam 24 prodejen v ČR naleznete na www.apm.cz

Ate: inovAce ve znAmení brzdné síly



www.vsm.skf.com

Install Confidence

operaci mozku
Je jasné, že nejde o

Je to těžší.
Většina mozků se přeci jen skládá ze stejných částí. Auta? 
Každý model je jiný. A proto profesionálové z celého světa 
volí SKF: perfektní kvalita. Dokonalá přesnost. Široké 
pokrytí. Technická podpora. Vše v jedné modré krabici.


