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ATE Brzdové kotouče s povrchovou 
úpravou - doporučení

ATE Brzdové kotouče s povrchovou úpravou

Tyto brzdové kotouče vyžadují po montáži následující pracovní úkon – DOPORUČENÍ:

Chcete-li odstranit ochrannou povrchovou vrstvu z ATE brzdových kotoučů, doporučujeme po montáži provést 
zkušební jízdu a minimálně 5x zabrzdit z rychlosti 50 km/h až do zastavení (bez regulace ABS).
Dbejte na bezpečnost silničního provozu!

Z komfortních důvodů a pro zajištění optimální bezpečnosti při provozu na pozemních komunikacích, proveďte 
tento dodatečný pracovní úkon, ještě než vozidlo předáte zákazníkovi.

Brzdový kotouč je chráněn speciální vrstvou proti korozi a tato vrstva zůstává na kotouči i po montáži. To zajišťuje
nejen bezpečnost, ale i dobrý vzhled kotouče. Během „zajetí“ brzdového kotouče se může stát, když nebude
proveden tento dodatečný pracovní úkon, že při brzdění může docházet k nepříjemných zvukovým efektům
do té doby, než bude brzděním tato vrstva natrvalo odstraněna z třecích ploch kotouče.

Po tomto pracovním úkonu „zajetí“ zůstávají třecí plochy kotouče metalicky 
modré a bez zbytků ochranné vrstvy. Zbytky ochranné vrstvy, které se 
mohou usadit na brzdových destičkách, následně odpadnou a nemají vliv 
na brzdný účinek.

Brzdový kotouč před montáží neodmašťujte !
STAČÍ VYBALIT A NAMONTOVAT !

Budova
„Dříve to byla sezónní opravna zemědělských 
strojů, po roce 1989 tu byly různé sklady a na 
podzim 2010 byla budova k pronajmutí. A my 
jsme příležitost využili. Ještě před koncem 
roku jsme do objektu vložili první investice 
a provedli úvodní stavební úpravy. Původně 
jsme plánovali jen prodejnu a sklad autodílů, 
ale nakonec nás napadlo udělat i autoservis. V 
lednu 2011 ten nápad dostal přesnější rysy a 
záhy jsme se pustili do přestavby,“ vzpomíná 
zakladatel a jednatel společnosti Alleco Spe-
ed, Pavel Bartoš.
„Budova byla ve své době stavěná spíš jako 
´letní sídlo´, což jsme poznali hned první 
zimu. Díky velikým únikům tepla jsme byli 

nuceni udělat několik stavebních opatření a 
to především snížení stropů s jejich důklad-
ným zateplením a výměnu oken. Z původního 
skladu jsme vytvořili přijímací kancelář a z tzv. 
umývárny, která sloužila zemědělcům k hru-
bému mytí traktorů, dílnu pro osobní vozidla 
se třemi stáními. Bývaly tu průjezdné boxy, ale 
my jsme původní vrata zazdili a vytvořili jsme 
tři vjezdy ze strany budovy,“ popisuje šéf � rmy 
stavební úpravy. A protože jedno z průjezd-
ných míst s montážní jámou zůstalo zachová-

        ... dálka je výzva. 
                  Vrchol náš cíl!

Na severním cípu čtrnáctitisícového moravského města Zábřeh vyrostlo během loňského roku 
moderní servisní centrum pro opravy osobních, dodávkových a nákladních vozidel s prodejnou 
náhradních dílů a příslušenství. Šedou budovu � rmy ALLECO SPEED s červenými a modrými 
pruhy zdobí mimo jiné i logo jejího partnera, společnosti APM Automotive. 

        
                  Vrchol náš cíl!

no pro servis nákladních aut, může � rma na-
bídnout jakoukoliv opravu jakéhokoliv vozu.

Čtyři divize
Firma Alleco Speed má celkem 15 zaměst-
nanců v několika divizích, z nichž nejstarší 
nich je Doprava. „Začínala v roce 2007, kdy 
důsledky krize postihly nejvíce právě doprav-
ní společnosti. Přesto jsme se tím dokázali 
prokousat. Začínali jsme se dvěma tahači, pak 
jsme dokoupili odtahovku a později i pětitu-
nu a mikrobus,“ vypráví 49letý Pavel Bartoš, 
někdejší vedoucí zásobování v ČSAO, který v 
autobranži podniká již od roku 1992. Začínal 
s prodejem náhradních dílů na náklaďáky, 
ale jako bývalého autobusáka jej to táhlo i k 
dopravě. A když se v roce 2007 po 15 letech 

podnikání rozešel se svými spo-
lečníky, založil vlastní původ-
ně jen dopravní � rmu. „Zvolil 
jsem si název Alleco, což mělo 
znamenat všechno, tedy Alle a 
Corporation. Ale při registraci 
to neprošlo, protože � rma s fo-
neticky podobným názvem už 
existovala. Takže jsem to musel 
rozšířit a během deseti minut 
jsem si přímo na soudu vybral 
dovětek Speed,“ usmívá se otec 
dvou dospělých synů a osmileté 
dcery. „Aleko“ je prý také jméno 
hrdiny jeho oblíbené knihy.

 V roce 2009 � rmu Alleco Speed rozšířila di-
vize Dráty zabývající se prodejem nerezových 
a speciálních (např. dentistických nebo pruži-
nových) drátů. „Zacelili jsme díru na trhu a do-
dáváme malé a středně velké množství drátu, 
což � rmy v dnešní době potřebují více, než 
obrovské dodávky. Navíc i vyrábíme přesně 
dlouhé pruty z tzv. D-pro� lu určené pro výro-
bu automobilových klimatizací. Spočítal jsem, 
že jich dodáváme tak pro půl milionu aut.“
 
O rok později následovala divize Náhradní 
díly, pro kterou bylo potřeba zajistit vhodné 
prostory. A ty Pavel Bartoš našel právě v Zábře-
hu, tedy jen pár kilometrů od vesnice Brníčko, 
kde se svou rodinou žije. „V souvislosti se zís-
káním  prostorů vznikla i divize Autoservis. V 
ten okamžik jsme potřebovali nějakého silné-
ho partnera a tím se stala společnost APM Au-
tomotive s širokou nabídkou dílů i servisního 
vybavení. Měl jsem pocit, že ze všech nabídek, 
co jsme dostali, právě tenhle dodavatel rozu-
mí našim potřebám nejvíce. Myslím, že těch 
několika měsíců dosavadní spolupráce uká-
zalo, že naše volba byla správná. ´Ápéemko´ 
nám dodalo prakticky veškeré vybavení pro 
servis i návrhy na fasádu a je naším dodava-

telem autodílů. Jsme velmi spokojení s přístu-
pem všech lidí z APM,“ říká majitel moderního 
servisu citlivě kombinujícího vlastní identitu s 
designem strategického partnera. 

Otevření
Slavnostní otevření nového autoservisu v Zá-
břehu 21. a 22. října 2011 doprovázela i kon-
trolně bezpečnostní akce s testerem tlumičů 
zapůjčeným od 
APM Automotive. 
„Bylo to pro nás 
velkým přínosem 
.Na pátek jsme 
měli pozvané zá-
stupce � rem z oko-
lí a v sobotu byla 
akce pro veřejnost, 
která nám zajistila 
práci na další tři 
týdny,“ pochvalu-
je si Pavel Bartoš, 
který věří, že po zimě, kdy příliš velký zájem 
o opravy nebyl, se motoristé v hojném počtu 
do servisu vrátí. Přispět by k tomu měla i plá-
novaná další akce s testováním tlumičů a dal-
ších komponentů vozidel. 

Alleco Speed je tedy zcela nový servis, který 
si musí najít své místo na trhu. A Pavel Bartoš 

tuhle výzvu odhodlaně přijímá: „Můžeme na-
bídnout opravdu komplexní služby- dopravu, 
údržbu i servis, přičemž po telefonické doho-
dě jsme schopní zajistit i víkendové práce. V 
sobotu je otevřený prodej dílů a na víkendy 
máme také nasmlouvány opravy nákladních 
vozů pro pár dopravních � rem. I proto by-
chom do budoucna chtěli vlastní pneuservis 
pro náklaďáky, který zatím děláme dodavatel-
sky. Ale to už souvisí s dalšími plány na využití 
zbývajících prostor. Těch ale mám mnohem 
víc…“ 

Pavel Bartoš


