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ROZŠÍŘILI JSME
NABÍDKU ŘEMENIC
KLIKOVÉ HŘÍDELE STARLINE
V reakci na poptávku zákazníků jsme pro Vás rozšířili stávající nabídku řemenic Starline
o nové položky, které obsahují dodatečné příslušenství – šrouby a podložky, které jsou
nutné při montáži. Samozřejmostí jsou velice příznivé ceny, vysoká kvalita a záruka
36 měsíců. V rozšiřování nabídky budeme samozřejmě dále pokračovat.
Výhody řemenic Starline:
•	Široká nabídka nejčastěji
poptávaných řemenic
• Neustále se rozšiřující nabídka

• Vynikající poměr ceny a kvality
• Nadstandardní doba záruky
• Dostupnost

Výběr z nabídky
Objednací kód

Název

Příklad použití/značka a model

RS 658001-S

Set řemenice klikové
hřídele STARLINE

Citroen C5/C8 2.0/2.2 HDi
Peugeot 307/406/607 2.0/2.2 HDi

2 540 Kč

RS 658016-S

Set řemenice klikové
hřídele STARLINE

Citroen C5/C8 2.0 HDi
Peugeot 307/406 2.0 HDi

1 490 Kč

RS 658022-S

Set řemenice klikové
hřídele STARLINE

Citroen C2/C3 1.4/1.6 HDi
Peugeot 206/307 1.4/1.6 HDi

2 105 Kč

RS 658025-S

Set řemenice klikové
hřídele STARLINE

BMW 318/320d
BMW 520d

3 805 Kč

RS 658029-S

Set řemenice klikové
hřídele STARLINE

BMW 118/120d
BMW 318/320dw

4 730 Kč

RS 658049-S

Set řemenice klikové
hřídele STARLINE

Citroen C3/C4/C5 1.6 HDi
Peugeot 206/207/208 1.4/1.6 HDi

1 365 Kč

RS 658067-S

Set řemenice klikové
hřídele STARLINE

Land Rover 2.0 Td4
Rover 75 2.0 CDT/CDTi

4 500 Kč

Zpět na obsah
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MOC (bez DPH)

NOVINKA – Brzdové
třmeny Ferodo
V nabídce Auto Kelly nyní najdete kompletní sortiment brzdových třmenů značky Ferodo,
které nově uvedl Federal-Mogul Motorparts. Rozšířil tak sortiment prémiové značky brzdových
komponent o dalších 1 322 nových dílů v kvalitě originální výbavy značky Ferodo.
Nabídka značky Ferodo byla v letošním roce doplněna o více než 1 300 třmenů, které pokrývají
modely všech hlavních výrobců vozidel. Díly prošly náročnými testy, aby bylo zaručeno, že při
každém sešlápnutí brzd budou poskytovat jak maximální výkonnost, tak i pohodlnou obsluhu.
Na repasované díly se vztahuje stejná záruka a poprodejní služby, jako na nové produkty značky Ferodo. Všechny díly jsou pečlivě čištěny, kontrolovány a renovovány, aby byla zajištěna
taková úroveň bezpečnosti a jakosti, jakou zákazníci značky očekávají.
Pevný brzdový třmen je uchycen šrouby bez Plovoucí brzdový třmen není pevně uchycen, ale je naopak pohyblivý v rámci daného
možnosti pohybu.
rozsahu ve vedení, které je pevně uchyceno
na vozidle.

Výhody pevného brzdového třmenu:
•	Rozměry a pevné uchycení zajišťují tuhost
•	Poskytuje pevný a lineární pocit při se- Plovoucí brzdové třmeny jsou obvykle používány jak v případě elektrické parkovací brzdy
šlápnutí brzdového pedálu
•	Síla a teplo jsou ideálně přeneseny a rozve- (EPB), tak i ruční parkovací brzdy.
deny, a proto jsou výhodné pro těžký provoz
Výhody plovoucího brzdového třmenu:
•	Levnější, jednodušší konstrukce a komBrzové třmeny Ferodo jsou vhodné pro tyto značky vozidel:
paktní tvar
Alfa Romeo
Huyndai
Mitsubishi
Ssangyong
Audi
Isuzu
Nissan
Subaru
•	Méně součástí: jednodušší servis a opravy
Bmw
Jaguar
Opel/Vauxhall
Suzuki
Chevrolet
Kia
Peugeot
Talbot
a méně potenciálních míst k případné neChrysler
Lada
Renault
Toyota
těsnosti
Citroen
Lancia
Rover
Volkswagen
Daihatsu
Land Rover
Saab
Volvo
•	Obvykle menší velikost umožňuje snadnějFiat
Mazda
Seat
ší umístění na vozidle
Ford
Mercedes-Benz Škoda
Honda

Mini

Smart

Výběr z nabídky brzdových třmenů Ferodo
Objednací kód Název

Strana

Použití

MOC
(bez DPH)

Záloha na vratný
díl bez DPH

FE FCL694343

Brzdový třmen FERODO Levá strana

Audi A3, /Škoda Octavia/VW Golf/Seat Toledo

3 450 Kč

1 216 Kč

FE FCL694344

Brzdový třmen FERODO Pravá strana

Audi A3, /Škoda Octavia/VW Golf/Seat Toledo

3 450 Kč

1 216 Kč

FE FCL692661

Brzdový třmen FERODO Levá strana

Ford Galaxy/Seat Alhambra/VW Sharan

3 300 Kč

838 Kč

FE FCL692662 Brzdový třmen FERODO Pravá strana

Ford Galaxy/Seat Alhambra/VW Sharan

3 300 Kč

838 Kč

FE FCL694419

Brzdový třmen FERODO Levá strana

Mazda 6

4 100 Kč

1 216 Kč

FE FCL694420 Brzdový třmen FERODO Pravá strana

Mazda 6

4 100 Kč

1 216 Kč

Zpět na obsah
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NOVINKA – Náhradní
díly OE kvality značky
VEMO a VAICO
Od prosince 2016 Auto Kelly rozšiřuje nabídku náhradních dílů o nové značky VEMO
a VAICO od zavedeného německého dodavatele VIEROL. Tyto německé značky doplní sortiment náhradních dílů v OE kvalitě napříč celým sortimentem Auto Kelly.
Značka VEMO patří k nejrychleji rostoucím
specialistům na elektronické díly. Značka
VEMO nabízí více než 10 000 dílů. Mezi hlavní
skupiny výrobků značky VEMO patří:
•
•
•
•

Snímače
EGR ventily
Díly klimatizace a chlazení
Zapalovací cívky

Sortiment značky VAICO nabízí motorové
a převodové díly. Kromě samostatných dílů jsou
v nabídce také celé sady. Všechny díly jsou
v kvalitě OE a část sortimentu nese označení
„Made in Germany“. Celá nabídka dílů značky
VAICO obsahuje více než 19 000 náhradních
dílů a mezi hlavní sortimentní skupiny patří:
•
•
•
•
•
•

Hydraulické filtry
Filtry – olejové, palivové, vzduchové
Ventily a motorové díly
Díly řízení
Chlazení – hadice, příruby chladiva, těsnění
Expert Kits+ – opravné sady

Výběr z nabídky:
MOC

Objednací kód

Název položky

Příklad použítí

(bez DPH)

VI V10-0776

Hadice k větrání klikové skříně VAICO

ŠKODA / OCTAVIA (1U2) [09/96-12/10]

979 Kč

VI V25-0130

Hydraulický filtr automatické
převodovky VAICO

FORD / C-MAX (DM2) [02/07-]

890 Kč

VI V10-0385

Sada hydraulického filtru pro automat.
převod. VAICO

ŠKODA / OCTAVIA (1U2) [09/96-12/10]

725 Kč

VI V52-72-0143

Snímač počtu otáček kol VEMO

HYUNDAI / i30 (FD) [10/07-11/11]

2 699 Kč

VI V25-77-0020 Termostat VEMO

FORD / MONDEO IV (BA7) [03/07-]

3 699 Kč

VI V15-99-1908

ŠKODA / OCTAVIA (1U2) [09/96-12/10]

3 721 Kč

Termostat VEMO

Kompletní nabídku dílů značky VEMO a VAICO nalezete na www.autokelly.cz

Zpět na obsah
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OSVĚDČENÁ ZNAČKA SOLVINA
NOVĚ V AUTO KELLY
V sortimentu Auto Kelly nyní najdete mycí
pasty na ruce známé tradiční značky SOLVINA.

V naší nabídce najdete:

Tyto krémy obsahují složky na bázi přírodních
materiálů, které pomáhají čistit pokožku hluboko do pórů a důkladně odstraňují odolné
nečistoty z pokožky, jako jsou oleje, tuky, maziva, pryskyřice, saze, grafit a další. Kvalitní
mycí pasty najdou své uplatnění především
v dílnách, autoservisech, stavebnictví, zemědělství, těžkém průmyslu i v domácnosti.
MOC

Objednací kód

Název položky

KO S30461

Solvina original 450 g

32 Kč

KO S30462

Solvina solmix 375 g

27 Kč

KO S30463

Solvina solsapon 500 g

31 Kč

KO S30289

Solvina solmix 10 kg

(bez DPH)

399 Kč

Auto kelly POKRAČUJE
V PODPOŘE VZDĚLÁVÁNÍ
BUDOUCÍCH AUTOMECHANIKŮ
Poslední listopadový den proběhlo v Tréninkovém centru Auto Kelly vyhodnocení projektu Auto Kelly Junior Akademie. Za účasti vedení Auto Kelly a Střední školy automobilní
a informatiky (SŠAI) Weilova zde bylo vyhodnoceno pět nejaktivnějších studentů, kteří
absolvovali nejvíce kurzů.
Celkem bylo ve školním roce 2015/16 pro- slavnostně předán řediteli SŠAI Ing. Orlovi
školeno 117 studentů. Největší zájem studen- šek v hodnotě 2 mil. Kč na odborná školení
ti projevili o školení Klimatizace, Systémy a workshopy u Auto Kelly pro nový školní rok.
Common Rail a Airbagy. Studenti se úspěšně zapojili i v praktických workshopech přímo v dílně, kde byl největší zájem o Pneuservis a Geometrii podvozku.
Projekt Auto Kelly Junior Akademie byl nově
doplněn o studenty z druhých ročníků, kteří obdrželi svůj první Školicí pas. Na závěr
setkání byl pro školní rok 2016/17 marketinkovým ředitelem Auto Kelly Ing. Knorem

Zpět na obsah
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SPECIÁLNÍ SLEVy NEJŽÁDANĚJŠÍHO SORTIMENTU
GARÁŽOVÉHO VYBAVENÍ
•V
 íce než 100 akčních cen
v dále uvedených
sortimentních skupinách
•S
 peciální nabídka online
školení zdarma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nabíjení a startování
Nářadím vybavené vozíky
Ruční nářadí
Speciální nářadí
Spotřební materiál
Přípravky na motor
Přípravky na brzdy
Vybavení dílny
Mytí, čištění
Pneuservis
Zvedáky a mobilní zvedáky
Geometrie
Plničky klimatizací
Diagnostické přístroje

Kompletní online verzi naleznete zde

Zpět na obsah
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ZÁKONEM POVINNÁ ŠKOLENÍ
Jen u nás online!
	Požární ochrana
	B
 ezpečnost a ochrana zdraví při práci
	Š
 kolení řidičů
	P
 rvní pomoc
	N
 akládání s odpady


V BALÍČKU za 4 500 Kč NA
CELÝ 1 ROK pro neomezený
počet uživatelů!
...A navíc

nejžádanější školení
jako bonus

zdarma!

PŘI NÁKUPU BALÍČKU ONLINE ŠKOLENÍ DO 31. 12. 2016
Detailní informace o balíčku online školení naleznete zde.
V případě zájmu o školení kontaktujte svého obchodního zástupce nebo manažera vzdělávání na
tel: 725 305 880 nebo pište na: skoleni@autokelly.cz

Zpět na obsah
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Seriál technických informací
8. díl:

Základní nastavení snímače
úhlu natočení volantu na
modelech Škoda Octavia
Tentokrát se společně podíváme na základní nastavení snímače úhlu natočení volantu. Nejdříve si vysvětlíme základní funkci snímače a následně jeho nastavení. Ukážeme si také srovnání
jednotlivých generací modelů Škoda Octavia a odlišnost v nastavení.

Snímač úhlu natočení volantu
U koncernu Volkswagen je tento snímač
označován v technické literatuře jako G85.
Snímač se nachází na různých místech podle konkrétního typu automobilu. Nejčastěji je
umístěn na hřídeli volantu nebo je součástí
samotného řízení.
Hlavním úkolem snímače je přenášet informaci o úhlu, který řidič nastavil pomocí volantu.
Informace o úhlu se přenáší od snímače do
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řídicí jednotky ABS. Snímač je schopen měřit
úhel od - 720° do + 720°, což znamená čtyři
úplná otočení volantu.
Přenos informací probíhá po datové sběrnici
CAN - BUS. U Škody Octavia I. generace se
jedná o jediný snímač v systému ESP, který
takto předává informace přímo jednotce ABS/
ESP. U novějších generací je již zahrnuto do
sběrnice více snímačů.

Kontrola snímače G85
Snímač G85 lze jednoduše zkontrolovat V blocích hodnot lze vybrat jednotlivé blopomocí funkce „Čtení bloků naměřených ky, kde lze zkontrolovat výstupní hodnoty
hodnot“.
snímače G85. Jak to vypadá v praxi, můžeme vidět v následujícím obrázku.

Tlačítko pro spuštění měření bloků hodnot

Pokud je například vyměněno kompletní řízení na vozidle, je nutné nastavit geometrii
podvozku. Následně se musí zkontrolovat hodnota snímače G85. Pokud jsou „kola rovně” a geometrie je správně nastavená, tak hodnota musí být 0°. Pokud není dosaženo
nulové hodnoty, tak nelze korektně provést proces základního nastavení (kalibrace) snímače úhlu natočení volantu.

I. generace Octavie 1U
(2000-2003, Octavia Tour -2008)
Tento model využívá hydraulické hřebenové řízení. Pohon řízení je zajištěn hydraulickým čerpadlem, které je poháněno klínovým řemenem od klikové hřídele motoru.
Snímač úhlu natočení volantu je umístěn
na hřídeli volantu mezi spínací skříňkou
a volantem. Spirálový vodič s vratným
kroužkem pro airbag je integrován ve snímači úhlu natočení volantu.
Diagnostikou SuperVAG je možné provést
základní nastavení snímače po jeho výměně nebo po opravě mechanismu řízení. Následující postup umožňuje snímač otestovat i uvést do základního nastavení:
Prvním krokem je přečíst paměť závad řídicí jednotky ABS a zjistit, zda není uloženo
chybové hlášení v paměti závad. Pokud je
v hlášení uloženo, tak je nutné jej odstranit.
V dalším kroku je nutné provést zkušební
jízdu a ověřit, zda je volant správně ustaven v nulovém bodu. To lze provést kontrolou dat v blocích naměřených hodnot.

Následně je třeba provést postup, kterým
se uvede snímač do základního nastavení.
Postup:
1.	Zkušební jízdou ověřte, zda je volant
správně ustaven
a)	Projeďte se a zastavte v přímém směru
(nevypínejte motor)
b)	Ověřte hodnotu snímače úhlu natočení
volantu (Čtení bloku naměřených hodnot, hodnota snímače úhlu natočení
volantu, hodnota má být 0±4,5°).
2. V menu zvolte funkci Login a zvolte položku Zpřístupnění základního nastavení.
3.	V menu zvolte funkci Základní nastavení
a zvolte ze seznamu položku Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu.
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Octavia II. generace
Octavia II již využívá nový typ servořízení.
Jde o elektromechanické řízení s dvojitým
pastorkem, které nahrazuje hydraulický systém u předchozího modelu Octavia I. Systém elektromechanického řízení je vybaven
snímačem velikosti ovládacího momentu.
Ten je umístěn přímo na převodce řízení.
Stejně jako v předchozím modelu je použit
snímač G85, který je umístěn na volantové
tyči nebo přímo v převodce řízení. Komunikace mezi snímači probíhá po datové sběrnici CAN-BUS a je možné provádět základní
nastavení jako u předchozího modelu.
Tři generace elektromechanického řízení
U modelové řady Octavia bylo použito několik generací převodek řízení. V roce 2004 byla
nasazena první generace a v průběhu roku
proběhla záměna za druhou generaci. Důležitou informací je, že první generace řízení se dá
zaměnit za druhou. Pro záměnu je nutné použít
nový svazek vedení a nápravnici s objednacím
číslem 1K0 199 369 - 1K0 199 369 E. Od čísla

1K0 199 369 F není nutné nápravnici měnit. Dále
je nutné vyměnit pravou konzolu s objednacím
číslem 1K0 199 296 - 1K0 199 296 C. Náhradní
díl s indexem D již není nutné měnit.
Důležitá změna nastala v roce 2009, kdy byla
druhá generace nahrazována třetí generací řízení. Rozdíl se pozná tak, že se liší počet
šroubů, kterými je připevněna převodka řízení
k nápravnici. Druhá generace má 4 šrouby
a třetí má 3 šrouby na nápravnici.
Další změna je v umístění snímače natočení
volantu G85. Do kalendářního týdne 22/08
se snímač nachází mezi volantem a kombinovanými spínači na sloupku řízení. Došlo také
ke změně umístění snímače, který je integrován na převodce řízení. Pokud je snímač G85
vadný, tak jej není možné samostatně vyměnit.
Je součástí celé převodky řízení. Právě tyto
informace jsou nejdůležitější k základnímu
nastavení snímače G85. Pokud je integrován
v posilovači, tak se provádí základní nastavení
přímo v řídicí jednotce posilovače řízení. Naopak v řídicí jednotce ABS se nastavuje snímač,
pokud je integrován mimo posilovač řízení.

Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu Škoda Octavia II
Tento postup platí pro elektromechanic- 4. V menu zvolte funkci Login a zvolte položku
ké řízení, které nemá integrovaný snímač
Zpřístupnění funkcí základního nastavení.
v převodce řízení. Jedná se tedy o druhou
generaci systému řízení.
Postup:
1. Nastartujte motor.
2.	Vytočte volant do levého rejdu (na mecha- 5. V menu zvolte funkci Základní nastavenický doraz) a podržte ho v této poloze nění a zvolte ze seznamu položku Základní
kolik vteřin. Potom ho vytočte do pravého
nastavení snímače úhlu natočení volantu
rejdu a také chvíli podržte. Tím provedete
(Kalibrace).
základní nastavení dorazů posilovače řízení.
3.	Potom zkušební jízdou ověřte, zda je volant
správně ustaven.
a)	Projeďte se a zastavte v přímém směru
(nevypínejte motor).
b)	Ověřte hodnotu snímače úhlu natočení
volantu (Čtení bloku naměřených hodnot, hodnota snímače úhlu natočení volantu, hodnota má být 0±4,5°).

Zpět na obsah
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Poslední generace Octavia III.
Poslední generace Octavia III používá podobný systém servořízení jako Octavia
II Facelift. I zde je změna v konstrukčních
dílech, jako tomu bylo v předchozích modelech. V současném modelu Octavia III je
použita 4. generace servořízení a nově využívá synchronní motor. Pro správnou funkci
motoru je zapotřebí stálého napětí na svorce 30, ukostření na svorce 31 a komunikace
je zajištěna po sběrnici CAN - BUS. Novinka
je také na snímači momentu. Ten má nyní
zdvojenou funkci pro případ výpadku prvního snímače. Řídicí jednotka posilovače
řízení komunikuje na protokolu UDS.
Základní nastavení snímače úhlu natočení
volantu se u vozidel vybavených ABS/ESP
nastavuje v jednotce „Posilovač řízení 44“.
Základní nastavení snímače úhlu natočení
volantu je nutné provést v případě, že došlo:
• k výměně posilovače řízení
• k výměně snímače úhlu natočení volantu
• ke změně geometrie podvozku (seřízení)

Postup:
1.	V programu SuperVAG navažte komunikaci s řídicí jednotkou Posilovač řízení.
2.	Zvolte funkci Login a vyberte ze seznamu
hodnotu Zpřístupnění funkcí základního
nastavení. Zkontrolujte, že funkce byla provedena a hodnota přijata.
3. Zvolte funkci Základní nastavení a vyberte
ze seznamu řádek „Snímač úhlu natočení
volantu“.
4. Nyní se držte pokynů programu. Po spuštění základního nastavení (zobrazí se text
Běží) vytočte volant do levého a následně
do pravého dorazu (podržte jej v každé
krajní poloze minimálně 2 vteřiny) a potom
jej ustavte přesně na střed.
5.	Následně klikněte na tlačítko Ukončení základního nastavení.
6.	Základní nastavení je provedeno, pokud
svítí kontrolky na přístrojovém panelu (snímání tlaku v pneumatikách, volant a ESP).
7.	Po dokončení základního nastavení je nutné ještě provést inicializaci snímače úhlu
natočení volantu.
8.	Vytočte volant do levého a následně do
pravého dorazu a potom jej ustavte přesně
na střed. Po provedení inicializace kontrolky na přístrojovém panelu zhasnou.
9. Nyní můžete zkontrolovat paměť závad.

Závěrem si ještě vysvětlíme základní srovnání
mezi jednotlivými modely Octavia. Následující
tabulka prezentuje základní informace o snímačích G85 a jejich umístění včetně komunikačních protokolů.
Model

Octavia I, 2000-

Octavia II

Octavia II FL

Octavia III

Typ ABS

MK60

MK60

MK60EC1

MK100

Umístění G85

pod volantem

pod volantem

převodka řízení

převodka řízení

Generace servořízení

hydraulické
(nemá řidicí jednotku)

1a2

3

4

Diagnostický protokol

KWP2000/Kline

KWP2000/CAN

KWP2000/CAN

UDS

Podívejte se na instruktážní SuperVAG video: https://www.youtube.com/watch?v=rxYjksE2vu4
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