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vážení obchodní přátelé,

a je to tady: společnost auto kelly se rozhodla rozšířit svoji 
nabídku sortimentu a služeb o další velkou oblast a můžeme tak 
v souladu s naším heslem v logu „vše pro auta“ směle říci, že máme 
i „vše pro lakování“! po jarní premiéře sortimentu broušení a leště-
ní jsme nabídku zkompletovali tak, že si u nás vybere nejen ostří-
lený profesionál, ale také začínající nadšenec! vše je přehledně 
popsáno v úvodu tohoto časopisu. snadnosti výběru také určitě 
napomůže nová sekce na našem e-shopu, kterou najdete v jeho 
horní liště v samostatné záložce „lakování“. protože je ale vždy 
nejlepší se přesvědčit na vlastní oči, zařadili jsme prezentaci novi-
nek pro lakování i na naši podzimní roadshow garážové techniky.  
Její program, místa a data jednotlivých zastávek naleznete na zadní 
straně obálky.

a co dalšího vám přináší toto info? samozřejmě tradiční přehled 
aktuálních produktových novinek, a to nejen pro osobní, ale také 
nákladní vozidla a motorky. zajímavé je také rozšíření nabídky 
garážové techniky o zařízení na profesionální čištění dpF filtrů.  
stranou nezůstaly ani nejrůznější technické informace a rady pro 
využití sezónně aktuálního sortimentu.

proFi Garáž si již našla cestu do mnoha autoservisů, a proto jsme 
se rozhodli vám zprostředkovat osobní zkušenosti vašich kolegů. 
připravili jsme seriál krátkých video záznamů, se kterými vás bu-
deme postupně seznamovat. první díl je již k dispozici a můžete se 
tak na vlastní oči přesvědčit, že toto softwarové řešení pro střední 
a malé servisy zkrátka a jednoduše funguje a není vůbec žádný 
problém ho hned začít využívat!

vážení obchodní přátelé, přeji vám úspěšné zvládnutí podzimního 
náporu motoristů a budeme rádi, když vám i toto info připomene, 
že se na auto kelly můžete spolehnout, protože jsme zde pro vás!

za redakční radu a tým auto kelly

ing. michal knor
ředitel marketingu

michal.knor@autokelly.cz
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vše pro lakování

Auto Kelly vstupuje na trh autoopravárenského lakování a přináší kro-
mě kompletní nabídky příslušenství a vybavení pro lakovny také pré-
miovou značku autolaků SIKKENS pro profesionální použití, se kterou 
po celém světě pracují ty nejlepší autolakovny. Na tuzemském trhu tak 
nyní nabízíme vůbec nejširší nabídku značky Sikkens těm, kteří v oboru 
lakování vždy hledají top řešení.

AUTOLAKY

• nabízí nejen produkty špičkové kvality, ale i komplexní 
softwarové řešení pro efektivní provoz lakoven

• umožňuje vyhledání nejlepší možné barevné shody na první pokus
• poskytuje globálně přístupnou databázi odstínů

• nabízí kompletní nabídku škály odstínů, a tak i přímý přístup  
k více než 2 milionům receptur a variant

• Garance špičkové kvality u všech typů aplikací

sikkens je jako značka součástí společnosti akzo nobel, jednoho z  předních světových 
výrobců barev a je vyhledávána jak nezávislými autolakovnami, tak oem lakovnami, pojišťov-
nami a provozovateli vozových parků. 

proč profesionálové volí značkU sikkens:

začněte s míchací stolicí s příslušenstvím
důležitým a obvykle prvním krokem pro úspěšný začátek lakování se sikkens je využití startovacího balíčku, který nabízí kompletně vybavenou 
míchací stolici s příslušenstvím včetně pracovního stolu, váhy, kompletního koloristického boxu a samozřejmě i klíčový produkt – spektrofotometr.
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vše pro lakování

to nejlepší  
z nabídky autolaků 
sIKKens
colorbUild plUs
víceúčelový plničový systém je vhodný pro všechny typy oprav. skládá se s šesti barevných 
komponentů. dává vám možnost kombinovat nejen varianty odstínů černé a bílé jak je větši-
nou zvykem, ale navíc také dalších čtyř základních barev, čímž si přesněji připravíte podklado-
vý barevný plničový nátěr, který více vyhovuje vrchní vrstvě laku-basecoatu.
díky této jedinečné funkci postačí pro dosažení dokonalého konečného výsledku méně vrch-
ního nátěru.

AUTOwAve mm 2.0
tento basecoat (základní lak) na vodní bázi zajišťuje vynikající pokrytí, kontrolu metalických 
barev a rozstřikovatelnost. kombinace rychlé doby zpracování, snadnosti použití, ale také spo-
lehlivosti a dokonalé barevné shody vede k jistotě dosažení špičkových výsledků.

aUtocryl lv mm
topcoat autocryl plus lv vyhovuje voc legislativě a využívá nejnovější jednostupňovou tech-
nologie akzonobel. představuje kombinaci vysokého lesku a vysoké ziskovosti, kdy je potře-
ba pouze 1,5 vrstvy k dosažení vysokého krytí. šetří se tak materiál a čas, což vede ke kratším 
dobám zpracování. autocryl plus lv je k dispozici v sortimentu 21 barev určených k míchání  
a je vhodný pro dosažení shody s jakýmkoliv základním odstínem barvy vozu.

aUtoclear 2.0 a aUtoclear lv sUperior
čirý lak autoclear 2.0 je flexibilní čirý lak s vynikajícím celkovým vytvrzením, který spolehlivě  
splňuje denní požadavky. poskytuje možnost sušení při teplotách 40 °c a 60 °c.
koncepce čirého laku autoclear lv superior nabízí rychlost sušení mezi 10 a 35 minutami  
a kombinuje vynikající vzhled, rychlost a robustnost.

aUtosUrfacer Uv
unikátní uv plnič, který schne během pouhých třiceti sekund až dvou minut pod světlem 
uv-a, v závislosti na velikosti opravy (s ruční uv led lampou tesla cure r100 ). snižuje spo-
třebu na opravu o téměř 50 % a jedná se o 1k produkt pro okamžité použití bez jakékoli doby 
zpracovatelnosti.
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V sortimentu stříkací techniky nabízíme špičkové výrobky od nejlepších, 
světově známých značek SATA a DEVILBISS. Z naší široké nabídky mů-
žete vybírat v e-shopu v sekci „Stříkací technika“.

stříkací technika

vše pro lakování

produkty německého výrobce stříkacích pistolí sata naleznete v  lakovnách po celém svě-
tě. Jde o velmi rozšířenou značku, která se vyznačuje především svou vysokou kvalitou  
a perfektní technologií. svou produktovou řadu dělí do 2 skupin podle typu tryskových sad 
na hvlp a rp. nejnovější top řady pistolí 5000 a 5500X nastavují měřítka v oblasti kvality  
a dělá z lakování opravdové potěšení. s použitím digitální verze mohou lakýrníci precizně na-
stavit tlak a vzdálenost dle používaného laku, klimatických podmínek a svého pracovního stylu.

k používání pistolí se pojí také příslušný paint-system. značka sata vyvinula systém rps - 
ideální systém kelímků pro lakovny. usnadňuje práci lakýrníkovi, zvyšuje jeho produktivitu  
a dramaticky snižuje spotřebu čisticích prostředků. systém kelímků pasuje na všechny pistole 
sata bez redukce a zaručuje tak vysokou rychlost při výměně barvy. kelímky jsou ve velikos-
tech 0,3 l, 0,6 l a 0,9 litrů. v nabídce jsou také v uv provedení. 

pro dosažení nejlepších výsledků je nutné mít v každé lakovací kabině co nejkvalitnější stla-
čený vzduch. ať už se jedná o samotné lakování nebo provoz ofukovacích pistolí, čisticích 
zařízení, či vzduch do dýchacích zařízení, sata nabízí kombinaci kabinových filtrů pro všech-
ny případy. 

když se zeptáte zkušeného lakýrníka na značku kvalitních stříkacích pistolí, určitě jako 
jednu z prvních zmíní devilbiss. právě tato značka vynalezla aplikaci nástřiku barvy pis-
tolí a od té doby se stala synonymem pro vysokou kvalitu, flexibilitu a efektivitu přenosu.

Její top řada Gti pro lite je jednou z nejlepších na světě. vybírat můžete ze širokého 
spektra stříkacích sad tak, aby se pistole mohly používat v kombinaci s libovolným vý-
robcem barev přesně podle vašich požadavků. velice přesný digitální ukazatel vstupní-
ho tlaku ještě více zlepšuje kvalitu procesu a výsledek opravy.

kromě profesionálních pistolí, plničových a spot-repair pistolí je v  nabídce také kom-
pletní šíře náhradních dílů a příslušenství k téměř libovolné pistoli. pokud hledáte pistoli 
pouze pro hobby použití, doporučujeme pistole z řady starting line, které jsou pro tyto 
účely dostatečné. 
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Veškeré technologie, které urychlují dobu opravy a zlepšují efektivitu práce v lakovnách, na-
leznete na našem e-shopu v sekci „Vybavení lakoven“. Jedná se především o myčky stříka-
cích pistolí, infračervené zářiče nebo pneumatické zvedáky na přípravné stání. Centrální od-
sávání včetně kompresorů a kompletních rozvodů stlačeného vzduchu navíc umíme vytvořit 
přímo na míru. Nechybí ani nabídka stříkacích kabin od anglických výrobců Junair a Rowley, 
přičemž každá z nabízených značek cílí na jiné zákazníky, proto se v naší nabídce vhodně 
doplňují a poskytují řešení každé autolakovně, od malého servisu po velký značkový servis.

vybavení lakoven

vše pro lakování

vlajková loď a špičková kvalita bez kompromisu
lakovací kabiny Junair mohou být provedeny s klasickým vertikálním nebo s diagonálním 
prouděním vzduchu, dále mohou být vybaveny dalšími doplňkovou výbavou pro zvýšení 
efektivity lakování a snížení nákladů na provoz. některé použité technologie jsou značkou 
Junair patentovány a nenajdete je v žádné jiné konkurenční kabině.
veškerá výroba lakovacích kabin Junair probíhá ve velké británii a pro jejich výrobu jsou 
použity komponenty vyrobené ve velké británii nebo v evropské unii.

tiP:
máte zájem naprojektovat a vyrobit lakovací kabinu přesně podle svých představ? kontaktujte svého obchodního zástupce pro více informací.

základní nabídka lakovacích kabin JUnair se skládá ze čtyř modelů:

Junair color box  základní model s diagonálním otevřeným odsáváním v zadní části kabiny.

Junair 1 series  
lakovací kabina s diagonálním odsáváním v uzavřených boxech umístěných v zadní části, na přání je možná varianta 
s odsáváním na jedné straně kabiny a s modulačním hořákem.

Junair 3 series
lakovací kabina s modulačním hořákem a vertikálním odsáváním centrální jámou. na přání je možné provedení 
s diagonálním odsáváním z obou stran kabiny nebo provedení s vertikálním celopodlahovým odsáváním na nízké 
nájezdové rampě levac, případně s podsklepením evac.

Junair 5 series  
vlajková loď značky Junair. Již v základním provedení nabízí celopodlahové vertikální odsávání na rampě levac 
nebo s podsklepením evac. kabina je dále standardně vybavena sadou pro úsporu energie, modulačním hořákem, 
led osvětlením a intuitivním ovládacím panelem isystem³. 
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tato značka sídlí rovněž ve velké británii a vyrábí lakovací kabiny střední třídy. pro výro-
bu používá komponenty vyrobené ve velké británii. chytrá řešení, jednoduchá konstrukce, 
snadná údržba, příznivá cena, to jsou důvody proč značku roWley zvolilo přibližně 65 % 
zákazníků ve velké británii.
lakovací kabiny roWley mohou být provedeny s  diagonálním odsáváním i v  provedení 
s vertikálním odsáváním s podsklepením nebo na nájezdové rampě.

základní nabídka lakovacích kabin roWley se skládá ze čtyř základních modelů:

roWley aeroeco
základní model lakovací kabiny se zadním diagonálním prouděním vzduchu. Je ideální pro malé lakovny s malým 
objemem zakázek nebo jako startovací kabina.

roWley aeromidi
lakovací kabina s ideálním poměrem cena/výkon. možné je také provedení s diagonálním prouděním vzduchu nebo 
s vertikálním prouděním vzduchu s odsáváním centrální jámou, celopodlahové podsklepení, případně celopodlaho-
vé podsklepení na nájezdové rampě.

roWley aeromaxi  
vlajková loď značky roWley. možné je také provedení s diagonálním prouděním vzduchu nebo s vertikálním prou-
děním vzduchu s odsáváním centrální jámou, celopodlahové podsklepení případně celopodlahové podsklepení na 
nájezdové rampě s modulačním hořákem a větší intenzitou osvětlení 1 200 lux.

roWley aerosmart
box pro „smart opravy“ je ideální také jako přípravné stání. box je vybaven vším, co potřebujete pro tento druh 
práce. má výkonné odsávání, filtraci vstupního vzduchu, vlastní silné osvětlení i možnost uzavření boxu pomocí 
nehořlavých závěsů. 

vše pro lakování

perfektní poměr ceny a výkonu. kabina pro každého!

tiP:
kromě představených základních modelů je možné naprojektovat a vyrobit lakovací kabinu přesně podle přání zákazníka. kontaktujte 
svého obchodního zástupce pro více informací.
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v  naší komplexní nabídce pro lakovny naleznete také švédského 
výrobce mycích zařízení pro stříkací pistole. tento globální lídr na 
trhu se vyznačuje především neustálými invencemi, patentovanou 
technikou a precizní kvalitou.
myčky jsou manuální nebo automatické a vhodné pro laky na vodní 
i ředidlové bázi. podle počtu zaměstnanců v lakovně se můžete roz-
hodnout pro 1 až 4 mycí doky, které mohou umývat zároveň.
v nabídce firmy drester lze dále nalézt všechna dodatečná zařízení, 
jako jsou míchací stoly, sběrače odpadu, recyklační a další zařízení 
pro co největší optimalizaci míchací místnosti.
mezi největší přednosti výrobků drester patří vynikající čistící vý-
kon, minimalizace odpadu chemických látek a flexibilní řešení pro kaž-
dou velikost a potře-
bu lakovny.

Globální lídr na trhu infračervených zářičů pro lakovny je firma irt. 
v dnešní době se zářiče a  lampy stávají velmi populární z důvodů 
sílícího tlaku na vysoce kvalitní, rychlou a ekonomickou opravu.
díky mnoholetým zkušenostem a vývoji  ve spolupráci s předními 
výrobci barev a s lakovnami vyvinula značka irt řadu špičkových 
infračervených lamp. zářiče irt jsou vyráběny ve švédsku, a proto 
se můžeme spolehnout na jejich vysokou kvalitu. Jsou nejúčinnější 
v úsporách energií a mají vyšší výkon v porovnání s obvyklými infra-
červenými zářiči na trhu. 
v  nabídce naleznete širokou škálu výrobků od kompaktních lamp 
do ruky až po velké pojízdné stojanové lampy s digitálním ovládacím 
panelem. software obsahuje několik sušicích programů a rozhraní je 
kompletně v češtině.

pokud chcete vybavit svou lakovnu zvedákem, který splňuje normy 
pro použití ve výbušném prostředí, můžete zvolit pneumatické zve-
dáky od firmy herkules. německý výrobce se specializuje pouze 
na pneumaticky poháněné zvedáky. 
zvedáky se rozlišují na 2 hlavní typy – standardní nebo duální. duál-
ní zvedák je vhodný pro zákazníky, kteří potřebují zvedat vozidla na 
kolech nebo za podvozek. u zvedáků není potřeba žádná stavební 
příprava a je možné je začít používat téměř ihned po sestavení. s vo-
litelnými kolečky jsou zvedáky navíc mobilní a lze s nimi pohybovat 
po celém pracovním prostoru. 
herkules nabízí také pracovní vysokozdvižné plošiny, které jsou ne-
zbytné při lakování vyšších vozů, jako jsou dodávky, autobusy nebo 
nákladní vozy.
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tiP:
pro větší provozy doporučujeme komplexní projekt centrálního odsávání, který se vyhotoví na míru podle přesných rozměrů dílny  
a individuálních požadavků. nabídku sestaví náš projektový manažer pro lakovací provozy. pro více informací kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

vše pro lakování

společnost Fiac je v oboru stlačeného vzduchu světově 
známá pro vysokou kvalitu svých výrobků a zákaznic-
kých služeb. 
stávající nabídku kompresorů rozšiřují výkonné šroubové 
kompresory určené především do lakoven, kde je na kva-
litní stlačený vzduch kladen ten nejvyšší důraz. technic-
ky velice kvalitní šroubové kompresory obsahující filtraci 
vzduchu spolu se sušičkou zaručují, že se k připojenému 
nářadí dostane pouze ten nejkvalitnější vzduch. 
kromě kompresorů je nově v nabídce kompletní sortiment 
rozvodů stlačeného vzduchu. z  toho důvodu je možné 
instalovat nejen kompresor, ale i správné tlakové potrubí  
s koncovkami včetně všech revizí a zkoušek.

italský výrobce rupes se kromě výtečných brusek  
a leštiček pro lakovny zaměřuje i na profesionální cent-
rální odsávací systémy pro lakovny.
odsávání pro přípravné stání se dá vyřešit několika způ-
soby. nejjednodušší a ekonomicky nejvýhodnější vari-
antou je zakoupení odsávacího kitu, který se skládá z od-
sávací jednotky, otočného ramene upevnitelného na zeď 
a odsávacího hnízda, do kterého se zapojuje elektrické 
nebo pneumatické nářadí. v nabídce naleznete několik 
variant různě výkonných odsávacích jednotek, rozměrů 
a podob otočných ramen a také odsávacích hnízd. zrych-
lí vám čas přípravy před lakováním nejvyšší efektivitou 
broušení, která je zajištěná dokonalým odsáváním.
centrální odsávání se skládá z  centrální jednotky, ze 
které je vedeno odsávací potrubí do jednoho či několi-
ka odsávacích ramen, do kterých je následně zapojeno 
brousicí nářadí na jednotlivých pracovních stanovištích. 
toto řešení je určené pro větší provozy, kde se vyskytuje 
3 a více pracovních stání.

tiP:
pokud máte zájem o kompletní projekt rozvodu stlačeného vzduchu, můžete se bez obav obrátit na nás. projektový manažer na základě 
přesných rozměrů dílny a individuálních potřeb provozu vytvoří projekt s nabídkou přímo na míru. pro více informací kontaktujte svého 
obchodního zástupce.
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V průběhu roku 2018 Auto Kelly postupně uvedlo do své nabídky všechny hlavní značky 
broušení, které jsou dnes používané v našich autoservisech, autobazarech a samozřejmě  
i v profesionálních lakovnách. Aktuálně nabídka obsahuje více než 800 položek, které na 
našem e-shopu naleznete v samostatné sekci „Broušení“. Nabídka je dále rozdělena podle 
jednotlivých tvarů brusných kotoučů a výseků a také podle jednotlivých značek. V rámci 
tohoto sortimentu dokážeme nabídnout všechny produkty velkého množství výrobců na 
jednom místě, navíc s možností jednoduchého filtrování a výběru položek. Díky silnému 
naskladnění máme dostupnou většinu položek a nejběžnějších zrnitostí.

broušení

vše pro lakování

sortimentní nabídka brusiva značky 3m obsahuje produktové řady ko-
toučů, výseků, rolí a archů cubitron, purple, Gold, trizact a blue. dopl-
něním nabídky broušení od 3m tak dokážeme nabídnout brusné řady 
a produkty pro specifické operace a kroky v rámci všech fází broušení. 
nejoblíbenější produkty, zejména produktovou řadu trizact na filmu  
a pěně, máme skladem jak na centrálním skladu, tak i na pobočkách.

máme pro vás unikátní řešení ve formě 
startovacích sad značek indasa, mirka  
a norton. v každé sadě najdete kotoučky 
různých zrnitostí, takže nemusíte investovat 
do celých balení.  

v nabídce této portugalské značky najdete nejlepší poměr cena/vý-
kon. v  sortimentu jsou zastoupeny řady broušení ht line, Film line  
a plus line. u řady ht line přinášíme inovativní patentovanou odsávací 
technologii ultravent, která se může směle rovnat s odsáváním na 
síťce. spojením všech produktových řad vzniká kompletní nabídka bru-
siva od p80 až po p2500 včetně příslušenství k broušení jako unašeče, 
brusné houbičky a další.

nejširší nabídku brusiva přinášíme prostřednictvím renomované fin-
ské značky, která nabízí produktové řady kotoučů, výseků, rolí a archů 
Gold, abranet ace, abralon, autonet, microstar, Q.silver ace, WpF  
a unikátní systém osp. tento systém umožňuje zjednodušit celý pro-
ces broušení díky kombinovanému brusivu různých zrnitostí, takže je 
proveden v méně krocích, a navíc díky odsávání na síťce nabízí špičko-
vou čistotu, bezprašnou práci a kvalitní provedení.

tento technicky vyspělý systém broušení obsahuje produktové řady 
kotoučů, výseků, rolí a archů pro plus, blue Fire, pro Film, multi-air, ice 
a unikátní systém cyclonic. ten (obdobně jako systém osp u značky 
mirka) umožňuje zjednodušení celého procesu, provedení v  méně 
krocích a navíc používá barevné provedení kotoučů, které na první po-
hled pomáhají vybrat správnou variantu pro fázi broušení.

vyzkoušejte si, co vám 
bude vyhovovat.  
a navíc ušetříte!

ten nejlepší mix značek profesionálních brusiv, který si dovedete představit!
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Nabídka sortimentu leštění v Auto Kelly obsahuje všechny klíčové značky na trhu, 
takže je možné vybírat z  nejběžněji používaných lešticích systémů v  lakovnách. 
Všechny značky jsou dostupné na našem e-shopu na jednom místě, v sekci „Leště-
ní“, kde je k dispozici více než 150 položek. Všechny systémy leštění jsou rozděleny 
do sekcí dle zvoleného lešticího postupu. Pro mistry detailu jsme připravili také na-
bídku speciálních lešticích past, vosků a kotoučů pro ten nejdokonalejší výsledek, 
odstranění nežádoucích hologramů a správnou aplikaci speciálních lešticích past 
pro nové i starší vozy.

leštění

vše pro lakování

leštění od firmy 3m je klasikou na trhu zejména pro speciální a finální úpravy, které lakýrníci 
mnohdy vyžadují. nabízíme proto kompletní systém barevně odlišených lešticích past Fast cut, 
extra Fine, perfect-it iii a další. v kombinaci s předfinální přípravou povrchu kotouči trizact se tak 
můžete spolehnout na skvělý výsledek své lešticí práce.

lešticí systém od této britské firmy se za-
měřuje na co nejjednodušší a nejrychlejší 
řešení. na základě dlouhodobého vývoje 
pro rychlejší a trvanlivější úpravu povrchů 
vyvinula Farécla postupně se rozmělňující 
brusnou složku. to znamená, že s jednou 
pastou zároveň brousíte i leštíte! nabídku 
leštění Farécla právem řadíme na první 
místo mezi nabízenými lešticími systémy, 
protože kromě dokonalé kvality disponuje  
i nejpříznivějšími cenami.

Finská společnost mirka postupně zjedno-
dušuje systém leštění polarshine, který nyní 
nabízíme v nejaktuálnější verzi. lešticí pasty 
polarshine 20, polarshine 10 a polarshine 5 
nyní kompletně pokrývají celý proces  spo-
lečně s  veškerým příslušenstvím lešticích 
kotoučů, mikrovláknových utěrek a unašečů. 
v nabídce také nezapomínáme ani na lešticí 
systém Golden Finish, který obsahuje kromě 
lešticích past i lešticí kotouče. celý proces od 
předfinální úpravy povrchu a leštění tak nyní 
zpracujete najednou.

obdobně jako u ostatních značek je i sys-
tém leštění norton založen na jednoduché 
kombinaci lešticích past a kotoučů v různém 
barevném rozlišení, včetně příslušné mikro-
vláknové utěrky pro finalizaci. navíc je dopl-
něný sadou norton pro renovaci světlome-
tů, která si po uvedení do naší nabídky na jaře 
2018 získala již desítky zákazníků, kteří oce-
ňující příznivou cenu při dosažení těch nejlep-
ších výsledků.
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V  rámci této nabídky nabízíme kompletní sortiment pneumatických a elektrických 
brusek a leštiček, dále širokou nabídku ručních hoblíků a v neposlední řadě také vysa-
vače s příslušenstvím, včetně hadic, filtrů a možností sestavení kompletních jednotek. 
Všechny produkty naleznete na našem e-shopu ve speciální sekci „Strojky, vysavače 
a nářadí“. Ke všem jsou vybrány doporučené unašeče. Kromě níže zmíněných značek 
nabízíme také vybrané unašeče značek NORTON a 3M.

strojky, vysavače
a nářadí

vše pro lakování

vlajkovou lodí této sortimentní nabídky jsou výrobky italského výrobce rupes, které kombinují 
prvotřídní kvalitu, příznivou cenu a skvělý italský design. 
díky tvrdé práci a inovaci rupes patří mezi naprostou špičku! 
z nabídky rupes upozorňujeme především na bezkonkurenční elektrické brusky scorpio  
a elektrickou leštičku biGFoot, které na trh přináší moderní a propracovaný design spolu  
s mnoha technickými vylepšeními pro ještě lepší práci. na rupes si prostě okamžitě zvyknete, 
navíc s dobrým pocitem investice rozumné ceny.

nabídka finské společnosti mirka je svou šíří 
velice podobná nabídce rupes. Jde o léty 
prověřenou kvalitu velmi dobře zavedené 
značky, kterou používá většina českých lako-
ven. v naší nabídce naleznete všechny klíčo-
vé elektrické a pneumatické produkty včetně 
vysavačů a příslušenství.

pro doplnění již tak široké nabídky jsme zařadili 
také produkty značky indasa, jejíž sortiment 
ručních hoblíků kompletně pokrývá všechny 
produktové řady brusiv indasa a jejich kombi-
nací tak dosáhnete nejlepších výsledků. samo-
zřejmostí jsou i pneumatické a elektrické brus-
ky s víceděrovým odsáváním, které perfektně 
pasují na technologii ultravent.

kromě lešticích systémů nabízíme i naprostou 
senzaci od této značky – nejlevnější elektric-
kou leštičku na českém trhu! od března 2018 
pracuje s více než 100 prodanými kusy řada 
profesionálů s  velmi pozitivními reference-
mi na její celkovou kvalitu, hlučnost, vibrace  
a lešticí výkon. 

Jako první v  čr uvádíme na trh tuto prémi-
ovou značku amerického výrobce brusek, 
leštiček a vysavačů. přinášíme tím absolutní 
špičku bez kompromisu s dlouhodobou spo-
lehlivostí při trvalém zatížení. hitem nabídky 
je bezesporu nejlehčí orbitální pneumatická 
bruska s odsáváním.
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Kategorie, na kterou je mezi profesionály v oboru lakování kladen velký 
důraz, i když je mezi zákazníky trochu opomíjená, jsou produkty k utírání, 
čištění a maskování. Skladba výrobků obsahuje vše, co lakovna ke svému 
provozu potřebuje: čisticí a lešticí utěrky, produkty k maskování, jako jsou 
papíry a fólie nebo mnoho variant lepicích a maskovacích pásek.

utírání, čištění
a maskování

vše pro lakování

Utírání a čištění
vysoce obrátkové položky v lakovnách jsou bezesporu veškeré produkty k utírání. z toho 
důvodu jsme navázali spolupráci s  jedničkou v  tomto oboru – firmou tork a do nabídky 
zahrnuli nejdůležitější produkty, které se skvěle uplatní v lakovnách. k utěrkám různých tva-
rů, množství a materiálů máme i odpovídající zásobníky pro co nejkomfortnější používání. 
nabídku utěrek navíc doplňují již osvědčené utěrky starline/Xt.
k leštění je vždy nutné používat speciální mikrovláknové utěrky na finální doleštění povrchu. 
ke každému lešticímu systému doporučuje výrobce právě svou mikro-utěrku pro dosažení 
těch nejlepších výsledků. záleží tedy právě na vás, jaký systém preferujete a podle toho 
volíte utěrky Farécla, norton, mirka nebo 3m.

mAsKOvání
Jednou z nejdůležitějších činností před samotným lakováním je správné zamaskování částí, 
které by neměly s novým lakem přijít do styku. k zakrytí velkých částí slouží maskovací pa-
pír, který nabízíme v různých šířkách od 30 do 100 cm s návinem až 200 m ve dvou různých 
kvalitách od italského výrobce corcos. nabídku dále doplňuje maskovací papír norton s ná-
vinem 300 m a patřičným zásobníkem. 
při lakování jednotlivých dílů na zkompletovaném autě je nutné zbytek vozidla zakrýt  
a ochránit proti případnému barevnému prachu, který by se usadil na ostatních dílech. ide-
álním pomocníkem pro tyto případy je maskovací folie. můžete volit mezi samostatnou folií 
corcos o šířce 4 m nebo 5,2 m s návinem až 300 m nebo folií s fixační páskou pro snadnější 
upevnění v šířkách 55-270 cm o návinu 20 m.

maskovací pásky
maskovací a lepicí pásky jsou téma, kterému jsme věnovali opravdu velkou pozornost. do-
stalo se nám do rukou opravdu mnoho rozličných pásek od různých výrobců a všechny jsme 
podrobili velmi náročnému testování. ve finále jsme se rozhodli pro kompletní nabídku pá-
sek od výrobce brusiva indasa, které nás přesvědčily svou kvalitou, odolností, širokým vý-
běrem a navíc i velmi atraktivní cenou. v nabídce této značky jsou maskovací pásky s odol-
ností až do 110 °c, oboustranné pásky, konturovací pásky, pěnové pásky nebo trimovací 
pásky a to v mnoha šířkách a délkách.
pokud jsou však někteří z vás zvyklí používat pásky 3m, najdete je u nás také. nabídku těch 
nejpoužívanějších 3m maskovacích, oboustranných či pěnových pásek jsme ještě vhodně 
doplnili i produkty značky corcos a kemtex.
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Belgická firma Kemtex, která se specializuje na kompletní nabídku spotřeb-
ního materiálu a příslušenství pro lakovny, je naším hlavní dodavatelem 
tohoto sortimentu. Mezi její nejžádanější výrobky, které naleznete převáž-
ně v kategorii spotřebního materiálu, patří míchací kelímky, míchátka, test 
karty, tmelové špachtle, retušovací štětce a mnoho dalšího. Pokud hledáte 
komplexní paint systém od dalších renomovaných výrobců, máme pro vás 
také řešení. V naší nabídce naleznete jednorázové kelímky od značek 3M, 
SATA nebo Farécla.

sPotřební materiál

vše pro lakování

paint systém
každá stříkací pistole musí být opatřena kelímkem s barvou. univerzální kelímky je možné 
používat opakovaně, ale musí být po každém použití pečlivě vyčištěny. mnohem efektivnější 
variantou je proto použití systému jednorázových kelímků. pravděpodobně nejrozšířenější 
systém vyměnitelných kelímků pps nabízí značka 3m. kelímky všech objemů včetně filtrů  
a víček jsou nyní k dispozici i na našem e-shopu v sekci „spotřební materiál“.
vlastní unikátní systém vyměnitelných jednorázových kelímků má i značka sata. systém na-
zvaný rps – rapid preparation system zajistí efektivní zpracování laku s výraznou úsporou 
materiálu, neboť usnadňuje lakýrníkům práci, výrazně zvyšuje celkovou produktivitu a záro-
veň snižuje spotřebu čisticích prostředků a rozpouštědel. barva se míchá přímo v kelímku, 
ze kterého se po nasazení na pistoli rovnou lakuje. systém, který se skládá pouze z kelímku, 
víčka a sítka, funguje s pistolemi sata bez jakékoliv redukce.
alternativu přináší výrobce lešticích produktů Farécla. Úplně nový systém nazvaný ops – 
optimised paint system – je inovativní proces pro přípravu a následnou aplikaci laku na 
vodní nebo rozpouštědlové bázi. barva je míchána přímo v  kelímku, který se jednoduše 
aplikuje na pistoli a výrazně šetří čas a náklady materiálu.

míchací kelímky
velká spousta lakýrníků je zvyklá pracovat s tvrdými kelímky, do kterých se barva nalévá 
až po namíchání. aby se namíchala ve správném poměru, je zapotřebí profesionální míchací 
kelímek s vyznačenými poměry k namíchání barvy nebo laku. v nabídce naleznete míchací 
kelímky kemtex ve 4 velikostech. ke každému je dostupné patřičné víčko pro krátkodobé 
uchování namíchané barvy i další potřebné příslušenství, jako jsou plastová nebo kovová 
míchátka, retušovací štětce, lahvičky na barvu a další pomůcky.

ostatní spotřební materiál
k přípravě před samotným lakováním patří i aplikace nejrůznějších tmelů, proto v naší nabíd-
ce najdete i několik druhů plastových a kovových špachtlí pro správné nanášení. nechybí 
ani speciální jednorázové desky s lesklým papírem, které slouží pro smíchání tmelu s tuži-
dlem a jsou fenoménem převážně v západní evropě.

nezapomeňte si vybrat všechny drobnosti,  
které potřebujete!
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Pomůcky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou jednou z nejdůležitějších pro-
duktových kategorií v naší nabídce, protože pro obor lakování jsou ve velké míře vy-
žadovány legislativně. Firmy KEMTEX a CORCOS, které se specializují na kompletní 
sortiment spotřebního materiálu, nabízejí také veškeré ochranné materiály pro pracov-
níky v lakovnách. Nabídka je vhodně doplněna také o nejpoužívanější produkty 3M. 
Najdete ji na našem e-shopu v sekci „Ochranné pomůcky a prostředky“.

ochranné Pracovní
Pomůcky a Prostředky

vše pro lakování

ochrana dýchacích cest
nezbytná součást každého lakýrníka je ochrana dýchacích cest. devilbiss nabízí ergono-
mickou kuklu s vlastním přívodem filtrovaného čistého vzduchu, který není závislý na kvalitě 
vzduchu uvnitř lakovací kabiny. pro méně náročné je v  nabídce klasická dýchací rouška 
s vyměnitelnými filtry. 
v nabídce firmy sata naleznete také profesionální ochranu dýchacích cest, která je dnes 
legislativně vyžadována. díky externímu přívodu filtrovaného čistého vzduchu u kukly sata 
air vision máte vždy zaručenu absolutní bezpečnost. moderní a ergonomický design kukly 
padne na hlavu naprosto každému. pro méně náročné můžeme nabídnout klasickou ochra-
nu dýchacích cest s vyměnitelnými filtry.
Jako ekonomickou variantu nabízíme jednorázové respirátory nebo respirátory s vyměni-
telnými filtry od italského výrobce ochranných prostředků corcos. nabídku doplňuje také 
široká paleta ochranných produktů 3m.

ochrana slUchU
sluch je potřeba chránit především na přípravném stání, kde je neustále v provozu bruska 
s odsáváním. pro tyto účely je v nabídce sortiment pro ochranu sluchu jako jednorázové 
zátky včetně zásobníků nebo klasické sluchátkové chrániče od firem 3m a kemteX.

ochrana zrakU
pro ochranu zraku nabízíme různé varianty brýlí 3m a uveX. můžete volit mezi čirými nebo 
zabarvenými s různým designem pro veškerá použití.

ochranné overaly
pracovní oděv je další nezanedbatelnou položkou, kterou by měl mít každý pracovník. nově 
tedy v nabídce naleznete několik variant pracovních jednodílných overalů určených do la-
kovny. hlavním dodavatelem je firma kemteX a overaly jsou dostupné ve všech standard-
ních velikostech.

pracovní rUkavice
stávající široká nabídka pracovních rukavic starline pro rozličné použití je nyní obohacena 
o několik variant určených primárně pro lakýrníky. Jsou odolné vůči barvám a lakům a spo-
lehlivě ochranní při každodenním použití.
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kompletní nabídku sortimentu 
lakování vám představíme 
na podzimní roadshow 
garážového vybavení!
program a termíny naJdete  
na zadní obálce časopisU

vše pro lakování naleznete v černé 
horní liště na www.autokelly.cz
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vaše zkušenosti  
s profi garáží

Ve spolupráci s vámi připravujeme několikadílný seriál „Zkuše-
nosti s Profi Garáží“ s autentickými výroky o vašich osobních 
zkušenostech s používáním služby Profi Garáž. V prvním díle 
jsme navštívili několik servisů a ptali se jich, jak začali Profi Ga-
ráž používat a jak jim pomáhá.

Profi
Garáž

Profi

Seznam
zákazníků 

a vozidel

„Naučit se s Profi Garáží pro 
nás nebylo nic těžkého.“

ladislav dUdáš

„V seznamu mám zadanou 
veškerou svoji klientelu a jsem 
schopen zadat SPZ nebo jméno, 
které si pamatuji, a v tu chvíli mi 
zákazník vyjede i s veškerými 
informacemi, který potřebuji 
k objednání náhradního dílu.“

ladislav dUdáš

„Další věc, která je pro nás 
slušným přínosem je to, že 
pod zákazníkem objednám 
náhradní díly a následně mi 
příjdou s dodacím listem,  
kde je i registrační značka  
toho zákazníka.“

ladislav dUdáš

„Přijdu a najdu, co potřebuji, to je pro 
mne přínos Profi Garáže.“

PAveL beLAn

„Zkuste si na ten e-shop vlízt  
a vyzkoušejte Profi Garáž. Je to tam 
další záložka. Nebojte se, běžte do 
toho, je to fakt dobrý!“

PAveL beLAn

„Když zákazník zavolá 
s dotazem, jaký má olej 
v autě, tak na něj jenom 
kliknu a podívám se, 
jaký olej používá.“

Jiří štorek

„Používání Profi Garáže pro 
nás znamená úsporu času 
při přijetí zakázky, kdy místo 
zapisování a ofocování 
techničáku, to máme prostě 
během 2 minut vyřízený.“

PAveL beLAn

„Využíváme ten modul, 
který posílá mail nebo SMS 
a víme, že zákazník od nás 
dostal zprávu a má pocit,  
že na něj myslíme…“

Jiří štorek

„Zjistili jsme, že je to věc, která fakt 
funguje a usnadňuje nám práci.“

ladislav dUdáš

Jiří štorek 
AUTOservIs  
jIrnY

PAveL beLAn 
AUTOservIs  
kamenný pahorek

ladislav dUdáš   
AUTOservIs  
hrUšovany

aktuality
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1. Úprava smluvní dokumentace e-shopu a prezentace směrem k zákazníkům v souladu s gdpr

další vylepšení  
našeho e-shopu
E-shop Auto Kelly se neustále doplňuje o nové funkcionality a vylepšení. Podívejte se na výběr těch nej-
významnějších, které přibyly za poslední období.

v  souvislosti s novou legislativa eu Gdpr 
(angl. General data protection regulation), 
která od 25. 5. 2018 výrazně zvyšuje ochra-
nu osobních dat občanů, se při prvním při-
hlášení jakéhokoliv uživatele na e-shop po 
25. 5. 2018 zobrazuje vyskakovací okno. vy-
žaduje od registrovaných, neregistrovaných 
i nových zákazníků akceptaci nového znění 
všeobecných obchodních podmínek a zá-
sad zpracování osobních údajů a také sou-
hlas/nesouhlas s rozšířeným marketingem (tj. 
obchodní sdělení, pozvánky na akce, účast 
v  soutěžích apod.). oba tyto dokumenty 
jsou umístěny vlevo dole v patičce e-shopu.

2. zvýraznění funkce filtrování hledaného zboží

tento praktický nástroj, který umožňuje 
rychlé a přesné vyhledávání sortimentu, byl 
pro lepší zviditelnění v hlavním levém menu 
zvýrazněn zelenou barvou. Funkce filtrování 
je umožněna v  několika kategoriích: pneu-
matiky, autobaterie, oleje, brzdové kapaliny  
a žárovky 230 v. lze v nich snadno vybírat 
nejen podle značky, ale i dalších požadova-
ných technických parametrů.

3. informace o dodání zboží se speciální přepravou

objednáte-li na e-shopu garážové vybave-
ní, které vyžaduje speciální přepravu, ve 
sloupci „dodání rozvozem“ najdete termín 
dodání, kdy vám bude zboží doručeno spe-
ciální přepravou.

aktuality

https://www.autokelly.cz/userfiles/GDPR/Auto_Kelly_Obchodni_podminky.pdf
https://www.autokelly.cz/userfiles/GDPR/Auto_Kelly_Zasady_zpracovani_osobnich_udaju.pdf
https://www.autokelly.cz/userfiles/GDPR/Auto_Kelly_Zasady_zpracovani_osobnich_udaju.pdf
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NovINKY
osobní automobily

sensory map a maF 
od firmy ngk: pokrytí 
trhu na devadesát procent
Postupem času se díky stále 
přísnějším emisním normám 
významně zvýšil počet senzo-
rů instalovaných do automobi-
lů. Průtokoměry vzduchu (MAF 
senzory) a  snímače absolutního 
tlaku v  sacím potrubí (MAP sní-
mače) mají klíčový význam pro 
správný a  k  životnímu prostředí 
šetrný provoz motoru. Sortiment 
společnosti NGK zaručuje vyso-
ké pokrytí trhu a nejvyšší kvalitu 
od předního dodavatele pro vý-
robce vozidel.

nejnovější rozšíření nabídky ntk senzorů za-
hrnuje sortiment map/maF čidel, které společ-
nost nGk spark pluG oficiálně představila 
na veletrhu automechanika 2016. 

s cílem dosáhnout maximální účinnosti motoru 
a efektivního zpracování spalin musí systém ří-
zení motoru regulovat poměr složení směsi pa-
liva se vzduchem. v tomto procesu sehrává klí-

výběr z nabídky nGk senzorů:
kÓd náZev aplikace běŽná cena bez dph

nG epbbpt4-v002z senzor tlaku sacího potrubí nGk 
(map) Fabia ii  (12/06-12/14),  octavia iii (11/12-) 929 Kč

nG epbmpt4-d005z senzor tlaku sacího potrubí nGk 
(map)

Fabia i (08/99-03/08), octavia ii 
(02/04-06/13) 1 390 Kč

nG epbmpt4-a001z senzor tlaku sacího potrubí nGk 
(map)

peuGeot partner (04/96-12/15),  
peuGeot 307 (08/00-12/08) 1 020 Kč

nG epbmFn4-d011h snímač množství protékajícího 
vzduchu nGk (maF)

bmW / 3 (e46) (02/98-04/05), bmW / 5 (e60) 
(12/01-03/10) 4 920 Kč

nG epbmFn4-d014h snímač množství protékajícího 
vzduchu nGk (maF)

mercedes-benz sprinter (06/06-), 
vW craFter (04/06-12/16) 2 990 Kč

...a dalších 350 položek na www.autokelly.cz

čovou roli průtokoměr vzduchu (maF) a snímač 
absolutního tlaku v sacím potrubí (map). oba 
díly poskytují informace nezbytné pro výpočet 
množství vzduchu nasávaného motorem. na 
trhu neustále roste poptávka po tomto typu 
senzorů. výzkum proveden společností nGk 
prokázal, že 270 milionů, tedy 89% vozidel 
v evropě, je vybaveno průtokoměrem vzduchu 
(maF) nebo snímačem absolutního tlaku v sa-
cím potrubí (map), a někdy dokonce i oběma. 

první na trhu

sortiment ntk od společnosti nGk byl prvním 
na trhu, který v jedné nabídce zahrnoval průto-
koměry vzduchu a snímače absolutního tlaku 
v sacím potrubí, jakož i snímače tlaku přeplňo-
vání. tato produktová řada nabízí vše, co auto-
servis potřebuje – dokonalé řešení pokrývající 
93 % tržní poptávky. sortiment zahrnuje 190 
průtokoměrů vzduchu, zbylých 160 referencí 
patří senzorům tlaku nasávaného vzduchu, 
včetně 91 snímačů absolutního tlaku v  sacím 
potrubí a 11 čidel tlaku přeplňování.  

důmyslný systém číslování sensorů maF 
a map umožňuje snadnou identifikaci a posky-
tuje informace o typu senzoru a druhu použité 
technologie. všechny senzory jsou těsně uza-
vřeny v průhledném plastovém sáčku, což při-
náší možnost vizuálního srovnání s původním 
snímačem. 
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i skvělé autožárovky 
je možné vylepšit. 
night breaker laser  
nové generace!
Nová generace žárovek Night Breaker Laser má nový tvar „okna“ 
v povrstvení. Jeho precizní tvar vytvořený laserovou ablací zajišťuje 
maximální výkon. Vlákno je perfektně umístěno pro lepší distribuci 
světla. Rovněž vysoký tlak vzácného plnícího plynu zajišťuje vyšší 
výkon. Stříbrný vrchlík dodává autožárovce atraktivní vzhled a gra-
vírovaný název NIGHT BREAKER® zaručuje její jedinečnost a okamži-
tou rozpoznatelnost. Druhá generace nejoblíbenějších autožárovek 
OSRAM Night Breaker Laser vyráběná výhradně v Německu a v USA 
navíc výrazně rozšířila své portfolio. Všechny typy autožárovek Night 
Breaker Laser mají ECE homologace a jsou schváleny pro provoz na 
veřejných komunikacích. Najdete je také v nabídce Auto Kelly.

Ještě větší svítivost: 
night breaker laser
díky kombinaci inovačního designu a moderní 
technologie má nová autožárovka night bre-
aker laser mimořádně vysokou svítivost. při 
její výrobě se používá laserová technologie, 
která umožňuje přesné tvarování povrstve-
ní baňky. to společně s  přesným umístěním 
hořáku a  kvalitní xenonovou náplní zajišťuje 
maximální světelný výkon. ve srovnání se 
standardními halogenovými žárovkami (= s mi-
nimálně požadovanými hodnotami normy ece 
r112/r37) vydává night breaker laser až o 150 
procent více světla, které je současně až o 20 
procent bělejší. světelný paprsek, který je až 
150 metrů dlouhý, zajišťuje lepší viditelnost vo-
zovky při jízdě. Jedinečný design nové žárovky 
je zdůrazněn stříbrným vrchlíkem a označením 
night breaker na baňce autožárovky. Jako 
všechny výrobky této výkonné série je i night 

breaker laser k dispozici ve výrazném tmavě 
červeném balení, které pomůže navést vaše 
zákazníky přesně na autožárovky s maximál-
ním světelným výkonem.

kvalitní a  výkonné osvětlení představuje roz-
hodující bezpečnostní faktor silničního pro-
vozu – čím dříve je řidič schopen rozeznat 

výběr z nabídky osram:
kÓd náZev aplikace běŽná cena  bez dph

os 64150nl-hcb žárovka osram h1 12v 55W p14.5s niGht breaker® laser duo-box hlavní světlomet 855 Kč

os 64193nl žárovka osram h4 12v 60/55W p43t niGht breaker® laser hlavní světlomet 545 Kč

os 64193nl-hcb žárovka osram h4 12v 60/55W p43t niGht breaker® laser duo-box hlavní světlomet 1 139 Kč

os 64210nl žárovka osram h7 12v 55W pX26d niGht breaker® laser hlavní světlomet 674 Kč

os 64210nl-hcb žárovka osram h7 12v 55W pX26d niGht breaker® laser duo-box hlavní světlomet 1 397 Kč

... a dalších více než 100 žárovek na www.autokelly.cz

chodce, cyklisty, zvířata, dopravní značky, 
díry ve vozovce nebo překážky, tím více času 
mu zbývá na správnou reakci. žárovky night 
breaker laser zlepšují osvětlení vozovky ne-
jenom před vozidlem, ale i směrem k pravé-
mu okraji silnice. tím zajišťují lepší viditelnost 
dopravních značek. kromě toho se vyznačují 
bělejší barvou světla, jízda v noci je proto po-
hodlnější a méně únavná. zlepšené vnímání 
kontrastů navíc usnadňuje rozpoznání vodo-
rovného dopravního značení na znečištěné 
vozovce. to vše bez omezování účastníků 
provozu v protisměru.

nabídněte svým zákazníkům ještě lepší vý-
kon a kvalitu než doposud. prémiové žárovky 
osram night breaker laser jsou vyráběny 
v německu/usa a lze je použít do všech hlav-
ních světlometů motorových vozidel ve varian-
tách h1, h3, h4, h7, h8, h11, hb3 a hb4.
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kotouče starline 
s certifikátem 
ece r90 i pro starší vozy

Od listopadu 2016 začala platit nová norma, která 
u vozidel vyrobených od 11/2016 vyžaduje u after-
marketových kotoučů splnění kvalitativní normy 
ECE R90. Starline, jako významná aftermarketová 
privátní značka, začala tuto normu nadstandardně 
aplikovat i na starší vozidla, kde není vyžadována. 
Proto již dnes na mnoha kotoučích Starline najdete 
certifikační kód začínající písmenem E. 

kotouče starline samozřejmě splňují vysoké standardy i  bez této 
normy, nicméně si plně uvědomujeme význam této certifikace pro 
koncového zákazníka, a proto jsme nechali certifikovat i kotouče na 
starší vozy. zákazník tak má nyní naprostou jistotu, že stejně jako 
např. u brzdových destiček prošly kotouče přísnými bezpečnostními 
testy a splňují vysoké požadavky na kvalitu výrobců do prvovýroby. 
aktuálně máme certifikovány kotouče pro nejvíce rozšířené vozy na 
našem trhu a portfolio nestále rozšiřujeme, abychom v brzké době 
měli ece r90 na 95 % naší nabídky.

+ logo Starline Atraktivní řešení 

Kotouče Starline s certifikátem ECE R90 i pro starší vozy 

 

Od listopadu 2016 začala platit nová norma, která u vozidel vyrobených od 11/2016 vyžaduje u 
aftermarketových kotoučů splnění kvalitativní normy ECE R90. Starline, jako významná 
aftermarketová privátní značka, začala tuto normu nadstandartně aplikovat i na starší vozidla, kde 
není vyžadována. Proto již dnes na mnoha kotoučích Starline najdete certifikační kód začínající 
písmenem E.  

 

 

 

Kotouče Starline samozřejmě splňují vysoké standarty i bez této normy, nicméně si plně uvědomujeme 
význam této certifikace pro koncového zákazníka, a proto jsme nechali certifikovat i kotouče na starší 
vozy. Zákazník tak má nyní naprostou jistotu, že stejně jako např. u brzdových destiček, kotouče prošly 
přísnými bezpečnostními testy a splňují vysoké požadavky na kvalitu výrobců do prvovýroby. Aktuálně 
máme certifikovány kotouče pro nejvíce rozšířené vozy na našem trhu a portfolio nestále rozšiřujeme, 
abychom v brzké době měli ECE R90 na 95 % naší nabídky. 
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Brzdové destičky 
starline
Kvalita prvovýroby 
za atraKtivní cenu

•	ošetřeno technologií scorching:
 minimum hluku a vibrací
•	 Vysoká	teplotní	odolnost:	až	850	°C
•	 Přes	600	referencí	v	nabídce
•	 ECE	R90	homologováno
•	 Vynikající	poměr	cena/výkon

Více	informací	u	vašeho	obchodního	zástupce
nebo	přímo	na	pobočkách	Auto	Kelly	a.s.
Objednávejte	v	e-shopu	www.autokelly.cz

svrchní vrstva (tzv.scorching layer) 1.5 mm:	Při	teplotě	1200°C	je	pomocí	infralamp	
vytvořená	speciální	vrstva,	která	zlepšuje	koeficient	tření,	vzájemnou	interakcí	destičky	
a kotouče	a urychluje	proces	„záběhu“	brzdové	destičky.	

třecí materiál: jedná	se	o bezazbestovou	směs,	pro	kterou	je	charakteristický	stabilní	
koeficient	tření	a tím	pádem	brzdný	účinek	i při	vysokých	teplotách	brzdové	soustavy.	
Neobsahuje	kovové	částice,	takže	je	v souladu	s evropskou	legislativou	(ELV	regulations).	

spodní vrstva: redukuje	oscilaci	a vibrace	v brzdovém	systému.	Zlepšuje	spojení	mezi	
třecím	materiálem	a „základovou“	destičkou.	

základová destička (backing plate):	přesně	tvarovaná		vrstva	o ideální	tloušťce,	která	
je	opatřená	antikorózním	nátěrem.	

antivibrační vrstva (shim): redukuje	oscilaci	a vibrace	v brzdovém	systému.	Redukuje	
případnou	hlučnost	(skřípaní)	během	brzdění.	Přispívá	také	k lepšímu	vzhledu	brzdové	
destičky.
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NovINKY
osobní automobily

brzdy champion nově 
v sortimentu auto kelly
Společnost Federal Mogul, kte-
rá je jedním z největších výrob-
ců náhradních dílů pro after-
market i  do prvovýroby např. 
pro značky VW Group, Peugot, 
Citröen, Renault, Ford, GM 
Mercedes Benz a  Audi, rozší-
řila svoje portfolio na začátku 
roku 2018 o novou značku brzd 
Champion. Auto Kelly je jako 
výhradní distributor značek Fe-
deral Mogul pro ČR a SR úspěš-
ně uvádí na trh a nabízí celkem 
1 500 referencí brzdových des-
tiček, čelistí a  kotoučů, které 
pokrývá 90 % vozového parku 
v EU v OE kvalitě.

brzdové destičky 
v  nabídce brzdových destiček je celkem 
830 položek, které pokrývají 95 % vozové-
ho parku eu.

• kódování/č. řada ch 57XXXXch
• 30 druhů výrobního materiálu
• oe kvalita
• použití na všechny typy vozů a velmi dobrý 
 účinek mají tyto brzdy i na vozech vyšší 
 střední třídy, vyšší třídy i na užitkových vozech
• příslušenství oes (připojovací prvky, 
 indikátory opotřebení)
• výroba - závod federal mogul kostelec 
 nad orlicí (cz)

brzdové kotouče
v  nabídce brzdových kotoučů je celkem 
496 položek, které pokrývají 90 % vozové-
ho parku v eu.

• kódování/č. řada 
 ch 56XXXXch/56XXXXch-1
• typ kódovaní:
• 56XXXXch - kotouč je balen 2ks = 1 balení.
• 56XXXXch-1 - kotouč je balen 1ks = 1 balení
• kotouče se dodávají po 2 ks v páru
• oes příslušenství
• vysokouhlíková litá ocel (hc)
• oe kvalita, konstrukce kotoučů (chlazení, 
 drážkování + bezsměrová úprava povrchu)

brzdové čelisti
v nabídce brzdových čelistí je celkem 170 po-
ložek, které pokrývají celkem 85 % vozového 
parku eu

• kódování/č. řada ch 38XXXXch
• brzdové čelisti champion jsou vyrobeny
 ze schválených třecích materiálů oe kvality
• zajištěn vyvážený brzdný výkon přední 
 a zadní nápravy
• doporučení pro všechny vozy

výběr ze sortimentu brzd champion:
kÓd náZev aplikace běŽná cena bez dph

ch 562040ch brzdový kotouč champion škoda octavia 1.6i, 1.9d audi a3 1.6 96-> vW Golf iv 
1.4i, 1.6 16v, 1.9d sdi 11/97- 680 Kč

ch 571971ch sada brzdových destiček, kotoučová 
brzda champion

audi a2, a3  seat leon, toledo  škoda octavia 
volksWaGen beetle, bora, Golf (4), polo 912 Kč

ch 381331ch sada brzdových čelistí champion seat/vW cordoba, ibiza, toledo, Golf, polo, vento 1 886 Kč

... dalších 1 500 položek brzd champion na www.autokelly.cz

Pouze CHAMPION
může být jedničkou 
ve Formuli 1

Zapalovací svíčky Champion zvítězily již ve 
více než 400 závodech Formule 1 a byly 
jimi osazeny i vozy týmu Renault,
vítěze Poháru konstruktérů i jezdců 
Formule 1 pro rok 2005 a 2006

www.alwaysachampion.com

proč si vybrat právě brzdy champion:
• brzdy značky champion splňují vysoké normy výrobní kvality z hlediska 

bezpečnosti produktu, které přesahují licenční kritéria předpisů ece r90. norma 
ece r90 stanovuje výrobcům kritéria a předpisy pro návrh, konstrukci a výrobu 
třecích materiálů destiček, čelistí a brdových kotoučů a bubnů. díky přesahu těchto 
kritérií vám brzdy champion nabízí bezpečný a silný výkon při brždění vozu. 

• vysoké pokrytí 90 % vozového parku eu
• ideální poměr cena/kvalita
• snadná montáž – každé balení brzd. destiček, kotoučů a čelistí obsahuje 

nezbytné bezpečnostní příslušenství pro montáž, díky kterému ušetříte cenný čas 
při jejich výměně

•  snadná identifikace – díky Qr kódu na každém balení získáte rychlý přehled 
o správných brzdách pro konkrétní vůz
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NovINKY
osobní automobily

vyšší výkon motoru  
a kvalita spalování díky  
technologii termostatů
Poptávka po silnějších moto-
rech v  menších prostorech pod 
kapotou vytvořila problém ne-
dostatečné rychlosti rozptylu 
tepla v  automobilech. Více jak 
33 % energie generované moto-
rem během procesu spalování je 
ztraceno v  podobě tepla. Nedo-
statečný rozptyl tepla může mít 
za následek přehřívání motoru, 
které vede k degradaci mazacího 
oleje a kovových částí motoru či 
značnému opotřebení motoro-
vých součástek. Pro minimalizaci 
zátěže motoru v  důsledku gene-
rování tepla, musí být chladiče 
v  automobilech nově navrženy 
tak, aby byly kompaktnější, za-
tímco jsou udrženy vysoké úrov-
ně přenosu tepla.

v motoru automobilu je energie vyráběna ze 
vzduchu a  paliva prostřednictvím spalování. 
pouze část z celkově vyrobené energie je vy-
užita k pohonu automobilu, zbytek je ztracen 
ve formě výfukových plynů a  tepla. pokud 
není toto přebytečné teplo odvedeno, zvýší 
se teplota motoru na příliš vysokou úroveň, 
což má za následek přehřívání a  snížení 
viskozity mazacího oleje či degradaci kovu 
u přehřívaných součástek motoru a jejich na-
máhání, které vedou k rychlejšímu opotřebení 
souvisejících pohyblivých částí. k odvodu to-
hoto přebytečného tepla se používá systém 
chlazení. většina automobilových chladicích 
systémů se skládá z následujících součástek: 
chladič, vodní pumpa, elektrický ventilátor 
chlazení, tlakový uzávěr chladiče a termostat.
termostaty jsou důležitou součástkou vnitř-
ních spalovacích motorů v  automobilech 
po více jak století. původně byly termosta-
ty používány ke zrychlení zahřívání motoru 
a ke snížení opotřebování pístních kroužků. 
dnes hrají termostaty důležitou roli ve zvy-

výběr z nabídky termostatů magneti marelli:
kÓd náZev aplikace běŽná cena bez dph

mm teQ0126 termostat, chladivo maGneti marelli škoda Fabia i, octavia i , roomster 272 Kč 

mm teQ0127 termostat, chladivo maGneti marelli  audi a3, a4, seat leon, vW GolF vi 246 Kč 

mm teQ0023 termostat, chladivo maGneti marelli citroËn c3, peuGeot 308, 904 Kč 

mm teQ0129 termostat, chladivo maGneti marelli vW transporter iii 436 Kč 

… a dalších 150 položek termostatů magneti marelli na www.autokelly.cz

šování efektivity spalování v motoru a snižo-
vání emisí.
paleta termostatů magneti marelli equal 
Quality zahrnuje 128 konvenčních termo-
statů a 10 termostatů s elektrickou asistencí 
(map-controlled).
proces spalování v motoru osobního auto-
mobilu probíhá optimálně za provozní tep-
loty přibližně 110 °c. nicméně, u  starších 
motorů byla teplota držena pod touto ide-
ální teplotou, aby se předešlo poškození 
součástek. základním typem termostatu je 
průtokový termostat. tyto mají tepelné čidlo 
tvořené kombinací vosku a hliníku, která se 
po zahřátí roztahuje. pokud je motor stu-
dený, vosk zůstává v tuhém stavu, po jeho 
roztažení však dochází k  otevření ventilu, 
což umožní přítok chladící kapaliny k chla-
diči. pokud provozní teplota poklesne pod 
úroveň otevření termostatu, tažná pružina 
vyvine tlak na tepelné čidlo a ventil uzavře. 
k  tomuto procesu může dojít několikrát za 
den, především pak v chladnějším podnebí. 
tato technologie, která dodnes spolehlivě 
slouží, byla používána po celá desetiletí, ale 
nastavení otevírací teploty může být pouze 
mírně upraveno a to změnou voskové slož-
ky v tepelném čidle.
nové technologie posouvají efektivitu moto-
ru a kvalitu spalování blíže k optimálním pro-
vozním podmínkám. čím více se přibližujeme 
úrovním kolem 110°c požadovaným pro zlep-
šení parametrů spotřeby paliva a  emisí, tím 
větší je potřeba pokročilejší technologie ter-
mostatu. aby bylo tohoto cíle dosaženo, jsou 
funkce termostatu kontrolovány řídící jednot-
kou motoru takzvanou electronic control unit 
(ecu), která zajišťuje precizní regulaci teploty 
v závislosti na zatížení motoru.
termostat s  elektrickou asistencí (také pod 
označením map-controlled) poskytuje širší 
a rychlejší provoz než tradiční termostaty. kro-
mě mechanické funkce voskového teplotního 
čidla tyto termostaty v  teplotním čidle obsa-

hují také elektrický ohřívač. tento ohřívač je 
ovládán ecu vozidla, která dostává údaje 
o rychlosti a zatížení motoru. tyto údaje pou-
žívá k regulaci teploty chladící kapaliny. sou-
bor dat či také mapa uložená v ecu řídí kdy 
a jak je dodáno teplo pro zajištění optimálního 
výkonu motoru.
následně může termostat ovlivnit teplotu 
mnohem rychleji, co motoru umožní provoz za 
různých provozních a  zátěžových podmínek 
v rámci odpovídajícího optimálního rozsahu.

tato úroveň regulace teploty přináší několik 
výhod:
• optimální spalování díky zvýšeným 
 teplotám součástek a stěny válce;
• snížená spotřeba paliva díky nižší viskozitě 
 motorového oleje a tedy nižší ztrátě 
 způsobené třením;
• nižší objem škodlivých emisí díky lepšímu 
 spalování;
• vyšší výkon při plném zatížení díky snížené 
 teplotě chladící kapaliny;
• zvýšený komfort díky vyšším teplotám 
 chladící kapaliny, které mají za následek 
 lepší funkci vnitřního vytápění.
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STARLINE
STĚRAČ S ADAPTÉRY
•  8 adaptérů zajistí univerzální použití 

pro 99 % typů vozů v ČR
•  dlouhá životnost
•  inovativní design

•  

přímo na pobočkách Auto Kelly a.s. 
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz

 

•  bez rušivých zvuků při stírání
široký výběr rozměrů

Více informací u vašeho obchodního zástupce,     
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super péče díky autochemii, 
autokosmetice a náplním starline
K přípravě automobilu pro nadcházející zimní sezónu i údržbu během ní skvěle poslouží produkty ze široké 
nabídky značky Starline.

výčet veškerých úkonů nutných k  tomu, 
abychom vůz uvedli do špičkového provoz-
ního stavu, který zajistí bezproblémové uží-
vání během zimních měsíců, by jistě vydal 
na celovečerní film. automobil je uzpůso-
ben především k provozu v mírných klima-
tických podmínkách. velké výkyvy teplot 
zatěžují veškeré vnitřní, a především vnější 
části vozu, o které je potřeba náležitě pečo-
vat. alespoň v případě, kdy nám mají dlou-
ho a bezvadně sloužit. my se v následujícím 
článku zaměříme na tu část údržby, kterou 
lze vykonat s  našimi produkty starline ze 
stále se rozšiřujícího portfolia autochemie 
a autokosmetiky.
Jednou z  nejdůležitějších věcí, na kterou 
musíme dbát bez ohledu na zimní nebo 
letní sezónu, jsou brzdy a  jejich funkčnost. 
tu nám zajistí pravidelná výměna brzdové 
kapaliny. servisní interval je většinou dva 
roky. Jelikož se jedná o  hygroskopickou 
kapalinu (ráda váže vzdušnou vlhkost), po-
stupem času degraduje a  snižuje se její 
brzdný účinek. především podzim a  zima 
bývá na vlhkost nejvydatnější období a  je 
tedy dobré alespoň zkontrolovat její stav 
a v případě potřeby náplň vyměnit. v nabíd-
ce auto kelly naleznete kvalitní sTArLIne 
brzdovou kapalinu dot 3 a dot 4 v balení 
500 ml, 1 l a 3 l.
dalším důležitým faktorem pro bezpečnou 
jízdu je dobrý výhled při řízení. ten zaručí 
sprej ochrana proti zamlžení skel – 600 ml 
(na aFG-600ar). pro komfortní cestová-
ní i  za prudkého deště se skvěle hodí náš 
starline nano4car set (acst074), který 
po aplikaci zajišťuje funkci tekutých stěračů 
s výdrží 6-12 měsíců. neoblíbené ranní škrá-
bání skel je možné nahradit dalším příprav-
kem z naší řady autokosmetiky rozmrazo-
vač skel starline - 500 ml (na Wdi-500).
při třeskutých mrazech trpí také gumové 
a pryžové části. pro jejich ošetření před zi-
mou je dobré použít například starline ošet-
ření pryže proti zamrzání – 80 g (acst070). 
proti zatuhnutí zámků máme v nabídce oblí-
bený rozmrazovač zámků starline – 50 ml 
(na ldi-50).
zima a mrazivé počasí s sebou přináší také 
nutnost použití posypové soli na většině 
silnic v čr. Její agresivní vlastnosti působí 
neblaze nejen na disky kol, ale také na karo-
serii. o tu je proto potřeba pečovat se zvý-

výběr z nabídky starline:
kÓd náZev běŽná cena bez dph

acst026 starline brzdová kapalina dot 3 500ml 54 Kč

acst027 starline brzdová kapalina dot 3 1l 97 Kč

acst028 starline brzdová kapalina dot 4 500ml 65 Kč

acst029 starline brzdová kapalina dot 4 1l 109 Kč

acst046 starline brzdová kapalina dot 3 3l 264 Kč

acst047 starline brzdová kapalina dot 4 3l 313 Kč

NA AFG-
-600ar ochrana proti zamlžení skel - 600ml 66 Kč

acst074 starline nano4car set 594 Kč

na Wdi-500 rozmrazovač skel starline - 500 ml 60 Kč

acst070 starline ošetření pryže proti zamrzání - 80g 71 Kč

na ldi-50 rozmrazovač zámků starline - 50ml 19 Kč

acst050 starline autošampon s voskem 500 ml 62 Kč

acst051 starline autoleštěnka 250 ml 84 Kč

acst075 starline nano revital set 1 047 Kč

acst024 starline sprej na ochranu kabeláže 400ml 155 Kč

acst083 starline tekuté řetězy - 400ml 133 Kč

...a dalších 66 položek na www.autokelly.cz

šenou intenzitou. k  tomu nejlépe poslouží 
náš starline autošampon s voskem 500 
ml (acst050) a  starline autoleštěnka 
250 ml (acst051) obsahující kvalitní kar-
naubský vosk. pokud se o  vůz chcete po-
starat s maximální péčí, nabízíme sTArLIne 
nAnO revITAL seT (acst075), se kterým 
auto nejen umyjete, ale také zrenovujete 
zašlý lak a následně ošetříte pomocí nano 
ochrany, která ochrání všechny lakované 
povrchy na 6-12 měsíců.
asi každý slyšel o  překousaných hadič-
kách turba, vytrhané protihlukové hmotě 
či v krajním případě zničení řídicí jednotky. 
na vině je většinou kuna, která se do mo-
torového prostoru přišla na noc ohřát. bo-
hužel během své návštěvy rozkouše, na 
co přijde. v  našem sortimentu naleznete 
starline sprej na ochranu kabeláže 400 ml 

(acst024), který všechny náchylné části 
motoru před kunami a hlodavci ochrání.
a  pokud ráno překvapí sněhová pokrývka 
a nejsou po ruce sněhové řetězy, může vý-
jezd z parkoviště ulehčit naše novinka loň-
ské zimní sezóny starline tekuté řetězy – 
400 ml (acst083).

SorTIMeNT
osobní automobily

SorTIMeNT
osobní automobily

 Číslo 1 v dodávkách originálních náhradních baterií do automobilů

 Splňuje nejvyšší požadavky předních výrobců automobilů 

 Nejlepší originální náhradní díly dostupné na trhu s náhradními díly 

Baterie VARTA slouží jako originální náhradní díly
a přináší tu nejvyšší a nejspolehlivější německou kvalitu. 

www.varta-automotive.cz/start-stop

Tito výrobci automobilů osazují baterie VARTA®: 

It all starts with
Audi Bentley BMW Bugatti Chevrolet Chrysler Citroën Ferrari 
Fiat Ford GMC Honda Hyundai Jaguar Kia Lamborghini 
Land Rover Maserati Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Porsche 
Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo
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Audi Bentley BMW Bugatti Chevrolet Chrysler Citroën Ferrari 
Fiat Ford GMC Honda Hyundai Jaguar Kia Lamborghini 
Land Rover Maserati Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Porsche 
Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo
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značka monroe® nabízí 
nejširší nabídku tlumičů pérování 
a ostatních dílů zavěšení kol 
vozidla pro asijské vozy
Společnost Tenneco je největším světovým výrobcem originálních i aftermarketových dílů v oblasti tlumičů pérová-
ní pro osobní a lehká užitková vozidla a má největší pokrytí vozového parku v Evropské unii. Nabídka této společ-
nosti je již dnes plně přizpůsobena rostoucí poptávce po dílech na asijská vozidla na trzích v celé Evropě.

Jako přední poskytovatel originálních dílů 
výrobcům vozidel po celém světě nabízí spo-
lečnost tenneco komplexní nabídku dílů říze-

výběr z nabídky monroe tlumičů pro asijské vozy:
kÓd náZev aplikace běŽná cena bez dph

mo 43125 p/l tlumič pérování monroe, plyno-kapalinový mazda 2 (02/03-06/07) 2 239 Kč

mo v2079 p/l tlumič pérování monroe, kapalinový nissan / interstar karoserie (X70) (04/02-) 3 021 Kč

mo G1116 p/l tlumič pérování monroe, plyno-kapalinový suzuki / sX4 (ey, Gy) (06/06-) 2 194 Kč

mo G1098 p/l tlumič pérování, monroe oriGinal honda / civic viii hatchback (Fn, Fk) (09/05-) 2 292 Kč

mo 37310st p/l tlumič pérování, monroe oriGinal mitsubishi / outlander ii (cW_W) 
(11/06-12/12) 1 664 Kč

...a dalších 857 položek na www.autokelly.cz

ní a  zavěšení kol automobilů tak, aby vyho-
vovala potřebám zákazníků po celém světě. 
značka monroe nabízí nejširší pokrytí tlumičů 
pérování, pružin a dalších podvozkových dílů 
v evropě s 93% pokrytím trhu u všech značek 
automobilů a s 90%  pokrytím pouze pro ja-
ponské a korejské značky osobních vozidel.

podle asociace evropských výrobců automo-
bilů je Japonsko druhým největším dovozcem 
osobních automobilů do eu z  hlediska obje-
mu, což představuje kolem  půl milionu vozidel 
v roce 2017.  Jižní korea se dostala na třetí mís-
to s prodejem v úrovni 400 000 vozidel a do-
voz z  této země roste meziročně. společně 
Japonsko a Jižní korea představovaly přibližně 
35 % dovozů osobních automobilů v roce 2017.

celosvětově uznávaný je špičkový sor-
timent tlumičů pérování značky monroe 
dodávaných společností tenneco. avšak 
poněkud méně je již známo, že společ-
nost tenneco a  její značka monroe  "má 
všechno", pokud jde o prémiové součásti 
řízení podvozku a zavěšení kol jak pro oe, 
tak i pro nezávislý trh  náhradních dílů (af-
termarket). extrémní sortiment značky za-
hrnuje mimo tlumičů pérování také vinuté 
pružiny, horní uložení a  sady prachovek 
a  dorazů, ramena, čepy, tyčky stabilizá-
toru, díly řízení a mnoho dalších položek. 
všechny tyto části jsou vyráběny s použi-
tím nejkvalitnějších materiálů, přesně pa-
sují do jednotlivých vozidel a je testována 
jejich odolnost a trvanlivost.

SorTIMeNT
osobní automobily

SorTIMeNT
osobní automobily
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skf – tradice a kvalita 
ve vaší dílně
Švédská společnost SKF je světovou značkou, která působí ve 130 zemích se 140 produkčními závody, a je mimo 
jiné držitelem certifikátů ISO 14001 a OHSAS 18001 a mnoha evropských a světových ocenění ve strojním a auto-
mobilovém průmyslu. V roce 2019 oslaví SKF 100 let svého stálého působení v České republice a společnost Auto 
Kelly je jedním z jejich nejvýznamnějších dlouholetých partnerů.

spolupracuje s  předními výrobci automobilů 
na vývoji nových produktů, technologií a jejich 
testování. od roku 1947 se podílí na technolo-
gickém vývoji značky Ferrari, ale také spolu-
pracuje s týmy nascar, motoGp (ducati corse) 
a alfa romeo racing. 
v  oblasti automobilních dílů je skF v  oblasti 

výběr z nabídky sortimentu skF:
kÓd náZev aplikace běŽná cena bez dph

sk vkmc01250-2 sada rozvodového řemene 
s vodní pumpou skF 

škoda Fabia, octavia, roomster; vW touran, 
sharan,… 5 716 Kč

sk vkma01278 sada rozvodového řemene skF audi a1, a3, a5; seat leon,… 5 348 Kč

sk vkmc03259 sada rozvodového řemene 
s vodní pumpou skF citröen berlingo, picasso, c5; Ford c-max,… 4 079 Kč

sk vkmc03257 sada rozvodového řemene skF Ford mondeo, s-max; peugeot 307, 407,… 4 562 Kč

…a dalších 8 288 položek na www.autokelly.cz

osobních vozů, nákladních vozů i jednostopých 
vozů silně zastoupena v oe výrobě u značek 
jako je volkswagen Group, toyota, Gm, Ford, 
mercedes-benz, renault, hyundai, nissan, 
daF, volvo, man, iveco, scania a také yamaha, 
honda, suzuki a  další. celou škálu produktů 
nabízí také pro nezávislý trh s náhradními díly, 

jako například kolová ložiska, spojková ložiska, 
díly tlumení, poloosy, klouby a  manžety, ale 
také nabízí kompletní sady rozvodových řeme-
nů a řetězů včetně vodních pump a kompletní 
sady plochých řemenů včetně volnoběžných 
a odpružených řemenic. sortiment skF samo-
zřejmě splňuje veškeré oe specifikace. 

sady rozvodového 
řetězu – vkml
tyto řetězové sady mají jasně daný obsah 
a snadno je dohledáte k odpovídající aplikaci. 
pokrývají nejdůležitější evropské a asijské mo-
dely a obsahují díly, které jsou pečlivě zvolené 
pro jejich vysokou kvalitu.

k nejvýznamnějšímu sortimentu značky skf patří:

sady rozvodového řemene 
s vodní pumpou –vkmc
správný řemen v oe kvalitě pro vaši aplikaci 
a prémiová vodní pumpa pro maximální výkon.

sady rozvodového řemene – 
vKmA
správný řemen v oe kvalitě pro vaši aplikaci 
a  prémiové vodicí a  napínací kladky, matice, 
šrouby, svorníky a  další spojovací materiál 
a příslušenství v oe kvalitě.

sada vícedrážkového řemene 
s vodní pumpou – vkmc
vícedrážkový řemen v přesné oe délce a kva-
litní vodní pumpa pro optimální výkon a sníže-
nou spotřebu paliva.

sada vícedrážkového řemene 
– vkma 
vícedrážkový řemen v přesné oe délce, kva-
litní prémiové napínáky a kladky, šrouby, svor-
níky, matice a další spojovací materiál a příslu-
šenství přesně v oe specifikacích.

sada vícedrážkového řemene 
s volnoběžkou alternátoru – 
vkmaf 
vícedrážkový řemen v přesné oe délce a pré-
miová volnoběžka alternátoru.

všechna balení sad skF obsahují veškeré díly nutné k dokonalé opravě, najdete je na www.autokelly.cz 
a v celé síti auto kelly autoservisů a všech ak prodejnách v celé čr a sk.  

SorTIMeNT
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Nabídka motorových dílů SKF patří mezi nejkompletnější v oboru:

• Naše rozvodové sady pokrývají 96% evropského vozového parku

•  Pro kompletní opravy SKF nabízí i sady rozvodů s vodní pumpou nebo 
motorovými těsněními

•  Nabídka sad pro ploché řemeny SKF obsahuje přes 1 000 položek 
a vždy obsahují vícedrážkový řemen v přesné OE délce

A

E

D

C

B

Sady pro ploché řemeny 

Sady pro rozvodové řemeny 

Vodní pumpy AquaMax

Sady pro rozvodové řemeny s vodní 
pumpou

Sady pro rozvodové řemeny 
s motorovými těsněními

Jeden zdroj, jedna krabice, 
SKF kvalita
Motorové sady SKF

Engine_Insert_July08_AD for CZ A4.indd   1 2013-04-12   13:32:33
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YO U ' R E  I N  C O N T R O L

 Ferodo® je registrovaná ochranná známka společnosti Federal-Mogul 
LLC nebo jedné či několika jejích poboček v jedné nebo několika zemích.

AŤ SE VÁM POSTAVÍ DO CESTY COKOLI
ZVOLTE SÍLU VÝKONU

Objevte sílu ověřené technologie pro prvovýrobu s brzdovými destičkami Ferodo® 
ECO-FRICTION® a získejte přístup k výjimečné výkonnosti, mimořádně krátké brzdné dráze 
a prvotřídní bezpečnosti. Nyní můžete mít vše pod kontrolou i v nejextrémnějších situacích a 
přitom být díky technologii s nulovým obsahem mědi ohleduplní k životnímu prostředí. Více o 
průlomu v zelené technologii brzd na: www.ferodo.com  www.ferodo.com

18-14457 FM ECO-FRICTION advert 2018-ball-CZ.indd   1 28/03/2018   11:33

maximální ochrana  
a skvělý výkon motoru
PETRONAS Syntium je velice úspěšná produktová řada motorových olejů, a  to hlavně díky neustálé inovaci 
společnosti PETRONAS, která sehrála zásadní a významnou roli při zajišťování konzistentních a spolehlivých 
výkonů týmu Mercedes v sezónách Formule 1 v letech 2014-2018. 

kvalita olejů syntium 
na prvním místě

vysoká kvalita motorových olejů řady petro-
nas syntium je dána výsledkem vysokého 
úsilí inženýrů ve společnosti petronas a zá-
roveň také použitím nejmodernějších techno-
logií a  technologických postupů při výrobě 
těchto maziv. 
velkým mezníkem pro tuto společnost se stal 
počátek tohoto roku, kdy bylo slavnostně ote-
vřeno nové ústředí a globální centrum výzkumu 
a vývoje společnosti petronas v santeně, v pro-
vincii turín - itálie. 
toto nové globální centrum výzkumu a vývoje 
stálo 60 milionů dolarů, což svědčí o neustálém 
odhodlání skupiny se angažovat v oblasti inova-
ce tekutých technologií ve spolupráci s partnery 
oem a motorsportu.

petronas syntiUm s ° 
cooltech ™ technologií

mnohem vyšší zátěži, jelikož poměr výkonu 
v závislosti na obsahu motoru vzrostl několika-
násobně. tento důsledek vedl k nadměrné tvor-
bě generovaného tepla a vysokému zahřívání 
uvnitř motoru.

výzva

společnost petronas nyní usilovně pracuje 
na vývoji vhodného motorového oleje pro tým 
mercedes amG petronas Formule 1, kde na 
základě jejich technických požadavků na zvýše-
ní výkonu je potřeba zajistit optimální chod mo-
toru bez rizika poruchy způsobeného nárůstem 
nadměrného zahřívání.

výsledek

mercedes amG petronas Formula one team 
Fia Formule 1 v poháru konstruktorů a  jezdců 
2014, 2015, 2016, 2017. 

SorTIMeNT
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petronas syntium s ° cooltech ™ byl vyvinut 
s  cílem ochránit motor před nadměrným za-
hříváním a  tím zachovat jeho optimální výkon 
během jakýchkoliv jízdních podmínek. tato jedi-
nečná receptura byla vyvinuta ze silných olejo-
vých řetězců, které účinně absorbují a přenášejí 
nadměrné teplo z kritických částí motoru a tím 
zabraňují jakémukoliv opotřebení motoru.

vývoj

velkým průlomem této technologie byl v čase, 
kdy se změnila pravidla ve Formuli 1 a bylo vy-
žadováno používání menších motorů o výkonu 
1.6 l v6 600 koní. tyto menší motory podléhají 
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YO U ' R E  I N  C O N T R O L

 Ferodo® je registrovaná ochranná známka společnosti Federal-Mogul 
LLC nebo jedné či několika jejích poboček v jedné nebo několika zemích.

AŤ SE VÁM POSTAVÍ DO CESTY COKOLI
ZVOLTE SÍLU VÝKONU

Objevte sílu ověřené technologie pro prvovýrobu s brzdovými destičkami Ferodo® 
ECO-FRICTION® a získejte přístup k výjimečné výkonnosti, mimořádně krátké brzdné dráze 
a prvotřídní bezpečnosti. Nyní můžete mít vše pod kontrolou i v nejextrémnějších situacích a 
přitom být díky technologii s nulovým obsahem mědi ohleduplní k životnímu prostředí. Více o 
průlomu v zelené technologii brzd na: www.ferodo.com  www.ferodo.com

18-14457 FM ECO-FRICTION advert 2018-ball-CZ.indd   1 28/03/2018   11:33
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SorTIMeNT
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Více informací u vašeho obchodního zástupce     
nebo přímo na pobočkách Auto Kelly a.s.  
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz.

Starline Filtry 
pevných čáStic 
(DpF/Fap) 
•	Nejširší nabídka na trhu 
•	 Kvalitní	jako	výrobky	
	 do	prvovýroby
•	 Všechny	produkty	jsou	
 homologovány dle aktuální 
 legislativy
•	 Jádra	filtrů	z	kvalitního	
 materiálu –SIC/KOR
•	 Zaručena	nasycenost	jádra	
	 vzácnými	kovy
•	 95	%	produktů	skladem
•	Dodáváno	včetně	nezbytných	
	 montážních	prvků

SorTIMeNT
osobní automobily

nejširší nabídka dílů pro chlazení a topení
Chladicí okruh slouží jak k rychlému 
dosažení správné provozní teploty, 
tak i  k  jejímu následnému udržo-
vání. Pokud by nebylo možné mo-
tor správně chladit, mohlo by dojít 
k přehřátí jeho jednotlivých součás-
tí nad hranici únosnosti materiálu 
a  jejich následnému poškození. 
V široké nabídce Auto Kelly vybe-
rete chladicí systémy hned v něko-
lika cenových kategoriích.

protože je chladič v přední části automobilu, 
dochází časem k znečišťování a poškozování 
žebrování. důsledkem je snižující se účinnost 
chladiče, potažmo celého chladicího okruhu. 
poškozené žebrování je prakticky nemožné 
opravit. pro obnovení chladicí funkce, a tedy 
výměnu chladiče, můžete u auto kelly využít 
široké nabídky dílů pro chlazení a topení od 
významných evropských i ostatních celosvě-
tových dodavatelů.

moci k vývoji nových technologií a získat tak 
očekávaný technologický náskok. produkty 
z řady top Quality jsou rozeznatelné dle 
„Q“ na konci objednacího kódu.
historicky osvědčení výrobci behr hella 
service a  valeo, kteří mají bohatou zku-
šenost s  prvovýrobou, mají v  sortimentu 
chlazení v  auto kelly svou řadu brand, 
u které si může být zákazník jistý, že obdrží 
díl od dané společnosti. tyto karty jsou ro-
zeznatelné dle „he“, resp. „va“ na začátku 
objednacího kódu.
pro doplnění řad top Quality a  brand 
nabízíme i  řadu standard jako cenově 
dostupnější variantu pro starší automobily. 
u nás si tak chladič vybere opravdu každý 
dle svých požadavků a možností.
po parném létě už s  nadcházejícím podzi-
mem a jeho chladnými dny pomalu přichází 
na řadu téma topení v  automobilech. Jed-
ním z důležitých prvků pro distribuci ohřá-
tého vzduchu od topení je i kabinový ven-
tilátor, který vhání topením ohřátý vzduch 
do kabiny vozidla a zahřívá interiér, pomáhá 

vybrané díly z nabídky auto kelly:

kÓd náZev příklady poUŽití běŽná cena  
bez dph

40.16.500 chladič vody škoda Fabia i [08/99-03/08] 668 Kč 

34.48.500Q chladič vody top Quality citroËn c5 ii [09/04-03/08] 2 329 Kč 

12.59.550Q chladič vzduchu - intercooler top Quality audi a4 [11/07-12/15] 2 124 Kč 

80.55.590 topení Ford c-maX [02/07-09/10] 1 807 Kč 

dk m0214 ventilátor topení a klimatizace škoda octavia ii [02/04-06/13] 3 189 Kč 

…a dalších více než 6 400 položek na www.autokelly.cz

s ohledem na důležitost chladičů (ať už pro 
chladicí kapalinu nebo stlačený vzduch) 
máme zavedenu řadu TOP QUALITY. Jedná 
se o  řadu chladičů od významných evrop-
ských dodavatelů aftermarketových dílů, 
které vlastnostmi odpovídající dílům do 
prvovýroby. nejčastěji se v této řadě setká-
te s  výrobky společností ava, behr hella 
service, nissens nebo nrF. poslední novin-
kou je otevření technologického centra v 
německu společnosti nissens. sdílení zna-
lostí z různých odvětví, by jim mělo dopo-

odmlžovat přední sklo a  přispívá ke spo-
kojenosti posádky. ventilátory se skládají 
z  ventilátoru s  motorem a  řídicí jednotky. 
řídicí jednotka reguluje rychlost ventiláto-
ru a  nemusí být vždy součástí ventilátoru. 
v  případě nedostatečného výkonu nebo 
zvýšeného hluku ventilátoru je potřeba 
provést výměnu. Je možné vyměnit buď 
celý ventilátor včetně řídicí jednotky, anebo 
vyměnit samotnou jednotku. proto v  auto 
kelly nabízíme na nejrozšířenější modely 
zvlášť i  tyto řídicí jednotky. nespokojte se 
tedy s  nedostatečným průhledem a  zkont-
rolujte funkčnost ofuku.
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Více informací u vašeho obchodního zástupce     
nebo přímo na pobočkách Auto Kelly a.s.  
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz.

Starline Filtry 
pevných čáStic 
(DpF/Fap) 
•	Nejširší nabídka na trhu 
•	 Kvalitní	jako	výrobky	
	 do	prvovýroby
•	 Všechny	produkty	jsou	
 homologovány dle aktuální 
 legislativy
•	 Jádra	filtrů	z	kvalitního	
 materiálu –SIC/KOR
•	 Zaručena	nasycenost	jádra	
	 vzácnými	kovy
•	 95	%	produktů	skladem
•	Dodáváno	včetně	nezbytných	
	 montážních	prvků
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značka vozU doba dodání
předpona  
Oe KAreT

Škoda 24 h VaG

audi 48 h VaG

Volkswagen 48 h VaG

seat 48 h VaG

alfa Romeo 48 h FIa

citroën 48 h psa

dacia 48 h Ren

Fiat 48 h FIa

Ford 48 h FoR

hyundai 48 h hyu

kia 48 h kIa

lancia 48 h FIa

mercedes-Benz 48 h meR

peugeot 48 h psa

Renault 48 h Ren

Volvo 48 h Vol

Bmw 96 h Bmw

mazda 96 h maz

nissan 96 h nIs

opel 96 h op

toyota 96 h toy

subaru 96 h suB

díly, které nenajdete v naší nabídce, vám seženeme také. stačí vaše 
poptávka, kterou prosím směřujte na naši pobočku, call centrum 
nebo Facebook.

Auto Kelly vám nabízí kompletní sortiment originál-
ních dílů pro všechny známé automobilové znač-
ky, které můžete vidět jezdit po českých silnicích. 
Pro nejznámější značky vozidel najdete na e-shopu  
www.autokelly.cz kompletní sortiment dílů i  příslu-
šenství. Stačí zadat originální číslo a zobrazí se vám 
karta k  objednání. Pro vyhledání originálních čísel 
můžete použít náš grafický katalog , včetně snadné-
ho vyhledání OE dílů podle zadaného VIN.

víte, že…
dokážeme objednat i originální díly na veterány a youngtimery?
myslíme i na majitele vybraných značek vozidel staršího data 
výroby a skladem držíme náhradní díly i na tyto automobily. svůj 
výstavní vůz tak můžete stále udržovat v perfektní kondici.

víte, že…
dokážeme objednat i doplňky a příslušenství? 
ke každé značce vám seženeme nejen náhradní díly, ale i jakýkoliv 
doplněk od klíčenky až po koberečky pro vašeho miláčka.

proč nakupovat originální díly v auto kelly:
• skladem držíme více než 8 000 položek originálních dílů
• krátký čas dodání objednaného dílu
• aktivní přístup při vyřízení vaší poptávky

SorTIMeNT
osobní automobily

Máme kompletní 
sortiment  
originálních  
dílů 
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Stírací lišty Valeo Silencio domi-
novaly na evropském trhu během 
20 let od své premiéry díky využí-
vání všem technologií, které byly 
použity v  oblasti prvovýbavy. 
Nyní nastal čas na modernizaci 
těchto řad tak, aby stírací lišty 
Valeo Silencio nadále posílily své 
postavení lídra na trhu.

klíčovou změnou je použití nového dru-
hu pryže s  obchodním označení visio-
rubber™ u  všech stíracích lišt silencio. 
Jde o  kompozitní materiál, který je vý-
sledkem kombinace přírodní pryže v dol-
ní části lišty se syntetickou pryží v  její 
horní části (základna). inovační metoda 
mikroskopicky přesného řezání materi-
álu pro lišty stěračů zaručuje jejich vy-
sokou životnost. speciální směs pryže je 
obohacena graf item, který výrazně při-
spívá k vyšší kvalitě čištění čelního skla 
již od prvního pohybu ramínek stěračů. 
toto zlepšení bylo potvrzeno v  nezávis-
lých testech provedených společností 
tÜv rheinland.
řada valeo silencio byla spojena se stí-
racími lištami valeo aquablade™, které 
byly oceněny cenou pace awards ča-
sopisu automotive news. ty jsou určeny 
pro automobily, kde se ostřikovací kapa-
lina rozstřikuje na sklo tryskami integro-
vanými ve stírací liště. od letošního léta 
bude díky inženýrům valeo tato techno-
logie k  dispozici i  na trhu s  náhradními 
díly. toto řešení přináší nejen komfort, 
ale přispívá také ke zvýšení bezpečnosti. 
díky efektivnějšímu čištění čelního skla 
může řidič rychleji reagovat na nebezpe-
čí a brzdná dráha vozidla jedoucího rych-

lostí 50 km/hod. může tak být zkrácena 
o další 4 metry – což bylo potvrzeno více 
než 5500 testy prováděnými v  reálných 
podmínkách provozu Fraunhoferovým 
institutem. 
z  pohledu prodejců stíracích lišt, tedy 
velkoobchodů, prodejců motoristických 
dílů nebo autoservisů, je velmi důležité 
významné zjednodušení zkráceného ob-
jednacího kódu. současně je ale balení 
i  nadále označeno tradičním označením. 
samozřejmě byl také výrazně aktualizo-
ván katalog, byl optimalizován počet re-
ferencí a také celý seznam jejich aplikací.
"kombinováním nejnovějších technolo-
gických řešení v  oblasti čištění čelního 
skla s  moderním a  kvalitním designem 

balení dodáváme našim zákazníkům do-
konalý výrobek. silencio jsou automobi-
lové stírací lišty vyráběné v  kvalitě pro 
prvovýbavu s  intuitivní montáží. značka 
valeo je široce vítána v  automobilové 
oblasti a  zákazníky je dobře přijímána. 
Je vhodné také zmínit, že stěrače jsou 
komponentem, který přímo a  výrazně 
ovlivňuje bezpečnost jízdy. proto jejich 
účinnost určuje, jak dobře řidič vidí své 
okolí v  proměnlivých atmosférických 
podmínkách. v  současné době nemají 
stírací lišty valeo silencio na trhu žádnou 
konkurenci," říká agnieszka Wojtczuk, 
produktový manažer marketingového 
oddělení společnosti valeo service eas-
tern europe. 

výběr z nabídky stěračů valeo silencio:

kÓd náZev příklady poUŽití běŽná cena  
bez dph

st vF310 valeo silencio sada 600+475 mm škoda octavia ii, vW GolF v 834 Kč 

st vF328 valeo silencio sada 530+530 mm šKoDA FABIA II, rooMSTer 718 Kč 

st vF330 valeo silencio sada 600+475 mm škoda yeti, vW GolF vi, passat 954 Kč 

st vF441 valeo silencio sada 600+450 mm hyundai i30, kia cee'd, škoda superb ii 918 Kč 

… a dalších 350 položek stěračů valeo na www.autokelly.cz

SorTIMeNT
osobní automobily

seznamte se s novou 
generací stíracích lišt 
valeo silencio 
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FAG je od roku 1883 profesionálem pro přesná ložiska. Dlouholetá zkušenost s tak velmi namáhaným dílem, jakým je ložisko kola, je 
velkou výhodou pro servis. Servis profituje z know-how od FAG. Ložiska kol od FAG jsou od roku 2005 k dispozici na trhu náhradních 
dílů. Dnes patří k nejvíce žádaným ložiskům kol.

Profesionálové v servisech oceňují kvali-
tu, a sází proto na velké zkušenosti spo-
lečnosti FAG. Zvláště důležitá je pro ně 
dlouhá životnost a přesnost jimi instalo-
vaných dílů, protože ložiska kol jsou vý-
znamná z hlediska bezpečnosti. U FAG je 
kvalita na všech úrovních samozřejmostí: 
Materiál, vývoj, výroba a testy splňují nej-
vyšší nároky. FAG je kromě toho žádaným 
dodavatelem výrobců vozidel. I oni důvě-
řují vynikající kvalitě.

Řešení oprav od profesionálů 
pro profesionály
Inovace od FAG jsou směrodatné pro au-
tomobilový průmysl. Společnost FAG tak 
nevynalezla a nedala patentovat pouze 
kuličkovou brusku pro perfektní kuličky, 
nýbrž i válcovaný a nýtovaný nákružek. 
Ten zajišťuje, aby byla vůle v ložisku od 
začátku definovaná a přednastavená. Vý-
měna ložisek kol se díky tomu stala pro 
servisy jednodušší a bezpečnější. A pro-
tože FAG dbá na to, aby se každá oprava 
dala provést tak jednoduše, jak je to jen 
možné, balení FAG obsahují kromě ložiska 
kola i veškeré díly příslušenství, které jsou 
potřebné pro profesionálně provedenou 
opravu. Protože FAG přesně ví, jak oprava 
probíhá, jsou sady doplňovány o díly, kte-
ré jsou nutné k zajištění bezproblémové-

Ložiska kol FAG – spolehlivá kvalita

ho průběhu. Servisní profesionál má díky 
tomu vždy zajištěn správný postup. Montáž 
ložisek kol počínaje generací 2.1 ulehčuje 
také závěrný kroužek a čelní ozubení, a tak 
i tyto díly přispívají k větší bezpečnosti 
a  rychlejšímu průběhu oprav. LFT těsnění 
pro lehký chod také velmi účinně chrání 
moderní ložiska kol FAG proti znečištění 
a současně zajišťují vyšší efektivnost díky 
menšímu tření.

FAG dobře ví, že čas jsou peníze. Sady FAG 
proto navíc obsahují pro případ potřeby 
neverbální montážní pokyny. S pokyny se 
dostanete k cíli rychleji. Kdo přece jen po-
třebuje podporu, najde potřebné informa-
ce na servisním portálu REPXPERT.

Výhody ložisek kol od FAG
Zkušenosti
Inženýři FAG mají v celém odvětví vysokou 
prestiž a jsou garanty pro inovace, které 
stanovují celosvětově platné standardy, 
jako např. válcovaný a nýtovaný nákružek.

Dodavatel do prvovýbavy 
a kvalita Schaeffler
FAG spolupracuje s výrobci vozidel již při 
vývoji. Náhradní díly značky FAG mají stej-
nou kvalitu, jako díl zabudovaný výrob-
cem vozidla.

Orientace na praxi
Sada WheelSet FAG nebo WheelPro FAG 
obsahuje vždy přesně ten rozsah dílů, 
který je nutný pro výměnu ložiska kola 
– ne více a už vůbec ne méně! A vskutku 
se častěji stává, že řešení pro opravu ob-
sahuje více příslušenství, než předepisuje 
výrobce vozidla. O tom rozhodnou zkušení 
servisní specialisté FAG na základě svých 
odborných vědomostí a po důkladném še-
tření v servisu. Jde koneckonců o pomoc 
pro servisního profesionála.

Bezpečnost
Kvalita našich ložisek kol, jakož i k nim 
náležejících dílů příslušenství, představu-
je podstatný základ bezpečnostního kon-
ceptu značky FAG. Díky tomu, že šrouby, 
matice a veškeré další díly jsou vždy sla-
děné s ložiskem kola a vozidlem, je nutné 
vidět řešení pro opravu jako komplexní 
systém.

Prostřednictvím různých bezpečnostních 
systémů příslušenství se
• zajistí uložení ložiska kola na čepu 

kola
• trvale zachová předpětí ložiska kola
• zaručí optimální vystředěný chod 

ložiska kola
• zabrání vzniku zbytečného opotřebení 

a případnému výpadku ložiska kola

Kdo tedy provede montáž ložiska kola podle 
návodu pro opravy FAG, může se cítit abso-
lutně bezpečně.

www.schaeffler-aftermarket.cz
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Jak se zjistí kvalita
Ložiska kol jsou významné z hlediska bez-
pečnosti vozidla! Ložiska kol FAG splňují 
nejvyšší bezpečnostní nároky a z toho dů-
vodu jsou známá po celém světě. Posky-
tují bezpečnost a kvalitu dílů, kterou po-
třebujete pro prvotřídní opravu. Proto je 
důležité znát znaky bezpečných originál-
ních náhradních dílů od společnosti FAG.

Balení 
Přesvědčte se o tom, zda je obal neotevře-
ný a zda jde o originál. Obaly FAG vypadají 
vždy tak, jak jsou vyobrazené zde.

Díly v jednom balení
Veškerá řešení pro opravy ložisek kol FAG 
obsahují kromě ložiska kola i další díly 
jako např. šrouby a/nebo matice, bonu-
sový poukaz od REPXPERT a v případě po-
třeby neverbální montážní pokyny.

Kvalita produktů
Vysokou kvalitu výroby lze poznat i podle 
jakosti povrchu ložiska kola. Vyšetřova-
telé celní správy zajistí každoročně velká 
množství padělků. Tyto padělky jsou za 
přísných bezpečnostních opatření sešro-
továny, protože v žádném případě neod-

povídají bezpečnostním požadavkům pro 
moderní vozidla. Dbejte proto na to, abys-
te používali originální náhradní díly. Za 
svou opravu se může zaručit pouze ten, 
kdo sází na originální díly. 

Po nejjemnějším 
soustružení

Těsnění z vysoce 
kvalitní pryže

Kovaný povrch

Oboustranně zkosená 
hrana pro lepšího vedení 
a zabránění vzniku ostrých 
hran

Zabarvení jako známka 
indukčního vytvrzení

Po soustružení 
zkosené hrany

Povrch dosažený 
nejjemnějším 
soustružením

Kdo se pokouší ušetřit peníze u dílů, které 
jsou významné z hlediska bezpečnosti, 
zahrává si se životem svých zákazníků.

FAG_WheelBeraing_PC_2017_210x297_CZ.indd   2 24.01.2018   14:10:42
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Jak se zjistí kvalita
Ložiska kol jsou významné z hlediska bez-
pečnosti vozidla! Ložiska kol FAG splňují 
nejvyšší bezpečnostní nároky a z toho dů-
vodu jsou známá po celém světě. Posky-
tují bezpečnost a kvalitu dílů, kterou po-
třebujete pro prvotřídní opravu. Proto je 
důležité znát znaky bezpečných originál-
ních náhradních dílů od společnosti FAG.

Balení 
Přesvědčte se o tom, zda je obal neotevře-
ný a zda jde o originál. Obaly FAG vypadají 
vždy tak, jak jsou vyobrazené zde.

Díly v jednom balení
Veškerá řešení pro opravy ložisek kol FAG 
obsahují kromě ložiska kola i další díly 
jako např. šrouby a/nebo matice, bonu-
sový poukaz od REPXPERT a v případě po-
třeby neverbální montážní pokyny.

Kvalita produktů
Vysokou kvalitu výroby lze poznat i podle 
jakosti povrchu ložiska kola. Vyšetřova-
telé celní správy zajistí každoročně velká 
množství padělků. Tyto padělky jsou za 
přísných bezpečnostních opatření sešro-
továny, protože v žádném případě neod-

povídají bezpečnostním požadavkům pro 
moderní vozidla. Dbejte proto na to, abys-
te používali originální náhradní díly. Za 
svou opravu se může zaručit pouze ten, 
kdo sází na originální díly. 

Po nejjemnějším 
soustružení

Těsnění z vysoce 
kvalitní pryže

Kovaný povrch

Oboustranně zkosená 
hrana pro lepšího vedení 
a zabránění vzniku ostrých 
hran

Zabarvení jako známka 
indukčního vytvrzení

Po soustružení 
zkosené hrany

Povrch dosažený 
nejjemnějším 
soustružením

Kdo se pokouší ušetřit peníze u dílů, které 
jsou významné z hlediska bezpečnosti, 
zahrává si se životem svých zákazníků.
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Jediný balíček obsahuje  
vše, co potřebujete k opravě  
řemenového pohonu!
Součásti řemenových pohonů se opotřebovávají různě rychle. Vyvarujte se nadměrného namáhání těchto míst 
v systému výměnou všech součástí najednou jako jediného celku. Když je čas na výměnu rozvodového řemenu, 
doporučte provedení opravy celého systému pomocí sad PowerGrip® od společnosti Gates. Znamenají spolehli-
vou kvalitu originálního vybavení, méně nešťastných návratů do servisu a více šťastnějších zákazníků. 

auto kelly vám proto nabízí několik připrave-
ných řešení pro opravu celého systému od 
značky Gates. každá sada powerGrip® zname-
ná pohodlí a kvalitu, vše v  jediné krabici. do-
konale sladěné díly v kvalitě originálního vyba-
vení, které lze objednat najednou, a na vše se 
vztahuje stejná záruka.

sada powergrip® 
plus vodní čerpadlo

většina dnešních vozidel je vybavena vodním 
čerpadlem poháněným rozvodovým řeme-
nem a  v  tomto ohledu je obzvláště důležité 
nepřehlížet vztah mezi vodním čerpadlem 
a  systémem synchronního řemenového po-
honu. vadný rozvodový řemen nebo napínač 
způsobí zastavení vodního čerpadla; stejně 
jako netěsnící vodní čerpadlo způsobí před-
časné selhání řemenu a napínače. se sadami 
powerGrip® Water pump společnosti Gates 
dostanete všechny části v jediné krabici: ori-
ginální rozvodový řemen (řemeny), originální 
kovové části a příslušenství Gates i vodní čer-
padlo Gates v originální kvalitě pro konkrétní 
aplikaci s požadovanými těsněními.

sada powergrip® plus vodní 
čerpadlo plus termostat

u většiny motorů v6 volkswagen group, a u ně-
kterých čtyřválcových motorů vauxhall/opel, je 
termostat umístěn za hnacím systémem rozvo-
dového řemenu. nejlepším postupem je zahr-
nout výměnu obtížně přístupných termostatů 
do opravy pohonu rozvodového řemenu. sady 
powerGrip® společnosti Gates s  termostatem 
a vodním čerpadlem podle konkrétní aplikace 
pomáhají servisům vyhnout se nákladným ná-
vratům k opravě a nespokojeným zákazníkům.

sada powergrip® 
plus vodní čerpadlo abds

Jestliže je vodní čerpadlo poháhněno přídav-
ným systémem řemenového pohonu (abds) 
a je přístupné pouze v případě demontáže 
rozvodového řemenu, společnost Gates 
doporučuje instalaci nového vodního čerpadla 
v intervalu výměny rozvodového řemenu 
stanoveném výrobcem bez ohledu na stáří 
čerpadla. pokud se díly nevymění společ-
ně, není zaručeno, že čerpadlo vydrží další 
cyklus provozu rozvodového řemenu. sada 
powerGrip® společnosti Gates včetně vodního 
čerpadla abds je profesionálním řešením vše 
v jednom.

sada powergrip® plus 
distanční nástroj subaru

u určitých motorů subaru je mimořádně důle-
žité zajistit dosažení správné vůle mezi vodicí 
deskou rozvodového řemene a  rozvodovým 
řemenem, protože nesprávná vůle může vyvo-
lávat extrémní teplo, předčasné opotřebení dílů 
a  poškození motoru. exkluzivní distanční ná-
stroj gates dodávaný v sadě pomáhá mecha-
nikům zajistit dosažení správné vůle a zabránit 
tak v nákladném selhání systému rozvodového 
řemene kvůli předčasnému opotřebení.

exkluzivní sada® plus vodní čer-
padlo pro vozy vW group

vodní čerpadlo u určitých oblíbených vozů vag 
není ani součástí systému synchronního řeme-
nového pohonu, ani přídavného systému řeme-
nového pohonu. namísto toho je umístěno na 
druhé straně motoru a je poháněno rozvodovým 
řemenem. Jestliže je vyžadována výměna toho-
to konkrétního pohonu, výměna vodního čerpa-
dla a  řemene společně, a nikoliv pouze jediné 
části, je jediným citlivým sledem kroků, které je 
třeba provést. Gates je první firma, která vám na-
bízí zakázkové řešení tohoto postupu: sadu, která 
odpovídá rozvodovému řemenu a vodnímu čer-
padlu pro dvoubodový pohon u těchto populár-
ních vozů vaG. tuto sadu lze používat pro několik 
miliónů vozidel, která jsou v provozu.

systémy řemenových pohonů 
přímo od dodavatele originální-
ho zařízení

díky tomu, že společnost Gates je uznávaným do-
davatelem originálního zařízení pro přední výrob-
ce vozů, můžete si být jisti tím, že tato úplná řada 
sad powerGrip®, rozvodových řemenů powerGrip® 
a napínačů powerGrip® pro trh náhradních dílů je 
vyrobena podle přesně stejných norem kvality.

výběr ze sortimentu sad Gates:

kÓd náZev příklady poUŽití běŽná cena  
bez dph

Gt kp35565Xs rozvodová sada s vodní pumpou Gates škoda Fabia, octavia, roomster; vW Golf, polo,… 3 817 Kč

Gt kp55569Xs-2 rozvodová sada s vodní pumpou Gates vW transporter, multivan,… 5 065 Kč

Gt k015603Xs sada rozvodového řemene Gates opel astra, corsa, insignia,.. 2 841 Kč

Gt kp2th15557Xs-1 sada řemene, vodní pumpy a termostatu Gates škoda superb, audi a6, vW passat 10 714 Kč

…a dalších 5 339 položek na www.autokelly.cz

PROČ POUŽÍVAT 
SHELL HELIX ULTRA

1Na základě výsledků testů tvorby kalů Sequence VG při použití referenčního oleje třídy 0W-40.   2Shell Helix Ultra 0W-30: na základě výsledků testů úspory paliva ACEA M 111 v porovnání s referenčním olejem 
v oboru.  3Ve srovnání se specifi kací API SN a na základě testů motorů Sequence IVA a Sequence VIII provedených nezávislou laboratoří.   4Shell Helix Ultra 5W-SN 30: průměrné procento dosažené v testech 
ILSAC GF-5 a Sequence IIIG měřicích vznik úsad při použití referenčního oleje třídy 5W-30.   5Ve srovnání s oleji s vyšší viskozitou. 

TECHNOLOGIE SHELL 
PUREPLUS V KOMBINACI 
S TECHNOLOGIÍ AKTIVNÍHO 
ČIŠTĚNÍ ZVYŠUJE SCHOPNOST 
OLEJE MOTOR ČISTIT 
A CHRÁNIT.

AŽ O 65 % 
ČISTŠÍ PÍSTY 
VE SROVNÁNÍ 
S PRŮMYSLOVÝM 
STANDARDEM4

Ofi ciálním dovozcem olejů a maziv Shell pro Českou republiku je AutoMax Group s.r.o. Více informací na www.automax-group.com

Vysoké teploty vedou 
k extrémnímu zatížení 
motoru vozidla, což 
může vést ke zřídnutí 
oleje a jeho následné 
degradaci.

MAXIMÁLNÍ 
OCHRANA 
V EXTRÉMNĚ 
TEPLÝCH 
PODMÍNKÁCH

VÍCE CHRÁNÍ 
PROTI KOROZI3

VYVINUT TAK, ABY 
BRÁNIL ŘÍDNUTÍ 
OLEJE PŘI EXTRÉMNĚ 
VYSOKÝCH 
TEPLOTÁCH.

FORMULOVÁN 
TAK, ABY 
ODOLÁVAL 
DEGRADACI 
PŘI VYSOKÉM 
ZATÍŽENÍ.

MIMOŘÁDNÁ 
OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ 
V OBTÍŽNÝCH JÍZDNÍCH 
PODMÍNKÁCH

Hustý provoz a velké 
zatížení vozidel vedou 
ke zvýšení provozní teploty 
oleje. Tím dochází k jeho 
řídnutí a rychlejší degradaci.

Při chodu vozidla dochází k oxidaci 
oleje v motoru a jeho degradaci. Oxidace 
je výsledkem chemického rozkladu oleje 
v důsledku vyšších teplot a přítomnosti 
kontaminujících látek.
To může vést ke vzniku kalů a následnému 
snížení výkonu a životnosti motoru.

TECHNOLOGIE AKTIVNÍHO ČIŠTĚNÍ 
POMÁHÁ CHRÁNIT PŘED KALY, 
KTERÉ UBÍRAJÍ SÍLU A VÝKON 
MOTORU.

ŽÁDNÝ JINÝ OLEJ 
NEUDRŽÍ MOTOR 
V ČISTOTĚ 
SROVNATELNÉ
S ČISTOTOU 

MOTORU 
Z VÝROBY 1

Nízké teploty vedou 
k zahušťování oleje. 
Tím se při startu 
zpomaluje zaolejování 
motoru a cirkulace oleje.

FORMULOVÁN TAK, ABY 
UMOŽNIL CIRKULACI 
OLEJE I V TĚCH 
NEJCHLADNĚJŠÍCH 
PODMÍNKÁCH.

RYCHLEJŠÍ 
ZAHŘÁTÍ 
MOTORU5

SCHVÁLENO
SVĚTOVÝMI VÝROBCI 
AUTOMOBILŮ

2,2 %O
VYŠŠÍ ÚSPORA 
PALIVA

Motory jsou více než jindy zatěžovány teplotou vzhledem 
k potřebě zajistit účinnější  spalování paliva a jeho nižší 
spotřebu.

ZAJIŠŤUJE ČISTOTU A OCHRANU MOTORU 
V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCŮ 
ORIGINÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ.

2
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SorTIMeNT
osobní automobily

Systémy recirkulace výfukových 
plynů (EGR ventily) jsou v posled-
ních letech stále důležitější. Emis-
ní předpisy jsou neustále přísněj-
ší ve snaze snížit emise. Zatímco 
mnohé společnosti jsou ve fázi 
příprav a  diskusí, značka VEMO 
tuto výzvu přijala hned od za-
čátku a urychlila výzkum a vývoj 
nových a  inovativních produktů 
v této oblasti. Najdete je v nabíd-
ce Auto Kelly.

díky velmi silnému zákaznickému přístupu vy-
vinul tým vemo rozsáhlý a nepřetržitě se roz-
šiřující sortiment, který obsahuje více než 400 
dílů včetně chladičů eGr a ventilů eGr, které 
pokrývají potřeby moderního vozového parku. 
nedílnou součástí sortimentu jsou expertní 
sady + . Jedná se o opravné sady, které zahr-
nují všechny součásti potřebné pro profesionál-
ní a včasné opravy. například sada těsnění vI 
v10-63-9083, která obsahuje všechna potřeb-
ná těsnění, která je nutno vyměnit při výměně 
ventilu eGr vi v10-63-0083.

pokud jde o vodou chlazenou recirkulaci výfuko-
vých plynů, vemo zahrnuje více než 50 vysoce 
kvalitních chladičů eGr. Jedním z  příkladů je 
chladič recirkulace spalin vemo vi v10-63-0100, 
jedná se o kompletní opravnou sadu v kombinaci 
s odpovídajícím ventilem eGr a těsněním.

výhody chlazení recirkulace 
výfukových plynů

• maximální teplota spalování byla snížena
• méně oxidů dusíku
• snížená spotřeba
• šetrný k životnímu prostředí

komponenty a úkoly recirkula-
ce výfukových plynů

• ventil eGr: ovládání a dávkování množství 
 výfukových plynů
• chladič eGr: cílené chlazení recirkulovaných 
 výfukových plynů ke snížení oxidů dusíku
• trubky eGr: odolná spojení mezi jednotlivými 
 součástmi

symptomy selhávajícího 
systému egr (ikona sym-
ptoms)

• motor nefunguje hladce
• kontrolka motoru (mil) se rozsvítí
• zvýšená spotřeba paliva
• průtok je příliš nízký, vzduch je příliš vysoký
• průtok je příliš vysoký, vzduch je příliš nízký

důvody selhání 

• silné zavlažování nebo koksování
• porucha ve vakuové regulaci
• porucha v elektrickém řídicím systému
• špatná vůle ventilu
• porucha oblasti nasávání
• nečisté spalování
• možná nesprávná verze softwaru v řídicí 
 jednotce motoru
• nesprávný nebo použitý (spálený) motorový olej

výběr z nabídky vemo:

kÓd náZev příklady poUŽití běŽná cena  
bez dph

vi v10-63-0083 eGr ventil vemo škoda - octavia ii, volksWaGen - GolF vi 12 848 Kč

vi v24-63-0003 eGr ventil vemo Fiat - ducat, Ford - transit 10 069 Kč

vi v10-63-0072 eGr ventil vemo seat - cordoba,  volksWaGen - polo 4 622 Kč

vi v40-63-0008 eGr ventil vemo renault - clio ii, renault - meGane 3 811 Kč

vi v24-63-0002 eGr ventil vemo  Fiat - doblo, Fiat - multipla 4 700 Kč

vi v10-63-0100 chladič, recirkulace spalin vemo seat - leon, škoda - octavia ii 12 450 Kč

vi v10-63-0127 chladič, recirkulace spalin vemo audi - a4, audi - a6 9 851 Kč

vi v10-63-0133 chladič, recirkulace spalin vemo audi - a3, škoda - octavia ii, vW - passat 14 449 Kč

vi v10-63-9083 sada těsnění, aGr system vemo audi - a3, škoda - octavia ii, vW - GolF 2 988 Kč

… a dalších více než  31 000 dílů značek vaico a vemo

chytré řešení pro recirkulaci 
výfukových plynů

následné škody

• nesprávné hodnoty výfukových plynů
• zničení řídicího systému výfukových plynů 
 (filtr částic / oxidačního katalyzátoru)
• poškození mechaniky motoru v důsledku 
 vyšších teplot výfukových plynů
• silně kontaminovaný vzduchový filtr
• defektní snímač hmotnosti vzduchu

věděli jste? 

- 700 ° c  teplota dosažená v moderních 
  vozidlech během spalování.
- 400 ° c  teplota, na níž může být spalování 
  sníženo, když jsou ventily eGr 
  vybaveny chladičem eGr.
- 40 %  objemu odpadního plynu, který 
  je přimícháván do směsi palivového 
  vzduchu v chlazeném systému eGr.
až o 50 %  snížení emisí nnoX při 
  studenějším spalování.
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Více informací u vašeho obchodního zástupce     
nebo přímo na pobočkách Auto Kelly a.s.  
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz.

MOTOROVÉ
OLEJE
•	Kompletní portfolio
 nejpoužívanějších motorových
 olejů pro osobní a lehká
 užitková vozidla
•	Široká	řada	viskózních	tříd:
 od 0W30 do 15W50
•	Speciální	typy	pro	benzínové,
	 dieselové	a	LPG	motory
•	Oleje	pro	prodloužené
	 výměnné	intervaly
•	Vyráběny	na	jednom
 z nejmodernějších zařízení
 v Evropě



Info Auto Kelly46 září / 2018

roZHovor

Auto Kelly Autoservis pana Miloslava Fouknera v Nové Vsi pod Pleší by byl jako jedním z mnoha dalších pěk-
ných rodinných autoservisů, nebýt jedné zvláštnosti, která z něj dělá doslova republikový unikát. Pan Foukner 
totiž spojil své jméno s dnes již zaniklou značkou automobilů Trabant, je provozovatelem Muzea trabantů 
a jeho trabanty jsou i mediálně velmi známé. 

za trabanty do 
nové vsi pod pleší

základní informace
o auto kelly autoservisu 

miloslav foUkner

vaše kariéra automechanika je hodně dlouhá 
a podnikání ještě delší, než bylo oficiálně v čr 
po revoluci povolené.  Jak jste se k tomuto druhu 
podnikání dostal? 
s auty jsem si hrál už jako malý kluk a když byla 
první příležitost se v nich začít vrtat, tak jsem ji vy-
užil. vyučil jsem se jako automechanik a i ten obor 
jsem si tehdy vybral, protože mě auta bavila. ne-
bylo to tedy tak, že by na mě automechanik zbyl, 
musel jsem se o  to snažit být automechanikem. 
autům jsem se pak věnoval i jako mechanik na zá-
vodech. začínal jsem tehdy na škodovkách 1000 
mb a dělal pak asi všechna možná auta, která se 
tady v okolí vyskytovala. už před revolucí jsem si 
přivydělával jako mechanik v garáži, bylo to tehdy 
jako melouchaření, režim nedával jinou možnost, 
jak podnikat. hned po revoluci, když bylo možné 
začít oficiálně, tak jsem se toho chopil a už v roce 
1990 jsem si otevřel svou vlastní dílnu. byla to 
dvougaráž, která byla součástí našeho rodinné-
ho domku a nebylo to nic extra profesionálního. 
žádné pořádné vybavení tehdy nebylo k dispozici 
a museli jsme si vystačit s hodně málem. 

když si na to dnes vzpomenete, jaké bylo podle 
vás podnikání v devadesátých letech? 
Já jsem nedělal jen autoservis, ale i autodopravu, 
a  byla to, řekněme dnešním pohledem, taková 
divočina. v něčem to bylo mnohem jednodušší. 

nebylo tolik regulací a kontroly. na druhou stra-
nu se nám ani nezdálo o komfortu třeba v nabíd-
ce autodílů, jaká je dnes. tehdy jsem taky občas 
přivezl ze zahraničí nějaké starší auto a když jsme 
ho chtěli opravovat, museli jsme pro všechno do 
německa nebo do rakouska. člověk si vzal auto, 
seznam dílů a jelo se nakupovat a shánět. až po 
dlouhé době se začali objevovat první prodejci 
náhradních dílů, kteří přišli s nějakým širším sor-
timentem. dneska máme díly na objednávku na 
internetu, závozy třikrát denně a dodavatelé dílů 
se předhánějí, aby nám mohli dodávat. práce na 
autech byla tehdy dost jiná. řešilo se, do čeho se 
můžu pustit, na co mám díly. problém nastal, když 
se auto rozebralo a pak se dny a týdny sháněl ně-
jaký díl. to dneska už skoro neexistuje. 

zmiňoval jste, že asi před deseti lety jste si posta-
vili vlastní autodílnu, kterou máte přes ulici proti 
domu, kde žijete. co vás k tomuto kroku vedlo? 
ze začátku jsme pracovali v naší garáži a to po-
stupně přestalo stačit. po nějaké době se nám po-
dařilo sehnat místo a postavili jsme si vlastní, větší 
autodílnu. to nám přineslo větší pohodlí a větší 
možnosti. do dílny se vejde více aut a pořídili jsme 
i nové vybavení, které se nám do staré garáže ne-
vešlo. začali jsme třeba dělat klimatizace a celko-
vě jsme se zase posunuli dál. Je to taky mnohem 
větší kvalita pro naše zákazníky. 

podnikáte v nové vsi pod pleší, která je neda-
leko prahy. kdo je tady vaším typickým zákazní-
kem? 
nová ves se za poslední dobu hodně rozrostla. 
neustále se zde staví a okolí od mníšku a od pra-
hy je už skoro celé zastavěné. zákazníků máme 
hodně tady z  místních lidí a  z  okolí, ale jsou to 
i firmy. tím, že máme dílnu u domu, moc neroz-
lišujeme víkend a pracovní den a děláme hodně 
v sobotu a v neděli. naši zákazníci to oceňují, pro-
tože přes týden je pro ně auto důležité třeba na 
cestu do práce, a tak si u nás nechají vyměnit olej, 
nebo udělat brzdy. v neděli si auto vyzvednou. to 
třeba využívají i místní chataři a chalupáři. většinu 
zákazníků se nám daří držet a jezdí k nám už roky 
s několikátým autem. 

všude kolem vás je velké množství dnes už exo-
tických aut, trabantů. Jak jste se k této značce 
z východního německa dostal? 
musím říct, že ze začátku, když jsem viděl tra-
banta, říkal jsem si, ať hlavně nejede ke mně 
do dílny. zkrátka jsem to auto docela nesná-
šel. bylo sice mechanicky jednoduché, ale to 
byla tehdy všechna auta. na trabantu ale bylo 
všechno hrozně zamaštěné a  člověk byl pak 
špinavý jako…(smích). v  devadesátých letech 
jsem se s kamarády dokonce pustil do závodě-
ní s trabanty a jezdili jsme rallycross - trabant-
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roZHovor

základní informace
o auto kelly autoservisu 

miloslav foUkner

od kdy působí autoservis 
v místě: od roku 1990
počet zaměstnanců: Jen já a syn
hlavní zaměření autoservisu: 
všeobecný autoservis a trabant
značka služebních aut: 
vW a škoda
počet opravených vozů za rok: cca 500
motto servisu: není
počátek spolupráce s auto kelly: 
od roku 2005
nejprodávanější díl sortimentu auto kelly: 
tlumiče, brzdy, výfuky, rozvodové sady
provozní doba: 
po ― pá: 8 ― 16 (neoficiálně stále)

cross. dneska si práci na trabantech i  docela 
užívám. Je to jednoduché auto, které s klíčem 
13-17 oběhnete celé a vyřešíte většinu problé-
mů. teď máme na dílně zrovna trabanta našeho 
zákazníka z klatov, který marně sháněl servis, 
který by mu auto opravil. dneska se s tím už ni-
kdo nechce zabývat. 

Jak se vám daří na tato auta shánět díly? Už to 
asi není nic jednoduchého. 
sehnat se dá v podstatě cokoliv. samozřejmě, že 
to už leze do peněz. dřív se celá auta prodávala za 
basu piv, nebo za pár tisícovek a dneska už je to 
veterán a cena roste do stovek tisíc. většina dílů 
se dá sehnat z německa, anebo v dnešní době 
hodně dílů pochází z maďarska, kde je ještě hod-
ně firem, které věci vyrábějí.  

vy sám nějakého trabanta máte? 
Já jich mám asi 30. nejrůznější modely od prvních 
historických kusů, které se vyrobily, přes cabrio, 
závodní trabant až po tuningové kusy anebo vo-
jenský speciál. před časem jsem dokonce založil 
muzeum trabantů, které je teď kromě jiného po-
stavené na expedičních trabantech dana přibáně, 
které už objely svět a lidé je znají z televize. 

Jak vznikla myšlenka udělat muzeum této znač-
ky v nové vsi pod pleší? 
s danem jsme přemýšleli o  tom, kde naše auta 
budeme uskladňovat, a přišli jsme na nápad vy-
užít volný objekt po vesnické prodejně Jednota. 
nejdříve sloužila jen jako sklad, ale pak nám to při-
šlo škoda a udělali jsme z ní muzeum. objekt byl 
14 let prázdný a my jsme jej přestavěli na muzeum 
trabantů a některé z mých aut jsme v něm vysta-
vili. stále ale expozici rozšiřujeme a upravujeme. 
teď aktuálně jsou expediční trabanty zrovna na 
cestě, tak jsou vystavené jiné věci, ale žluté tra-
banty se zase vrátí. 

na co speciálního byste pozval lidi na návštěvu 
muzea trabantů v nové vsi pod pleší? 
no kromě těch trabantů, tak asi na speciální pivo, 
které tam točíme z pípy ve tvaru motoru z traban-
ta. máme tam expozici žlutých trabantů dana 
přibáně a ke každé z cest je vyrobené tablo s po-
pisem a  fotografiemi. v  muzeu jsou vystavené 
i různé předměty z cest a spousta dalšího. máme 
zde také expozici dobové prodejny mototechna, 
kde máme autodíly tak, jak se tehdy prodávaly. 

postava dana přibáně je dostatečně známá prá-
vě díky jeho cestování s trabantem. Jak jste se 
k  tomuto novináři a excentrickému cestovateli 
dostal? 
dan před několika lety koupil trabanta své pří-
telkyni a sháněl někoho, kdo by mu ho opravil, 
protože jej s autem vyrazili z stk. kamarád, kte-
rý na tom stk tehdy dělal, jej poslal za mnou, že 
trabanty umím opravit. dan se pak dostal až ke 
mně a od té doby se známe. bylo to někdy kolem 
roku 2000 a myšlenka cestovat s trabantem po 
světě vznikla až o hodně později. v roce 2007 se 
vsadil o flašku rumu, že když projedou hedváb-
nou stezku kamarádi s land roverem, tak on to 
projede s  trabantem taky. tehdy se jelo z hecu 
jedním autem. dnes jsou ty výpravy už mnohem 
více promyšlené a lépe připravené. 

na tom expedičním žlutém trabantu, který se 
tehdy vydal na cestu, jste také dělal? 
pracuji na všech trabantech, se kterými se dan 
vydává do světa. na první expedici ještě auta 
odjížděla z naší dvougaráže u domu a později už 
z naší nové dílny. dnes už je vždy kolem odjezdů 
trabantů velká sláva a odjíždí se většinou z prahy. 

nechtěl jste jet někdy na tu dalekou cestu s ním? 
Já bych s  nimi jel tak maximálně na dobříš…
(smích) nejde ani tak o  auto, ale ta posádka…
(smích). to byste je museli znát, i když v těch fil-
mech taky bylo ledacos vidět. to bych musel být 
úplně jiná povaha, abych do toho týmu zapadl. 
ani bych se moc nebál o to auto, protože vím, co 
vydrží, a jak jednoduše se dá opravit. problém je 

v tom, že auto je hodně naložené až přetížené. 
veze hromadu materiálu a benzínu a tím to 

pak všechno trpí. kluci dneska na ces-
tu vezou i  množství profesionální 

televizní techniky a to něco váží. 
dřív měli jednu malou kameru, 

ale dnes už je to jinde. taky 
ta auta vůbec nešetří a tak 

je mi jasné, že jim vydržet 
nemůžou. 

před časem také mé-
dii proběhla sázka 
leoše mareše, že 
bude jeden měsíc 
jezdit jen v traban-
tu. s tímto traban-
tem jste měl taky 
něco do činění? 
Jasně, to bylo jed-
no z mých aut. leoš 

mi zavolal, dostal na 

mě tip a dorazil k nám se domluvit, co by si mohl 
vybrat. Já mu nabízel, že mu půjčíme ten náš 
tuningový kousek, ale on trval na tom, že to 
musí být normální, šedý, ošoupaný trabant, nic 
extra. připravil jsem mu kombíka, který před 
tím ležel ve stodole a leoš s ním poctivě jezdil. 
Je to profík. líbilo se mu, že je to auto, jak se 
dnes říká „pro řidiče“, že to nic neudělá za vás. 
musí se nejdřív pustit benzín pod volantem, 
pak sytič a  pak teprve startovat… leoš říkal, 
že když někam jede s trabantem s rodinou, tak 
jsou si „tak nějak blíž“…(smích). 

proč jste si k vaší autodílně vybral ke spolu-
práci právě auto kelly?
líbila se mi nabídka, kterou auto kelly má a lí-
bil se mi styl zásobování díly. v benešově jsem 
jezdil kolem a říkal jsem si, že zkusím spoluprá-
ci navázat. dnes spolupracuji s auto kelly v pří-
brami a  využívám dva závozy dílů denně. za 
tu dobu, co spolupracujeme, tak je cítit velký 
posun v šíři sortimentu. to je neporovnatelné 
s tím, co bylo před těmi dvanácti lety. většinu 
dílů objednáváme přes internet a to řeší hlavně 
můj syn. mně vyhovuje víc ten osobní kontakt, 
který je s lidmi z auto kelly velmi dobrý. vyu-
žívám kompletní nabídku dílů, většinou znač-
kové díly, které chtějí naši zákazníci. když ale 
někdo přijede se starším autem, které málo 
najezdí, pak je pro něj vhodný i  levnější díl 
starline. využíváme marketingové akce, které 
jsou třeba na kapaliny, oleje a poznáme, když 
například auto kelly udělá nějakou reklamní 
akci pro zákazníky, že pak začnou jezdit víc lidi 
třeba si nechat zkontrolovat klimatizaci. hodně 
lidí si nechává zkontrolovat auto před dovole-
nou a podobně. líbily by se mi ale ještě další 
marketingové akce pro nás jako pro stálé zá-
kazníky, kteří odebírají množství dílů. 

využili jste nějak spolupráci s auto kelly při 
vybavování nové dílny? 
od auto kelly jsme brali většinu nového vy-
bavení dílny. máme například velký zvedák, 
plničku klimatizací, kompresor, malé hevery, 
oblečení a  většinu drobnějšího vybavení díl-
ny. využili jsme i školení na klimatizace a po-
dobně. byli jsme například na zákaznickém 
dnu v hradci králové a  to byla velká paráda. 
vidět akrobaty petra kopfsteina nebo martina 
šonku, to bylo skvělé. od rána do večera auta, 
letadla, vrtulníky…letos jsme byli na road show 
v příbrami a to se nám taky líbilo. i kvůli tako-
vým akcím si spolupráci s auto kelly chválíme. 

děkuji za rozhovor.
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kvalita a výběr  
i pro špičkové modely aut
Během posledních 100 let Castrol 
úzce spolupracuje s výrobci auto-
mobilů. Společně s  nimi pracuje 
na vývoji produktů, které přesně 
odpovídají potřebám moderních 
motorů a automobilů.

od moderních automobilů očekáváme účin-
nost, dynamiku, ekologickou příznivost 
a hospodárnost. nízké emise zplodin a nízká 
spotřeba paliva musí jít ovšem ruku v  ruce 
s dostatečným výkonem. to vyžaduje vyso-
kou přesnost při přizpůsobení dílů, při použí-
vání moderních materiálů a dalších nových za-
řízení, jako je přeplňování, systém stop-start 
nebo propojení s  doplňkovým elektrickým 
motorem ve vozech s hybridními pohony. díky 
všem těmto faktorům vyžaduje každý motor 
zvláštní olej, který je přizpůsobený přímo 
v něm použitým technologiím a konstrukčním 
řešením, případně typickým podmínkám jeho 
práce. proto také stále více předních výrob-
ců vozidel úzce spolupracuje s výrobci olejů 
a společně pracují na vývoji těch nejlepších 
produktů.

Již 100 let

v roce 1914 navrhl charles Wakefield, zakla-
datel značky castrol, slavnému henrymu For-
dovi vytvoření oleje, který by ideálně odpoví-
dal potřebám jeho modelu Ford t. olej Ford 
castrol se stal mazivem oficiálně doporučova-
ným ze strany společnosti Ford motor com-
pany a  byl prvním produktem svého druhu, 
vytvořeným speciálně pro potřeby konkrét-
ního motoru. spolupráce s detroitským kon-
cernem trvá dodnes – všechny nové modely 
Ford mají již z výroby jako první tovární náplň 
oleje castrol magnatec. Jsou to speciální pro-
dukty navržené s  ohledem na motory Ford, 
aktuálně pak na moderní řadu pohonných 
jednotek ecoboost. Ford doporučuje produk-
ty castrol a  v autorizovaných servisech této 
značky se jiné oleje nepoužívají.

široké spektrum výběru

příklad společnosti Ford následovali po-
sléze i druzí. dnes spolupracuje castrol se 
širokou množinou výrobců automobilů. nej-
větším z  nich je skupina volkswagen audi 
Group (vaG). do její nabídky patří značky 
jako audi, seat, škoda a volkswagen. zna-
mená to široké spektrum různých prostředí 
– od menších hospodárných pohonných 
jednotek tsi, jaké pohánějí mimo jiné ško-
dovky a volkswageny, až po motory s vyso-

kým výkonem pro špičkové modely audi. 
silné motory jsou rovněž doménou jiných 
partnerů castrol – zejména dvou legen-
dárních britských značek, Jaguar a  land 
rover. mezi společnosti, které spolupracují 
s firmou castrol, patří také volvo. švédský 
výrobce je známý především pro svůj vyso-
ký důraz na bezpečnost. od uzavření part-
nerství nejenže volvo doporučuje produkty 
castrol, ale také se aktivně podílí na vývoji 
nových produktů.

splnění požadavků norem 

kromě Fordu, který důsledně používá pro-
dukty řady magnatec, volí většina partnerů 
společnosti castrol oleje castrol edGe, 
vyvíjené s  ohledem na jejich pohonné 
jednotky. ale spolupráce na tvorbě speci-
álně určených produktů není jediná oblast 
kontaktu s výrobci. velcí výrobci automo-
bilů mají svoje normy, bez jejichž splnění 
nemůže olej získat příslušné osvědčení. 
v  nabídce společnosti castrol se proto 
nacházejí produkty splňující celou řadu 
norem vyžadovaných výrobci vozidel. 
informace o  konkrétních specifikacích, 
s  nimiž je daný produkt shodný, najdete 

na etiketě oleje, případně na internetové 
stránce www.castrol.cz.

na cestě i na závodní dráze 

spolupráce s  výrobci automobilů jde často 
dál, než jsou oleje pro sériově vyráběné vozy. 
castrol se vždy významně angažoval v  mo-
toristickém sportu a  partnerství s  některými 
značkami mu otevřelo na tomto poli nové mož-
nosti. oleje castrol jsou proto mazivem motorů 
v závodních vozech audi – a to jak v německé 
sérii dtm, tak i ve vytrvalostních závodech. rov-
něž součástí spolupráce s firmou Ford je výroba 
olejů do výkonných vozidel této značky – jak 
pro třídu Wrc, která se účastní bojů o mistrov-
ství světa, tak i nižších tříd – r5 nebo r2, které 
můžeme potkat i na středoevropských závod-
ních okruzích. také partnerství s automobilkou 
škoda se promítá do účasti na mistrovstvích 
světa – tovární vůz škoda Fabia r5 využívá olej 
castrol edGe. ale takováto spolupráce se týká 
nejen stálých partnerů společnosti castrol – po 
několik roků byla společnost také partnerem 
týmu Jas honda v sérii závodů Wtcc (mistrov-
ství světa cestovních vozů) a nedávno se díky 
pětileté smlouvě s týmem renault sport F1 vráti-
la i do závodů Formule 1.
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opravné sady frenkit pro 
brzdový třmen v oe kvalitě
Brzdový systém je nejdůležitějším bezpečnostním prvkem vozidla. Jeho pravidelná kontrola a výměna jed-
notlivých součástí brzdového systému slouží ke zvýšení životnosti a účinnosti brzdových komponentů. 

velmi často opomíjeným servisem brzdového 
systému je brzdový třmen, ve kterém jsou ulo-
ženy brzdové destičky. zanedbaná kontrola 
brzdového třmenu může způsobit jeho výraz-
ně nižší funkčnost a  životnost. zanedbanou 
kontrolu brzdového třmene poznáte velmi 
jednoduchýchm způsobem již během sa-
motného brždění prostřednictvím rušivých 
zvuků po sešlápnutí brzdového pedálu, vib-

rací při brždění nebo špatnou funkcí brzdo-
vých destiček.
nejkritičtější součástí brzdového třmene je 
těsnění pístu. Jedná s o tzv. kaučukovou těsní-
cí složku, která se nachází mezi pístem a krycí 
prachovou manžetou třmenu. samotné těsně-
ní musí dokonale těsnit za každé situace, aby 
nedošlo k úniku brzdové kapaliny při brždení.
španělský výrobce brzdového příslušenství 

společnost Frenkit se dlouhá léta zabývá zdo-
konalením samotné výroby a  kvality oprav-
ných sad pro brzdové třmeny oe kvality, 
které zabezpečí správnou funkčnost a  delší 
životnost brzdového třmene. 
opravné sady pro brzdový třmen můžete 
zakoupit na e-shopu auto kelly, jež ve svém 
portfoliu nabízí více než 1 500 sad, které po-
krývají 99 % vozového parku v čr.

mezi nejprodávanější sady patří:

kÓd náZev příklady poUŽití běŽná cena  
bez dph

Fk 238022 opravná sada pro brzdový třmen Frenkit audi a4, citroen ds 3, škoda octavia ii 289 Kč

Fk 238901 opravná sada pro brzdový třmen Frenkit s pístem alfa romeo 156, audi a3, Ford mondeo iv, 
peugot 407, škoda superb 540 Kč

Fk 241001 opravná sada pro brzdový třmen Frenkit seat altea, vW Golf, audi tt, škoda yetti 246 Kč

Fk 238910 opravná sada pro brzdový třmen Frenkit s pístem citroen c4, Ford mondeo iii, peugot 307,  
vW new beetle 640 Kč

 ...a dalších 5 650 položek na www.autokelly.cz
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malé luxusní sUv 
audi Q3 v novém
nové audi Q3 přichází s  inovovaným 
a také o dost dynamičtějším designem, 
který by měl pomoci v  boji proti kon-
kurentům, k terých je na poli kategorie 
suv více než dost . kromě sesterských 
rivalů v  podobě méně okázalého sea-
tu ateca nebo škody karoq, se kterými 
sdí lí plat formu mQb, se audi Q3 utká 
o  zákazníky zejména s  mercedesem 
Gla a  bmW X1. audi už v  minulé ge-
neraci Q3 sázelo na dynamiku, kvalitu 
zpracování a  j ízdní vlastnosti, a  nová 
Q3 by ve všem měla být ještě lepší. Jak 
je dnes již zvykem, tak nová generace 
vozu musí bý t větší, a proto Q3 narost-
la o  97 mm do délky, 18 mm do ší řky 
a  rozvor narostl o 78 mm.  interiér no-
vého a nutno říct , že poměrně luxusní-
ho suv audi Q3, je inspirovaný většími 
modely audi a8 a  a7. nové technolo-
gie jsou nejvíce vidět na multimediál-
ním systému mmi touch nové genera-
ce, k terý může mít úhlopříčku až 12,3 
palců. samozřejmostí už je vir tuální 
kokpit s  digitálními ukazateli rychlosti 
a  dalších informací v  zorném poli ř idi -
če. kdo si bude chtít připlatit , ten si 
vychutná super kvalitní audio systém 
bang & olufsen s patnácti reprodukto-
ry. audi Q3 přichází se čtveřicí motorů, 
kdy jen jeden je dieselový dvoulitr 110 
kW. možné je dále objednat benzínový 
motor 1 ,5 tFsi s výkonem 81 kW anebo 
dvě verze dvoulitru 2,0 tFsi o  výkonu 
140 kW a 169 kW. oba dvoulitry budou 
k dispozici s pohonem quattro a sedmi-
stupňovým automatem. líbivé audi Q3, 
k teré rozší ří rodinu dynamicky se roz-
ví jející kategorie suv, se bude vyrábět 
v maďarském Györu. 

další hodně rychlý „francouz“
silné hothatche jsou velmi populární kategorií vozů, jež sledují zejména sportovně založení 
řidiči, kteří hledají kompromis mezi ryze sportovním a užitkovým automobilem, do kterého 
se dá naložit i pár zavazadel a přitom být současně hvězdou sprintů na semaforech. mezi 
jeden z nejlepších hothatchů současnosti patří francouzský renault mégane sport rs, který 
teď přichází v ještě ostřejší verzi trophy, která by měla evokovat úspěšný okruhový speciál. 
nový renault mégane rs trophy bude mít výkon 300 koní, které mu dává přeplňovaná osm-
náctistovka. v kombinaci s dvojspojkovým automatem má motor úctyhodných 400 nm, a to 
znamená, že tenhle pořádně ostrý „Francouz“ zrychlí z nuly na sto za 5,7 vteřiny. podvozek 
je elektronicky nastavitelný a nabízí možnost řízení zadní nápravy, což přidává na stabilitě 
v zatáčkách. mechanický samosvorný diferenciál torsen je snem majitele každé sportovní 
dvoukolky a mégane rs ve verzi trophy jej má ve standardu. výkon na silnici přenášejí ori-
ginální 19“ kola, která jsou vpředu brzděna 355 milimetrovými ventilovanými kotouči. změn 
doznal i interiér vozu, kterému vévodí krásná sportovní sedadla recaro. ta jsou kvůli těžišti 
ukotvena o 20 mm níže a blíže k podlaze vozu. v renaultu to se sportovními vlastnostmi 
vozu myslí skutečně vážně. 

svět automobilů

polestar připravuje další elektrickou 
hvězdu
elektrifikace automobilů je nezadržitelná a postupně přicházejí další automobilky a značky 
se svými elektromobily. polestar 2 je vozem hodně spjatým s klasickými modely volvo, které 
jsou nyní kromě číny vyráběny jak v továrnách v evropě, tak v usa. tam také polestar 2 míří 
nejvíce na konkurenci v podobě modelů značky tesla. oproti tesle 3 by měl nabídnout mno-
hem příznivější cenu, která by v přepočtu měla být 884 000 korun. za to by měl zákazník 
dostat velmi kvalitní elektromobil se špičkovým výkonem 400 koní a dojezdem 560 kilome-
trů. polestar 2 by měl být zaměřený více na „normálního“ zákazníka, který nevyžaduje tak 
futuristické a technologicky nabité vozy, jako jsou třeba právě tesly. design vozu je hodně 
inspirovaný konceptem 40.2 a 40.1, který byl použit při vývoji modelu volvo Xc 40. interiér 
by měl být přitom trochu jednodušší, ale přitom stále dost luxusní, jak se na podobný volvem 
inspirovaný automobil sluší. značka připravuje ještě model polestar 3, což by mělo být větší 
elektrické suv. doba elektrická je již za dveřmi. 
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svět automobilů

škoda zvažuje výrobu elektrického modelu „rs“
Je již definitivní, že automobilka škoda přijde co nevidět s ryze 
elektrickým automobilem, který by měl vycházet z  předsta-
veného modelu vision e. elektrika ale v  případě škody ne-
musí znamenat nudu a z mladé boleslavi by měl časem vyjet 
i elektromobil, který je zaměřený více na zážitky a dynamiku. 
elektrické rs by tak mohlo rozšířit řady oblíbených modelů 
škoda rs, které nyní představuje model škoda octavia rs  
a brzo ji doplní škoda kodiaq rs. stále hlasitěji se přitom mluví 
o škodě Fabia rs, která by se mohla do nabídky za nějakou 
dobu opět vrátit. už teď automobilka sportovněji založeným 
zákazníkům nabízí škodu Fabia edice r5, která má evokovat 
sportovní schopnosti automobilu a upozornit tak na úspěšný 
závodní speciál škoda Fabia r5, který v současné době vlád-
ne v rally doma i v zahraničí ve třídě r5. modely s logem rs se 
staly velmi oblíbené a škoda octavia i či Fabia i s logem rs je 
dnes stále oblíbenou a žádanou ojetinou. nová škoda Fabia 
rs by se v nabídce automobilky mohla objevit po roce 2020 
a elektromobil rs zanedlouho poté. 

hyundai santa fe 
také jako hybrid
velké suv od korejské automobilky hyundai 
santa Fe přichází v nové generaci. hyundai už 
dávno není automobilkou nějaké druhé katego-
rie a kupříkladu podle poslední statistiky spoleh-
livosti nových vozů značky koncernu hyundai kia 
obsadily první tři místa. santa Fe bylo populární 
suv v české republice už ve své první genera-
ci a nová generace má předpoklady, že se také 
stane jedním z nejčastěji kupovaných suv. nové 
santa Fe je designově hodně odvážné a rozhod-
ně není uniformním vozem, který si na ulici lehce 
zaměníte s jiným. o pohon se z počátku prodeje 
budou starat čtyři pohonné jednotky, kdy si zá-
kazník může vybrat oproti trendu dnešní doby 
jen jednu atmosférickou zážehovou jednotku 
o objemu 2,4 litru a výkonu 185 koní anebo tři 
vznětové turbodiesely o výkonu 150, 182 a  197 
koní. ani značka hyundai však nemůže zůstat 
bokem dnešních trendů a do prodeje by měly při-
jít hned dvě varianty hybridního pohonu, kdy je-
den bude klasickým hybridem, který se dobíjí za 
jízdy, a druhým bude plug-in hybrid. ten by měl 
majiteli umožnit například v městském provozu 
dojezd asi 50 kilometrů. značka hyundai ale po-
čítá, že do roku 2025 uvede celkem šestnáct mo-
delů, které budou nabízet také elektrickou verzi. 

legendární závod pikes peak 
ovládl elektromobil vW
Jako nejnáročnější a nejprestižnější bývá označován legendární americký závod 
do vrchu pikes peak, který bývá nazýván také jako závod do oblak. velké ohlasy 
vzbudily v minulosti pokusy o ustanovení traťového rekordu na tomto vrchařském 
závodě, který historicky nastavily takové legendy, jako třeba Walter röhrl s audi 
s1 nebo ari vatanen s peugeotem 405 t16. před pěti lety se odehrála velká sláva, 
kdy se tovární tým peugeot vrátil na pikes peak s monstrem peugeotem 208 t16 
3,2 litru twin-turbo, 644 kW, za jehož volantem neseděl nikdo jiný než legendár-
ní sébastien loeb. ten ke zdolání 19,99 km dlouhé trati potřeboval jen 8:13,878 
minuty a  stanovil tak rekord, který vypadal hodně neotřesitelně. letos se však 
poměrně v  tichosti na pikes peak vypravil tým volkswagen se závodníkem ro-
mainem dumasem a se speciálem volkswagen i.d. r. ten je postaven na platfor-
mě meb, kterou by měly disponovat i budoucí sériové automobily koncernu vW. 
tento speciál o hmotnosti 1,1 tuny poháněly dva elektromotory o výkonu 680 koní 
a kroutícím momentem 650 n.m., který je ale k dispozici téměř v celém spektru 
otáček. tato raketa na čtyřech kolech zrychluje z nuly na stovku za 2,25 sekundy 
a romain dumas se s ní pokusil o ustanovení rekordu na pikes peak mezi elektro-
mobily. výsledný čas ale všechny překvapil a přepsal historii. elektrický speciál se 
dostal na vrchol po absolvování celkem 156 zatáček v čase 7:57,148 
minuty a překonal tak rekord nejen mezi elektromobily, ale i absolutně. 
elektromobil tedy poprvé výrazně promluvil do motorsportu 
a překonal tak jeden z ikonických milníků, které byly dosud 
doménou spalovacích motorů.  
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Schaeffler Automotive Aftermarket nabízí s Luk RepSet kompletní ře-
šení, ve kterém jsou všechny díly optimálně sladěny.

Pomocí aplikace „DMF CheckPoint“ je možné během něko-
lika sekund zjistit pro každý dvouhmotový setrvačník LuK 
utahovací momenty a požadované hodnoty pro volný úhel 
a klopnou vůli.

Snižování vibrací a hluku je v současné 
době nezbytným požadavkem pro splnění 
stále přísnějších emisních limitů a zvýše-
ných požadavků na vyšší výkon ve stále 
menších a zároveň výkonnějších genera-
cích motorů. V hnacím ústrojí vozidel ne-
vyhnutelně dochází k vibracím, které jsou 
zejména při nízkých otáčkách vnímány 
jako chvění a hukot. Dvouhmotové setr-
vačníky LuK snižují tyto torzní kmity a vib-
race, a tím zajišťují hladký a přesný výkon 
pohonu i pro menší a obvykle výkonnější 
motory. V současnosti více než jedno ze 
dvou osobních vozidel a dodávek opouští 
výrobní linku s dvouhmotovým setrvač-
níkem. Tento trend je stále na vzestupu. 
Divize Schaeffler Automotive Aftermarket 
v současnosti pokrývá svým rozsáhlým 
sortimentem dvouhmotových setrvačníků 
a opravárenských řešení v Evropě více než 
97 procent vozidel vybavených dvouhmo-
tovými setrvačníky.
Od okamžiku vynálezu před třiceti lety vy-
robila společnost Schaeffler více než 100 
milionů dvouhmotových setrvačníků, a je 
tak dnes lídrem na trhu i v oblasti techno-
logií. Dvouhmotový setrvačník byl nejen 

Srdce jízdního komfortu
Řešení společnosti Schaeffler pro trh s automobilovými náhradními díly pro vše 
kolem dvouhmotových setrvačníků 

vynalezen značkou LuK, ale v posledních 
třech desetiletích u něj došlo k jeho další-
mu vývoji. Pouze v Evropě je společností 
Schaeffler vybaveno dvouhmotovým setr-
vačníkem více než 85 milionů vozidel. To 
platí pro vozidla s manuální převodovkou, 
pro vozidla se vznětovým motorem a také 
pro vozidla využívající dvojité spojky LuK.
Při výměně dvouhmotových setrvačníků 
platí: V každém případě zachovejte původní 
technologii. Specialisté z oblasti aftermar-
ketu v žádném případě nedoporučují na-
montovat pevný setrvačník místo dvouhmo-
tového setrvačníku. A jejich zdůvodnění: 
Dochází nejen k ovlivnění nebo ztrátě jízd-
ního komfortu, ale může také dojít ke sní-
žení životnosti jiných komponentů v hnacím 
ústrojí. Závady sahají od zlomení klikové 
hřídele, přes poškození ložisek v převodov-
ce, po nadměrné opotřebení kloubových 
hřídelí nebo zvýšenou spotřebu paliva. 
S LuK RepSet DMF dodává společnost 
Schaeffler kompletní řešení pro trh s au-
tomobilovými náhradními díly. Sada obsa-
huje vedle spojkové lamely a přítlačného 
kotouče spojky také dvouhmotový setrvač-
ník, konvenční vypínací ložisko nebo hyd-

raulický centrální vypínací mechanismus, 
vodicí pouzdro – pokud jsou tyto kompo-
nenty součástí sortimentu Schaeffler Auto-
motive Aftermarket – a všechny potřebné 
šrouby pro upevnění dvouhmotového setr-
vačníku na klikovou hřídel. Plusem všech 
řešení LuK RepSet DMF je, že všechny díly 
jsou vzájemně optimálně sladěny a jsou 
vyráběny v kvalitě pro prvovýbavu. Tím 
jsou také předem vyloučeny problémy, kte-
ré by mohly nastat v důsledku kombinace 
dílů od různých výrobců.
Kromě toho zkušební nářadí LuK pro 
dvouhmotové setrvačníky umožňuje mě-
ření klopné vůle a volného úhlu. Tak mo-
hou autoservisy vedle výsledků optické 
kontroly určit, zda je potřeba při výměně 
spojky vyměnit také dvouhmotový setr-
vačník. Společnost Schaeffler kromě toho 
nabízí pro trh automobilových náhradních 
dílů celou řadu podpůrných služeb a in-
formačních materiálů: od speciálních ško-
lení, přes brožury a servisní informace, až 
po novou aplikaci „DMF CheckPoint“. Tedy 
vše, co potřebují dílenští profesionálové.
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Pro optimální mazání a přídavnou ochranu před opotřebením přidává nyní společnost Schaeffler k sadám rozvodových řetězů INA adi-
tivum pro řetězy. Společný nový vývoj společnosti Schaeffler a firmy Liqui Moly, specialisty na oleje a aditiva, až o 20 procent snižuje 
opotřebení při záběhu po výměně rozvodového řetězu. 

S tímto aditivem přinášejí společnosti Scha-
effler a Liqui Moly na automobilový trh s ná-
hradními díly novinku speciálně vyvinutou 
pro rozvodové řetězy. Ty totiž musí trvale 
a přesně pracovat i přes jejich velké zatížení 
a vysoké otáčky. Zvláště náročné jsou poža-
davky u vozidel provozovaných převážně na 
krátké vzdálenosti. Nový řetězový systém 
je většinou montován v prostředí charakte-
rizovaném opotřebeným, použitým a zne-
čištěným olejem. A přesně tady Schaeffler 
zasahuje. Rozhodujícími faktory pro vyso-
kou životnost nových rozvodových řetězů 
a  hladký chod motoru jsou výměna kom-
pletního systému řetězového pohonu, po-
užití oleje předepsaného výrobcem vozidla 
a další snížení opotřebení použitím nového 
aditiva. „Mechanické opotřebení a z něho 
vyplývající prodloužení řetězu je většinou 
způsobeno špatným mazáním a může v nej-
horším případě způsobit poruchu motoru,“ 
říká pan Dan Evers, vedoucí oddělení Pro-
gramm Management Extended Products, 
Schaeffler Automotive Aftermarket. „S Liqui 
Moly jsme společně vyvinuli aditivum, které 
působí proti těmto jevům, a poskytuje tak 
mimořádnou ochranu proti opotřebení.“ 
Aditivum na bázi maziva MoS2 pro zajištění 
lehkého chodu nanesené přímo při montáži 
na řetěz a ozubená kola vytvoří vysoce odol-
ný mazací film na všech třecích a kluzných 

Méně opotřebení s aditivy pro sady 
rozvodových řetězů INA
„Chain Protect“– výjimečná ochrana pro rozvodové řetězy od společností 
Schaeffler a Liqui Moly nyní výhradně pro Automotive Aftermarket 

kovových plochách. Ten snižuje tření a za-
ručuje hladký chod řetězu. To je pro řetěz 
zvláště výhodné ve fázi zabíhání, když se 
musí vypořádat s již zaběhlým prostředím. 
Z toho vyplývá u nových dílů až o 20 procent 
menší opotřebení během záběhu. Sada 
obsahuje nejen rozvodový řetěz, řetězová 
kola, hydraulické a mechanické napínáky 
řetězu, napínací a kluzné lišty, ale také veš-
kerá těsnění a montážní díly potřebné pro 
odbornou opravu. Díky kompletní výměně 
všech dílů v systému rozvodů se lze vy-
hnout nákladným následným poškozením 
motoru. 

Další informace o sadách rozvodových řetě-
zů INA a celém portfoliu produktů pro auto-
mobilový trh s náhradními díly naleznete na 
online portálu www.repxpert.cz. Pro regis-
trované uživatele jsou zde vedle onlinového 
katalogu TecDoc, nezávislého na výrobcích, 
k dispozici také veškeré technické infor-
mace, jako jsou montážní videa, technické 
brožury a rozsáhlá nabídka technických 
školení – například také pro výměnu rozvo-
dových řetězů.

Společnost Schaeffler nyní přidává do sad rozvodových řetězů INA aditivum na mazání řetězů. 
Kromě toho sady obsahují nejen rozvodové řetězy, řetězová kola, hydraulické a mechanické 
napínáky řetězu, napínací a kluzné lišty, ale také veškerá těsnění a montážní díly potřebné pro 
odbornou opravu. 
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mýty a pravda 
o termostatech
Výměna termostatů chladicí ka-
paliny patří v  servisech k  rutin-
ním úkonům. Přesto se nejedná 
o  nic jednoduchého. Proto pro 
vás dnes máme dva důležité tipy: 
nepoužívejte těsnicí prostředky 
a nezapomínejte vypustit vzduch.

termostat chladicí kapaliny plní ve vozidle 
několik důležitých funkcí. vadný termostat 
je proto třeba co nejrychleji vyměnit. servis-
ní technici ale při montáži používají těsnicí 
pastu, kterou přitom často docílí přesného 
opaku: netěsností, výpadků a dalších násled-
ných škod.

proč nemají těsnicí pasty na 
termostatech co pohledávat?

protože se tyto dva materiály často nesnáše-
jí. těsnění termostatů se skládá ze složitých 
kombinací materiálů. mnohdy obsahují látky, 
které nejsou odolné vůči olejům. naopak těs-
nicí pasty většinou obsahují složky na bázi 
minerálních nebo syntetických olejů. pokud 
se dostanou do kontaktu s  těsněním termo-
statu, těsnění nabobtná, tím se zničí a  ztratí 
svou funkci.
protože pak najednou neodpovídají rozměry. 
těsnicí drážka termostatu přesně odpovídá 
rozměrům těsnění. když pak nanesete ještě 
pastu, zvýší se objem, který se musí do drážky 
vejít, a už nelze zaručit kompletní utěsnění. 
protože částečky pasty mohou ucpávat okruh 
chladicí kapaliny. těsnicí pasta je často na-
nášena v tak nadměrném množství, že se její 
částečky dostávají do okruhu chladicí kapa-
liny. to má fatální následky. částečky pasty 
mohou nabobtnat a  bránit průtoku chladicí 

kapaliny. navíc se mohou v termostatu usadit 
tak pevně, že se termostat přestane správně 
otevírat a  zavírat. obojí může vést k  přehří-
vání systému! pozor: vzhledem k popsaným 
rizikům mahle aftermarket důrazně nedo-
poručuje používat těsnicí pasty a  reklamace 
způsobené použitím těsnicí pasty nepřijímá.

a co když se po výměně termo-
statu objeví problémy s teplo-
tou?

Jako první krok vypusťte vzduch. za problé-
mem s  teplotou bezprostředně po výměně 
totiž zpravidla bývá vzduch v okruhu chladicí 
kapaliny. takže než nový, právě namontovaný 

termostat zase vyměníte, okruh chladicí kapa-
liny nejprve několikrát důkladně odvzdušněte.

výběr z nabídky termostatů mahle:

kÓd náZev příklady poUŽití běŽná cena  
bez dph

MH TH52 termostat, chladivo mahle tsi-motory-Fabia, rapid, octavia 4 137 Kč 

mh tX1487d termostat, chladivo mahle caddy iii, octavia ii, transporter v 360 Kč 

mh ti23488 termostat, chladivo mahle bmW 3, bmW X3, bmW 5, bmW X5 1 607 Kč 

mh ti1592 termostat, chladivo mahle superb ii, yeti, rapid 918 Kč 

mh ti592 termostat, chladivo mahle opel astra, signum, vectra 1 507 Kč 

mh ti18189 termostat, chladivo mahle citroën berlingo, c3, peugeot partner 512 Kč 

...a dalších 600 položek termostatů mahle na www.autokelly.cz

SorTIMeNT
osobní automobily

Tento termostat se přestal úplně zavírat. Proč? Protože byla použita těsnicí pasta, která se usa-
dila v těle termostatu.
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spolehlivý účinek a ochrana 
pro všechny typy automobilů

Za klíčová kritéria u  nemrznou-
cích směsí do chladičů se považují 
účinný přenos tepla, úplná koroz-
ní ochrana a samozřejmě celoroč-
ní ochrana proti zamrznutí a varu. 
Vývojem odvětví se požadavky 
na trhu rychle mění a automobilo-
vý průmysl následně hledá inova-
tivní řešení pro stále specifičtější 
požadavky na korozní ochranu, 
kompatibilitu komponentů a pře-
nos tepla.

nemrznoucí směs obsahuje základní ka-
palinu (monoetylenglykol) a  soubor aditiv 
zahrnující převážně inhibitory koroze kovů. 
základní kapalina určuje prioritně vlastnosti 
související s  přenosem tepla, mrazuvzdor-
nosti a varu. v moderních chladicích systé-
mech jsou používány různé typy materiálů 
jako ocel, měď, hliník, slitina, litina, mosaz, 
plasty a  různé typy elastomerů. ochranu 
před poškozením a  korozí těchto materiálů 
zabezpečuje typ použitého inhibitoru koro-
ze. kapaliny musí být pravidelně kontrolová-
ny na všechny typy materiálů podle antiko-
rozní normy astm d 1384. 

společnost autokelly nabízí široké portfolio 
produktů pro všechny typy automobilů. ne-
mrznoucí směsi lze podle typu použitých in-
hibitorů rozřadit do těchto kategorií: 

• iat – tradiční nemrznoucí směs obsahuje 
 anorganické (minerální) inhibitory jako 
 fosfáty, boráty, silikáty, nitráty, nitrity 
 a jejich různé kombinace. tento typ 
 nemrznoucí směsi se doporučuje pro 
 starší motory a chladicí systémy, v nichž 
 se nachází větší množství mědi a mosazi. 
 v současnosti však pozorujeme trend, kdy 
 se i u těchto kapalin nahrazuje původní 
 starší typ inhibitoru novými typy oat 
 inhibitorů, které splňují všechny 
 antikorozní vlastnosti a mají navíc 
 prodlouženou dobu účinnosti. životnost 
 kapaliny je cca 3 roky.

 sem bychom mohli zařadit všechny 
 ostatní nemrznoucí směsi -  antifreeze 

Přístroj ke stanovení koroze norma ASTM D 1384

Test. destičky – různé materiály

• oat – nemrznoucí směs s dlouhou dobou 
 účinnosti na bázi organických kyselin (bez 
 silikátů nebo fosfátů). inhibitor 
 karboxylové kyseliny používaný v oat 
 nemrznoucí směsi má velmi nízkou 
 intenzitu vyčerpání, což těmto kapalinám 
 zajišťuje prakticky nevyčerpatelnost 
 a prodlouženou životnost až na cca 5 let. 

• hoat – hybridní nemrznoucí směs 
 zahrnující technologii tradiční iat a novější 
 oat. Je to směs minerálních a organických 
 inhibitorů. Účinnost kapaliny je cca 5 let. 

smíchávání nemrznoucích 
směsí:

samotné míchání jednotlivých typů nemrz-
noucích směsí se nedoporučuje. nejlépe je 
použít stejný typ chladicí kapaliny, jaký byl 
původně použit v  autě, tedy podle dopo-
ručení výrobce. když však nevíte, jaký typ 
chladicí kapaliny je ve vašem autě a doplníte 
ho jiným typem, nic zásadního se nestane. 
pouze inhibiční vlastnosti a interval výměny 
se sníží na hodnotu kapaliny s  kratší život-
ností. při delší výměně nemrznoucí směsi je 
však vhodné dokonale propláchnout systém 
podle návodu výrobce vozidla čistou desti-
lovanou vodou a  okamžitě znovu napustit 
chladicí kapalinou.

při určování typu nemrznoucích směsí se ne-
spoléhejte na barvu kapaliny. automobilové 
normy sice mají definovanou i barvu pro kaž-
dý typ kapaliny, avšak národní normy jednot-
livých zemí povolují i  jiné typy barev (dané 
většinou historicky). 

TeCHNICKÉ INForMACe
osobní automobily

nemrznoucí směsi starline do chladičů obsahují 
výhradně certifikované inhibitory koroze, které 
jsou schválené podle norem koncernu vW. 
Jejich vysokou kvalitu potvrzuje i zkouška  
a certifikace tŰv, kde si auto kelly nechává 
antifreeze kapaliny pravidelně testovat. 
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výběr z nabídky nemrznoucích směsí starline:

kÓd náZev běŽná cena  
bez dph

na k11-25 nemrznoucí směs k11 - 25 litrů 3 128 Kč

na k12-25 nemrznoucí směs k12 - 25 litrů 3 545 Kč

na kr-25 nemrznoucí směs k-r - 25 litrů 5 433 Kč

na k12pp-25 nemrznoucí směs k12++ - 25 litrů 4 031 Kč

na k13-25 nemrznoucí směs k13 - 25 litrů 4 065 Kč

na ka-25 nemrznoucí směs k-a - 25 litrů 3 861 Kč

na truck-25 nemrznoucí směs truck - 25 litrů 1 784 Kč

většinu typů nemrznoucích směsí nabízíme také v balení 1, 3, 5, 60, 200 a 1 000 litrů
k11 a k12 zakoupíte i jako ready směs v 1 l, 3 l a 25 l balení.

ředění nemrznoucích 
směsích a měření bodu 
mrazuvzdornosti:

pro správnou účinnost chladicí kapaliny je 
nutné koncentrát nemrznoucí směsi namí-
chat s vodou ve vhodném poměru podle ta-
bulky ředění zobrazené na etiketě. Je vhod-
né použít destilovanou (demineralizovanou) 
vodu, abyste se vyhnuli usazování minerálů 
(hořčík, vápník) na horkých částech motoru. 
při ředění se doporučuje ředění min. 33 % 
obj. koncentrátu nemrznoucí směsi (ochrana 
cca do -20 °c), aby byly zajištěné všechny 
inhibiční vlastnosti kapaliny. pokud byste 
chtěli dosáhnout max. bod mrazuvzdornosti 
cca -69 °c, musíte použít cca 68 % obj. kon-
centrátu nemrznoucí směsi.
bod mrazuvzdornosti naředěné kapaliny se 
měří na speciálních přístrojích podle normy 
astm d 1177. tento přístroj dokáže přesně 
stanovit teplotu vytváření prvních krystalů 
ledu v  kapalině. pro orientační určení tep-
loty mrazuvzdornosti nemrznoucí kapaliny 
do chladičů se dají použít refraktometry 
(princip optiky). upozorňujeme však, že tyto 
měřiče nejsou vhodné pro měření kapalin 
do ostřikovačů.

nemrznoucí kapaliny 
do ostřikovačů

to, že v nádobce kapaliny do ostřikovače vo-
zidla má být během zimního období nemrz-
noucí kapalina, je asi každému jasné. nikdo 
by nebyl rád, kdyby hlavně v zimním období 
měl kapalinu v  nádobce zamrznutou, nebo 
by mu kapalina po nastříkání na čelní sklo 
okamžitě namrzala. kapalina do ostřikovačů 
má kromě primární úlohy – nemrznout – i čis-
ticí schopnosti, pomáhá odstraňovat mecha-
nické nečistoty a prach na čelním skle, zlep-
šuje odtékání vody a jiné.

nemrznoucí směs do ostřikovačů obsahuje 
základní složku – líh, který je podle požado-
vaného bodu tuhnutí namícháván ve vhod-
ných poměrech s demineralizovanou vodou, 
směsí tenzidů, glykolu a různých aditiv ( jako 
jsou vonné kompozice, barviva). 
u  lihu je důležité, aby výrobce použil kva-
litní líh bez zápachu. avšak i u nejkvalitněj-
ších lihů je v  ostřikovači častěji cítit lihový 
základ. někteří výrobci, hlavně v  minulosti, 
za účelem snížení nákladů míchali kapaliny 
do ostřikovačů z méně kvalitních nebo recy-
klovaných lihů (případně nahrazovali líh izo-
propylalkoholem), což způsobovalo zápach 
ostřikovače a vytvářely se drobné praskliny 
na laku a světlometech.
použití tenzidů v kapalinách do ostřikovačů 
snižuje povrchové napětí kapaliny a čelního 

skla, což zlepšuje čisticí schopnosti kapaliny 
a  snižuje nalepování mechanických nečis-
tot, jako jsou hmyz, prach apod. v  případě 
novodobých nanotenzidů se díky specifické 
struktuře nevytváří na čelním skle lom světla 
a urychluje se odtékání kapek vody, což vy-
tváří tzv. efekt tekutých stěračů.

měření mrazuvzdornosti 
kapalin do ostřikovačů

nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů se prodá-
vají připravené na určitý bod tuhnutí, případně 
se upravují namícháním s  demineralizovanou 
vodou ve vhodném poměru podle údajů na 
etiketě. 
u kapalin do ostřikovačů je třeba mít na pamě-
ti, že teplota tuhnutí uvedená výrobcem platí 
jen pro kapalinu v  uzavřeném prostoru (uza-
vřený obal, uzavřená nádobka do ostřikovačů), 
protože prchavost lihu je velmi vysoká a v ote-
vřeném prostoru se odpaří dřív než voda. to 
znamená, že kapalina v nádobce automobilu 
sice nezamrzne, avšak při nastříkání na čelní 
sklo se líh rychle odpaří a zbývající voda namr-
zá. při praktických testech se zjistilo, že při tep-

lotě vzduchu -10 °c a rychlosti 100 km/h byste 
potřebovali kapalinu s bodem tuhnutí až -25 °c, 
aby vám na čelním skle nenamrzala. toto by 
však samozřejmě platilo jen v případě, že byste 
v automobilu vůbec netopili a přední sklo by 
nebylo ohříváno zevnitř automobilu. v každém 
případě se vždy doporučuje používat kapalinu 
s nižším bodem tuhnutí, než je vnější teplota.

bod tuhnutí kapaliny do ostřikovačů se měří 
stejným přístrojem jako u kapalin do chladičů 
(viz obrázek výše), podle normy astm d 1177. 
u kapalin do ostřikovačů se však nedají použít 
refraktometry, protože jsou kalibrovány hlavně 
na směsi do chladičů a  kvůli prchavosti lihu 
musí být systém uzavřen. když kapalinu do 
refraktometru nakapete, líh se začne okamžitě 
odpařovat a zkresluje výsledek.

Ještě praktická rada na závěr – máte-li v ostři-
kovači směs určenou na vyšší teplotu a očeká-
vá-li se chladnější počasí s nižší teplotou, do-
poručuje se dolít co nejsilnější koncentrát do 
nádobky automobilu a nastříkat určité množ-
ství kapaliny na čelní sklo, aby se ochránila 
i kapalina v přívodních hadičkách.
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NEMRZNOUCÍ 
SMĚSI 
STARLINE
SCREENWASH
•  Vysoké nemrznoucí hodnoty

-5 °C, -20 °C, -30 °C, 
-40 °C, -80 °C

• Vynikající mycí účinnost
•  Nevytváří skvrny 

ani jiné usazeniny
•  Široký výběr různých typů 

balení 1, 3, 5, 25, 60, 200 
a 1000 litrů

• Příjemná vůně

Více informací u Vašeho obchodního zástupce 
nebo přímo na pobočkách Auto Kelly, a.s. 
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz.

Více inform
nebo přím
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz.

mací u Vašeho obchodního zástupce
o na pobočkách Auto Kelly, a.s.
jte v e-shopu www autokelly cz



září / 2018Info Auto Kelly60

TeCHNICKÉ INForMACe
osobní automobily

brzdové destičky bosch 
akustické testy pro větší 
brzdný komfort

Hlučnost (pískání) brzd se projevuje ze-
jména při jemném brzdění. Cílem vývoje 
je udržet tyto zvuky na úrovni nižší než 70 
decibelů. Jen velmi přesné vyladění zajiš-
ťuje jak vysoký komfort, tak vysoký vý-
kon brzdových destiček. Prostřednictvím 
akustických testů se určují nejkomfort-
nější směsi brzdového obložení pro každý 
brzdový systém. 

profesionální akustické 
zkoušky brzdových destiček 
bosch

snižování hluku je velmi složitý proces. 
sledování a analýza hlučnosti a souvisejí-
cí vibrace jsou důležitými kroky jemného 
doladění komfortu brzdění. u  společnos-
ti bosch jsou akustické testy prováděny 
na  brzdových zkušebnách nazývaných 
dynos. aby bylo možné simulovat reálné 
podmínky provozu ve  všech klimatických 
zónách po  celém světě, lze teplotu brz-
dové zkušební stolice nastavit v  rozme-
zí od -40  do  +60  °c. měřitelné frekvence 
jsou mezi 300 hz a 20 khz.tato měření se 
provádí převážně při nízkých rychlostech 
a malých brzdových tlacích – protože větši-
na hluků vzniká za těchto podmínek. 

hlučnost

při brzdění způsobuje tření zvuky v  široko-
pásmovém rozsahu. výsledkem pak bude 
„pískání“, pokud to vedlo k rezonanci způso-
bené brzdovými destičkami, kotouči, třmeny, 
držáky brzd nebo nápravami. k tomu dochá-
zí většinou se stejnými nebo podobnými re-
zonančními faktory u  několika komponentů. 
tomu může být zabráněno stabilním, a přesto 
ne příliš vysokým součinitelem tření brzdové 
destičky. při zpracování nové směsi pro brz-
dové obložení je tedy zvláštní důraz kladen 
na  materiály snižující hlučnost. hrany brz-
dového obložení u  brzdových destiček jsou 
zkosené, aby mohly brzdové destičky klouzat 
hladce, bezpečně a tiše na brzdovém kotou-
či. drážky pro odvod vody rovněž zlepšují 
komfortní vlastnosti. práškový lak zamezuje 
vzniku koroze a  hluku, který by tato koroze 
mohla způsobit. za  účelem snížení hladiny 
hluku a pro oddělení brzdového pístu ve třme-
nu a  brzdové destičky se upravují podložky 
na zadní nosné desce destiček. 

"testy v reálu" na vozidlech

po dosažení dobrých výsledků na brzdové 
zkušební stolici jsou brzdové destičky tes- Akustické testy pro větší brzdný komfort

Hlučnost při testovací jízdě

pouze správné jemné vyladění zajišťuje výkonné 
brzdové destičky s nízkým hlukem

továny v "testu reálného provozu" na testo-
vacím okruhu. v tomto testu je měřeno a do-
kumentováno brzdné chování a generování 
zvuků. tyto hodnoty jsou pak použity pro 
další vývoj. nicméně sofistikované testová-
ní a optimalizační opatření nerozhodují jen 
o  komfortních vlastnostech; pomáhají také 
ke  zvýšení stability a  odolnosti brzdových 
destiček. výsledek: prémiové brzdové des-
tičky zajišťují vysokou bezpečnost i optimál-
ní komfort.

z testu do sériové výroby

v zájmu zajištění připravenosti k  rychlému 
zahájení sériové výroby vývojové centrum 
umístěné v karlsruhe (německo) nejen vy-
víjí brzdové destičky, ale také odpovídající 
postupy pro sériovou výrobu. ve  společ-
nosti bosch zajišťují procesní testy a nejno-
vější výrobní metody mimořádně vysokou 
kvalitu při výrobě. 
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Brzdy Bosch
Záruka nejvyššího výkonu

www.bosch.cz

Od servobrzd až po brzdové obložení bez mědi: 

  V roce 1927 zajišťovaly servobrzdy Bosch 
podstatně kratší brzdnou dráhu

  Patent společnosti Bosch z roku 1936 vytvořil 
základ pro moderní protiblokovací systémy

  Brzdové obložení bez mědi splňuje od roku 2014 
vysoké požadavky na ochranu životního prostředí

Brzdy_Bosch_inzerce_2018_210x297_CZ.indd   1 25.07.2018   13:16:45
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roZHovor

Auto Kelly Autoservis pana Petra Jeníka najdete v Nymburce, nedaleko vlakového nádraží. Letos se přestěho-
val do nových prostor, které vznikly přestavbou staršího zemědělského skladu. Kvalita poskytovaných služeb 
AKAS servisu šla nahoru a o tom, jak to hodnotí zákazníci, a jak tato výrazná změna ovlivnila dosavadní pod-
nikání, jsme si povídali s majitelem, panem Petrem Jeníkem. 

servis bereme jako službu 
zákazníkům

základní informace
o auto kelly autoservisu 

PeTr jeníK 

od kdy působí autoservis 
v místě: v místě od března 
2018, v nymburce od 2014
počet zaměstnanců: 3
hlavní zaměření autoservisu: 
všeobecný autoservis, specializace 
na francouzské vozy
značka služebních aut: škoda, citroën
počet opravených vozů za rok: cca 900
motto servisu: servis je služba
počátek spolupráce s auto kelly: cca 12 let
nejprodávanější díl sortimentu auto kelly: 
Filtry, oleje, brzdy, rozvodové sady
provozní doba: po – pá: 8 – 16

Jsme teď v nových prostorách vašeho auto-
servisu v  nymburce, kousek od vlakového 
nádraží. vše tady září novotou. co vás vedlo 
k přestěhování do těchto prostor?
začali jsme v nymburce podnikat v bývalém 
areálu jedné strojírenské firmy v pronajatých 
prostorách. člověk platí nájem, a přesto ne-
může mít věci tak, jak by si představoval. když 
se tedy objevila možnost jít do svého, tak 
jsem ji využil. prostory, ve kterých dnes jsme, 
jsou sice původem stará budova určená k ze-
mědělskému provozu a  člověk musel dělat 
nějaké kompromisy, ale zase je to vyvážené 
tou příjemnou atmosférou a designem budo-
vy, který se mi líbí. a jsme konečně ve svém. 

řešili jste s přestěhováním provozovny oba-
vy o zákazníky, kteří by k vám například ne-
přešli? 
ne, naši zákazníci přešli s  námi do nových 
prostor a oceňují, že je to kvalitativní posun. 
přibývají nám i  noví zákazníci, kteří jedou 
kolem a  vidí naše nové prostory a  reklamu. 
máme asi třetinu firemních zákazníků a  dvě 
třetiny lidí z ulice a všichni oceňují, že servis 
je nový a prostředí pro ně se zlepšilo. 

když jste se přesunovali do nových prostor, 
pomáhalo nymburce vám v  tom nějakým 
způsobem auto kelly? 
pomáhali nám hodně. chtěl jsem například vel-
ký nožový zvedák a geometrii a tam nám auto 
kelly pomohlo s  financováním a  s  instalací. 
celkově nám spolupráce s  auto kelly přináší 
možnost pracovat současně na více autech, 
protože mají hodně široký sortiment auto dílů. 
můžeme si tak dovolit auto rozebrat a až po-
dle skutečné potřeby objednat díly, které nám 
většinou hned přivezou. nedržíme žádný sklad 
dílů, a to je pro nás úspora peněz. Faktury pla-
tím jednou měsíčně a je to tak pro nás jedno-
duché.  hodně také využíváme přístupu k auto 
datům, které sice nejsou úplně kompletní, ale 
i tak je to pro nás pomoc. Je pro nás také dů-
ležitý osobní vztah s  obchodníkem a  to tady 
funguje velmi dobře. vždy se nám snaží vyjít 
vstříc, když to je potřeba. od auto kelly bere-
me přes devadesát procent dílů a jsou to spíše 
výjimky, když něco nakupíme jinde. líbí se mi 
systém bonusových bodů, za které se pak dá 
pořizovat nějaké vybavení dílny, nářadí anebo 
přípravky. přes auto kelly jsme se také dostali 
k fleetovým zákazníkům a to je věc, která fun-

guje. občas je složitější dohoda s  leasingov-
kou, která musí opravy schvalovat, ale celkově 
se jedná o zajímavou práci. 

využíváte také například moderní it aplika-
ce, které auto kelly nabízí zákazníkům? 
hodně jsme v poslední době rozjeli využívá-
ní softwaru profi Garáž, kde se evidují všech-
ny úkony, které se na autě dělají, a to je po-
dle mě dobrá věc. zákazník tak má přístup 
k historii oprav a i pro nás je to dobré, že vidí-
me přehledně, co se dělá, a je to celkově po-
měrně pohodlný systém. mnoho zákazníků 
o tom ale neví a nemají povědomí o tom, jak 
to funguje. tam by se taky dalo zapracovat 
na propagaci ze strany auto kelly, protože 
je to plus pro zákazníka, ale mnohdy o něm 
neví, že takovou možnost dostane, když do 
akasu začne jezdit.
 
v  síti auto kelly autoservis (akas) jste už 
delší dobu. změnil se nějak výrazně seg-
ment zákazníků tím, když jste vstoupili do 
této sítě?
nějaké zákazníky jsme získali navíc. servis se 
určitě více zviditelnil, ale nebyl to až tak zá-
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servis bereme jako službu 
zákazníkům

sadní dopad. naši stálí zákazníci nám zůstali 
a postupně získáváme další. auto kelly dělá 
marketing pomocí nejrůznějších akcí, a to po-
ciťujeme jako výhodu. některé akce jsou více 
poznat, některé méně, ale odezva na to určitě 
je. super akce je například kontrola klimatiza-
cí před dovolenou. to přivedlo velké množství 
zákazníků. tolik chladiva jsme nikdy neproda-
li jako při této akci. myslím, že na zákazníky 
to působí spíš pozitivně, že nás vnímají jako 
součást nějakého většího celku, který znají. 

snažíte se probíhající marketingové akce využít 
i tak, že zákazníkovi, který k vám dorazí jen na 
nějakou akci, nabídnete nějaké služby navíc? 
pokud máme volné kapacity, tak to využívá-
me. minimálně třeba zákazníka upozorníme, 
pokud vidíme, že jeho auto něco potřebuje 
a domluvíme si s ním další termín, kdy máme 
volno. máme spíše plnou dílnu, než abychom 
měli nějaké volno, které by nebylo jak využít. 
máme většinou na tři týdny práci dopředu 
a potřebovali bychom dalšího mechanika, ale 
je problém sehnat dobrého člověka. 

Jak pociťujete sílu vaší konkurence v nym-
burce a okolí? 
Jsou tady většinou menší servisy, spíše ga-
rážníci. když to tak vezmu, tak je zde asi jen 
jeden servis, který je na podobné úrovni jako 
my. nijak zvlášť konkurenci neřešíme. snaží-
me se poskytovat kvalitní služby za dobrou 
cenu a  s  nedostatkem práce nemáme pro-
blém. pomáhá nám i  zařazení do sítě akas, 
jsme pro zákazníka víc vidět. 

snažíte se být konkurencí i pro značkový au-
toservis, který v nymburce je? 
nepřemýšlíme nad tím, že bychom chtěli být 
konkurencí značkového servisu. ten má jiné 
možnosti a většinou jiné zákazníky. k nám při-
jedou zákazníci většinou po skončení záruky, 
kdy hledají příznivější poměr kvality a  ceny. 
i přestěhováním do nových prostor jsme řešili 
kvalitu služeb pro zákazníka, která šla nahoru, 
ale to je dnes potřeba obecně. už si nevysta-
číte se službami, jako před deseti lety. znač-
kové autoservisy se snaží zákazníka s novým 
autem držet. dělají všechno proto, aby jezdil 
k nim. auto kelly se hodně snaží podporovat 
nás v  tom, abychom mohli servisovat nové 
vozy, ale je to spíše malé procento zákazníků, 
kteří se nebojí a nepodlehnou tlaku a marke-
tingu značek, který jim říká, že tu nejlepší péči 
dostanou jen u  nich. máme pár zákazníků 
s novými vozy, ale tam je to dáno spíše tím, 
že to jsou naši letití zákazníci, kteří nás znají 
a ví, že jim práci uděláme stejně dobře jako ve 
značkovém servisu a levněji. 

co se domníváte, že u vás váš zákazník hle-
dá a co od servisu, jako jste vy, očekává? 
Já bych řekl, že máme docela dobrou kliente-
lu a mnoho zákazníků, kteří mají pěkná auta 
a chtějí k nim i kvalitní a profesionální servis. 
Jsou to třeba auta ve stáří tři až sedm let a je-
jich zákazníci si je hýčkají. ví, že my jim dáme 
kvalitní servis za dobrou cenu, a  proto jezdí 
k nám. daří se nám držet velké množství zá-
kazníků, a když už o zákazníka přijdeme, tak 
je to většinou nějaký problémový člověk, kte-
rý sám hledá problémy i tam, kde nejsou.  

Jak podle vás vypadá typický problematic-
ký zákazník? 
někdo už to má nejspíš v  sobě a  vyhledává 

konflikty.  pro nás jako pro servisy jsou pro-
blém zákazníci, kteří si třeba přinesou díl bůh 
ví odkud a pak ho od nás chtějí jen namonto-
vat. to je velký nešvar, ale stále se takoví na-
jdou. Je to, jako když někdo přijde s vlastním 
masem do hospody a chtěl by z něj jen udě-
lat řízek. snažím se jim vysvětlit, že za díl pak 
nemůžeme nést záruku a  nevíme, co vlastně 
montujeme. zákazník špatně chápe, že se nám 
takový díl, který levně nakoupí třeba na inter-
netu, nechce montovat na auto za naši stan-
dardní hodinovou sazbu. když to takový zá-
kazník nepochopí, tak jej musíme odmítnout. 
vůbec například na auta nechceme montovat 
třeba díly, které někdo přinese vymontované 
z jiného auta nebo z vrakoviště. musíme zákaz-
níkům vysvětlit, že není cesta si díl koupit na 
internetu a  pak přijít do akasu si jej nechat 
namontovat. Je i  mnoho dílů, které se musí 
měnit dohromady v nějakých celcích a zákaz-
ník to nechápe. přinese si třeba jen vstřikovače 
a chce je vyměnit, ale já vím, že když u  toho 
francouzského motoru nevyměním i čerpadlo 
a další věci, tak to nebude fungovat. 

Jak jste se dostal k zaměření na francouz-
ská auta? 
dělal jsem dlouho mechanika v  citroënu, 
a  tak tu práci znám. když jsem pak ze znač-

kového servisu odešel, mohl jsem po určité 
době tyto znalosti a  kontakty zúročit. Fran-
couzská auta mají výhodu v příznivější ceně, 
ale je také potřeba se o ně starat. v některých 
věcech jsou ale tato auta specifická, a tak se 
hodí jejich znalost. po mechanické stránce 
to není žádný velký zázrak, ale dnes už je 
v tom bohužel dohánějí i ta koncernová auta. 
u těchto aut platí, že co jde udělat jednoduše, 
tak uděláme složitě, a s tím je potřeba počítat. 
máme hodně zákazníků, kteří „Francouze“ 
mají, jezdí k  nám pravidelně a  pro nás je to 
výrazná část naší práce. 

auta máte neustále kolem sebe. dá se říci, že 
jsou automobily dnes i vaším koníčkem a vě-
nujete se jim nějak více v osobním čase? 
velkým koníčkem jsou pro mě motorky. Jezdím 
na nich hodně a rád a snažím se v tom i nějak 
zdokonalovat. Jezdím na různé kurzy, do moto-
škol na okruzích a podobně. v  jedenácti jsem 
měl první motorku. motorky jsou můj život. mo-
torky ale opravuji jen sobě, jako podnikání se 
tomu věnovat nechci. chci, aby to pro mě byl 
stále jen ten koníček. ve volných chvílích se 
také věnuji historickým autům a teď si třeba sta-
vím škodu 130 rs. to mě taky baví. 

děkuji za rozhovor.
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zásady pro 
výměnu ramen 
zavěšení pomocí 
horizontálních 
silentbloků
Umístili jste správně horizontál-
ní silentbloky?  Nabízíme něko-
lik jednoduchých a  praktických 
rad. Následováním těchto kroků 
by měla být zajištěna bezpečná 
a  účinná instalace a  zabráněno 
předčasnému opotřebení v  dů-
sledku nesprávné montáže.

co potřebujete vědět: tipy na 
instalaci

1. pokud je to možné, provádějte opravu 
 na čtyřsloupovém zvedáku, použijte 
 příčné nosníky, aby podpíraly auto a také 
 zarazte klíny pod kola, kvůli zajištění vozidla.
2. vždy použijte nové šrouby a matice 
 a ujistěte se, že také všechny ostatní 
 montážní díly budou vyměněny za nové.
3. vždy si projděte montážní návod 
 a všechny šrouby dotahujte utahovacím 
 momentem doporučeným výrobcem.
4. pokud je rameno uchyceno horizontálními 
 silentbloky, dotahujte šrouby tehdy, 
 pokud je auto na zemi, tzn. stojí-li na 
 kolech a zavěšení je pod zatížením.
5. nikdy nedotahujte šrouby, pokud je auto 
 zvednuto na zvedáku. když bude poté 
 spuštěno na kola a zavěšení se zatíží, 
 dojde k nadměrnému „napružení” 
 silentbloků, což povede k jejich 
 předčasnému zničení.
6. v případě jakýchkoliv pochybností si 
 ověřte údaje v montážním návodu dříve, 
 než uděláte konečné rozhodnutí.

co se stane po nesprávném 
uchycení silentbloků?

• na silentblok budou působit nadměrné 
 síly, které povedou k prasknutí a roztržení 
 jeho gumové části.
• silentblok ztrácí svou pevnost a stabilní 
 upevnění, což vede k poškození zavěšení.
• během provozu může být slyšet zřetelné 
 klepání a řízení se stává o mnoho těžší.

konstrukce gumokovových 
silentbloků (rtm)

• Guma je nalisovaná mezi střed a vnější 
 plášť.
• rtm silentblok nefunguje jako prosté 
 ložisko. mezi povrchy nedochází 
 k žádnému tření.
• při jízdě vozidla se vnější plášť otáčí vůči 
 středu a tvarovaným gumovým ohybům.

TeCHNICKÉ INForMACe
osobní automobily

+ logo Delphi 

Zásady pro výměnu ramen zavěšení pomocí horizontálních silentbloků 

Umístili jste správně horizontální silentbloky?  Nabízíme několik jednoduchých a praktických rad. 
Následováním těchto kroků by měla být zajištěna bezpečná a účinná instalace a zabráněno 
předčasnému opotřebení v důsledku nesprávné montáže. 

Co potřebujete vědět: Tipy na instalaci 

1. Pokud je to možné, provádějte opravu na čtyřsloupovém zvedáku, použijte příčné nosníky, 
aby podpíraly auto a také zarazte klíny pod kola, kvůli zajištění vozidla. 

2. Vždy použijte nové šrouby a matice a ujistěte se, že také všechny ostatní montážní díly budou 
vyměněny za nové. 

3. Vždy si projděte montážní návod a všechny šrouby dotahujte utahovacím momentem 
doporučeným výrobcem. 

4. Pokud je rameno uchyceno horizontálními silentbloky, dotahujte šrouby tehdy, pokud je auto 
na zemi, tzn. stojí-li na kolech a zavěšení je pod zatížením. 

5. Nikdy nedotahujte šrouby, pokud je auto zvednuto na zvedáku. Když bude poté spuštěno na 
kola a zavěšení se zatíží, dojde k nadměrnému „napružení” silentbloků, což povede k jejich 
předčasnému zničení. 

6. V případě jakýchkoliv pochybností si ověřte údaje v montážním návodu dříve, než uděláte 
konečné rozhodnutí. 

Co se stane po nesprávném uchycení silentbloků? 

 Na silentblok budou působit nadměrné síly, které povedou k prasknutí a roztržení jeho 
gumové části. 

 Silentblok ztrácí svou pevnost a stabilní upevnění, což vede k poškození zavěšení. 
 Během provozu může být slyšet zřetelné klepání a řízení se stává o mnoho těžší. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Poškození silentbloku způsobené nesprávnou montáží 

ŠPATNÁ MONTÁŽ,sfdv 
RAMENO POD TLAKEM´ˇSp 

ŠPATNÉ 
UCHYCENÍ.  
RAMENO JE 
POD TLAKEM. 

SPRÁVNÉ UCHYCENÍ. 
NEUTRÁLNÍ 
PROVOZNÍ 
NAPRUŽENÍ. 

ŠPATNÉ 
UCHYCENÍ.  
RAMENO JE 
PROVĚŠENÉ. 

Poškození silentbloku způsobené nesprávnou montáží

Nesprávné utažení šroubů vedlo k nadměr-
nému zatížení silentbloku, které způsobilo 
roztržení gumové části a  jeho následnou 
destrukci.
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Je nutné používat 
kabinový filtr?

Mnoho řidičů bere funkci kabino-
vého filtru na lehkou váhu a  ne-
chce se jim ho pravidelně vymě-
ňovat. Je to správně? Je nutné, 
aby vzduch, který v  kabině pro 
cestující dýchá řidič a  spolujezd-
ci, byl nejprve očištěn? Stojí za to 
pravidelně měnit kabinový filtr? 
Projděme si argumenty, které lze 
použít při diskuzi s lidmi, kteří vý-
měnu kabinového filtru nepova-
žují za důležitou.

argUment 1: znečištěný 
vzduch opravdu ohrožuje 
zdraví a život cestujících

kabinový f iltr je jedinou bariérou, která 
chrání řidiče a cestující ve vozidle před 
následky vdechování nečistot obsaže-
ných ve vzduchu. částice těchto nečis-
tot měří sotva několik mikrometrů - pro 
srovnání - jsou asi sedmkrát menší než 
průměr lidského vlasu. podle of iciál-
ních údajů evropské agentury pro ži-
votní prostředí umírá předčasně pouze 

v  evropě v  důsledku nečistot ve vzdu-
chu více než 460 000 lidí ročně. co je 
příčinou jejich smrti? nemoci vyvolané 
pronikáním nečistot do našeho dýchací-
ho ústrojí, jako je např. astma, chronic-
ké plicní onemocnění či kardiovaskulár-
ní nemoci.

argUment 2: kabinový 
filtr značně ovlivňuje 
komfort i bezpečnost jízdy

vdechování znečištěného vzduchu bě-
hem jízdy je nebezpečné nejen z důvodu 
budoucí potenciální nemoci. vyvolává 
důsledky, které přicházejí okamžitě, např. 
snížená schopnost koncentrace, únava, 
dráždění očí, kýchání. každý z nich může 
nejen snížit komfort, ale i  bezpečnost 
jízdy. Jednoduchý příklad: při kýchnutí 
automaticky na chvíli zavřeme oči. řidič 
jedoucí rychlostí 80 km/h projede se za-
vřenýma očima asi 25 metrů. každé kých-
nutí tedy představuje riziko nehody, kte-
ré v  kombinaci se sníženou schopností 
koncentrace narůstá. 

argUment 3: kabinový 
filtr s aktivním uhlím je 
schopen zadržet 
nepříjemné pachy

v  současné době lze k  většině modelů 
automobilů koupit standardní f iltr nebo 
f iltr s přídavnou vnitřní vrstvou aktivního 
uhlí. Filtry s  aktivním uhlím jsou dražší, 
ale dodatečná investice se vyplatí, je-
likož aktivní uhlí je schopné zadržovat 
nepříjemné pachy a  především našemu 
zdraví škodlivé plyny, jako je ozón, oxid 
siřičitý a  oxidy dusíku. tyto kvality ak-
tivního uhlí vyplývají z  jeho adsorpčních 
vlastností (přitahování částic), jichž se vy-
užívá jak v průmyslu, tak ve zdravotnictví.

argUment 4: kabinové 
filtry mohou minimalizovat 
alergické reakce

podle světové zdravotnické organizace 
jsou alergie třetím nejčastějším chronic-
kým onemocněním na světě. trápí mnoho 

osobní automobily
TeCHNICKÉ INForMACe
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milionů cestujících, jejichž počet každý 
rok narůstá. od roku 2016 jsou všech-
ny kabinové f iltry Filtron (standardní 
f iltry i  f iltry s  aktivním uhlím) vybaveny 
speciálním antibakteriálním systémem 
biokniGht, který pomáhá v boji s aler-
gickými reakcemi. biokniGht chrání f il-
tr také před vznikem plísní. 

argUment 5: opotřebo-
vaný kabinový filtr způso-
buje větší mlžení skel 

nefiltrovaný nebo nedostatečně přefil-
trovaný vzduch může způsobovat zaml-
žování předního skla ve vozidle. Je to 
známkou toho, že v  nečistotách nahro-

maděných ve f iltru se usadila vlhkost 
a je tedy na čase f iltr vyměnit. odborníci 
značky Filtron doporučují měnit kabi-
nový f iltr po každých 15 000 ujetých ki-
lometrech nebo nejméně jednou ročně 
a  v  případě intenzivního užívání vozidla 
i dvakrát do roka.

čím se vyznačUJí kabinové filtry filtron?

Účinná filtrační média

u  kabinových f iltrů Filtron používáme vysoce kvalitní f iltrační média s  elektrosta-
tickými vlastnostmi, která jsou schopná zadržet i  mikroskopické částice škodlivých 
nečistot (velikosti několikanásobně menší než průměr lidského vlasu).

inovativní antibakteriální ochrana

všechny kabinové f iltry Filtron využívají antibakteriální systém biokniGht, který 
velmi účinně z čištěného vzduchu odstraňuje škodlivé bakterie a alergeny. systém je 
založen na použití netoxického povlaku bez zápachu, který je pouhým okem neviditel-
ný a který je nanášen na f iltrační médium. 

montážní návody součástí balení + video návody 
k vybraným filtrům

ke kabinovým filtrům Filtron jsou přikládány podrobné návody k montáži doplněné 
obrázky pro snadnou výměnu f iltru ve vozidle. na internetových stránkách f iltron.eu 
a  na našem kanále the mechanics by Filtron na youtube najdete také několik 
desítek video návodů pro f iltry se složitější montáží.

vhodně zvolený obsah aktivního uhlí

kabinové f iltry s  aktivním uhlím pohlcují kromě pevných částic také škodlivé plyny 
a  pachy. obsah aktivního uhlí pro konkrétní f iltr je zvolen tak, aby f iltr účinně a  po 
dlouhou dobu zbavoval vzduch škodlivých těkavých organických sloučenin.

Filtron je nejprodávanější značkou f iltrů ve střední a východní evropě. 
vysokou kvalitu těchto f iltrů potvrzuje mnohaletá důvěra stovek tisíc evropských mechaniků. 
v nabídce Filtron jsou všechny druhy f iltrů určených pro automobily, stroje, 
těžkou techniku a specializovaná zařízení. širokou nabídku této renomované značky najdete na www.autokelly.cz
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revoluční 
technologie valeo 
„blade“
Technologie dvouhmotových setr-
vačníků se vyvíjí již více než 30 let. 
Tento složitý mechanismus kombi-
nuje funkci setrvačníku a  tlumiče 
torzních kmitů. Valeo nyní přišlo 
s novou  technologií, založenou na 
inovační myšlence náhrady staré 
konstrukce využívající obloukové 
spirálové pružiny. 

takzvaný „downsizing“, který je trendem 
po zavedení nových emisních norem 
co2, nutil výrobce automobilů vyrábět 
nové modely s  menším zdvihovým ob-
jemem motorů a  s  nižším počtem válců. 
nové motory generují vyšší torzní kmity 
na klikové hřídeli a  mívají také vyšší to-
čivý moment. v důsledku toho vyžaduje 
hnací ústrojí více sofistikovaných kompo-
nentů, které dokáží potlačit torzní kmity 
motoru a zajistit ochranu převodovky.
společnost valeo je významným doda-
vatelem nových řešení v oblasti hnacího 
ústrojí – mezi ně patří také široký sorti-
ment různých typů dvouhmotových setr-
vačníků. v nedávné době byla zavedena 
nejmodernější technologie založená na 
inovační myšlence náhrady staré kon-
strukce využívající obloukové spirálové 
pružiny za technologii valeo „blade“.
klasická konstrukce dvouhmotových se-
trvačníků je založena na dvou nezávislých 
setrvačných hmotách. konstrukce tedy 
rozděluje setrvačnou hmotu mezi motor 
a převodovku tak, aby se rezonanční otáč-
ky motoru udržovaly pod volnoběžnými 
otáčkami motoru. rozdíl je tedy v  tom, 

že v  systé-
mech s  pev-
nými setrvačníky se 
rezonance objeví v  oblasti 
jízdních otáček. proto tato konstrukce 
nabízí nejvyšší možnou úroveň komfortu. 
primární setrvačník je upevněn přímo ke 
klikové hřídeli a  obsahuje sadu oblou-
kových pružin uložených ve speciálním 
mazivu. sekundární setrvačník je vyba-
ven klasickým krytem spojky s  nízkou 
setrvačnou hmotou, což zlepšuje řazení 
převodových stupňů. hlavní výhodou po-
užití obloukových pružin je větší úhlové 
tlumení, které umožňuje maximální potla-
čení torzních vibrací.
valeo nabízí několik typů dvouhmoto-
vých setrvačníků a  pro nejnáročnější 
motory si v  oblasti aftermarketu paten-
tovala zcela novou technologii s názvem 
vblade. díly sice nevykazují téměř žád-

né vizuální rozdíly, ale co dělá 
tento dvouhmotový setrvačník 

unikátním, je jeho tlumicí mecha-
nismus a vnitřní konstrukce.

pro vyřešení jednoho z hlavních problé-
mů dvouhmotového setrvačníku, kterým 
je přehřívání, nejsou u  něj dvě pružiny 
srpkovitého tvaru uloženy v  mazivu, jak 
je tomu u pružin standardního typu dvou-
hmotového setrvačníku. v této konstruk-
ci mazivo není potřeba, protože termické 
chování je optimalizováno tím, že se srp-
kovitě tvarované pružiny nedotýkají své-
ho vedení ( jako v  klasickém provedení ), 
ale pohybují se proti kladce. srpkovitě 
tvarované pružiny se hladce pohybují 
pouze na kladkách a  nevzniká zde de-
struktivní tření.
kompletní nabídka dvouhmotových setrvač-
níků společnosti valeo je koncipována tak, 
aby uspokojila potřeby všech zákazníků.

výběr ze sortiumentu valeo:

kÓd náZev příklady poUŽití běŽná cena  
bez dph

sp 836047 dvouhmotový setrvačník valeo peugeot 207, 208; citröen c3, c4,… 14 335 Kč

sp 837073 spojková sada s dvouhmotovým setrvačníkem valeo škoda octavia ii, superb ii; vW Golf v, passat,… 13 601 Kč

sp 837304 spojková sada s dvouhmotovým setrvačníkem valeo škoda octavia i, seat leon, Ford Galaxy,… 16 995 Kč

sp 837340 spojková sada s dvouhmotovým setrvačníkem valeo renault clio, kangoo, laguna ii, megane ii a iii,… 22 775 Kč

…a dalších 3 014 položek na www.autokelly.cz
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SPRÁVNÁ 
VOLBA

Dvouhmotové setrvačníky LuK jsou na míru přizpůsobeny každému typu vozidla. 
Neoriginální setrvačníky nejsou schopny splnit tyto individuální požadavky. Jejich 
použití proto přináší zvýšená rizika. Od zvýšeného opotřebení ložisek motoru, přes 
poškození převodovky, až po zlomení klikové hřídele. Používejte originální 
dvouhmotové setrvačníky LuK.

Další informace naleznete zde:
www.schaeffler.cz/aftermarket
www.repxpert.cz

Neriskujte! 
Použijte dvouhmotový setrvačník LuK.

LuK_Ad_Right_choice_DMF_210x297_CZ.indd   1 10.07.2018   13:42:18
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sedm dílů seriálu mistrovství 
české republiky v rally

celkem sedm soutěží v letošním roce předsta-
vuje mistrovství české republiky v rally. šampi-
onát zahájila v březnu valašská rally, pokračo-
valo se na rally šumava, rally český krumlov, 
rally hustopeče a  na slavné rally bohemia. 
na závěr sezony je připravena nejnáročnější 
barum czech rally ve zlíně, která uzavře letní 
prázdniny, a na začátku října se kalendář mčr 
v rally zakončí na rally příbram. každá soutěž 
v seriálu mčr v rally se určitým způsobem cha-
rakteristická a soutěžní jezdci, kteří na dané ra-
lly startují, se vždy musí vypořádat s nějakými 
nástrahami, které jsou typické pro danou rally. 
to z  těchto závodníků dělá nejvšestrannější 
automobilové sportovce.

domácí špička, to je 
minimálně evropská kvalita

pokud mluvíme o kvalitě české rally, mluvíme 

česká republika má jeden 
z nejkvalitnějších šampionátů rally

reportáž
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pak většinou o  kvalitě jezdecké a  o  kvalitní 
technice, která se v mčr objevuje. díky před-
pisům mezinárodní automobilové federace Fia 
jsou kromě mistrovství světa v  rally aktuálně 
nejsilnější a nejprestižnější kategorií v rally vozy 
kategorie r5. momentálně nejlepší „erpětku“ 
současnosti produkuje mladoboleslavský tým 
škoda motorsport, který s ním obsazuje před-
ní příčky na soutěžích mistrovství světa ve tří-
dě Wrc2 zejména díky dvěma jezdcům. tím 
prvním je švédská naděje motorsportu pontus 
tidemand a tím druhým je nejúspěšnější český 
soutěžní jezdec současnosti Jan kopecký. oba 
startují se špičkovým vozem škoda Fabia r5 
a oba díky týmu škoda motorsport známe i ze 
soutěží v  české republice. pontus tidemand 
startoval v  rámci testů v mčr v  loňském roce 
a  Jan kopecký je stálicí domácího šampioná-
tu, který už na domácí půdě nepoznal šestnáct 
soutěží v řadě žádného přemožitele, což je ob-
divuhodná série vítězství, kterou historie české 
rally nepamatuje. tovární tým škoda motorsport 
v letošním roce v českém šampionátu nasazu-

Automobilové soutěže – rally jsou v České republice nejpopulárnější motoristickou disciplínou. Je to dáno 
především dlouhou tradicí a  i  kvalitou, kterou rally v  Česku fanouškům nabízí. Tovární tým Škoda Motor-
sport z Mladé Boleslavi produkuje aktuálně nejúspěšnější soutěžní vůz kategorie R5 a ve Zlíně se jezdí jedna 
z nejlepších soutěží mistrovství Evropy – slavná Barum Rally. To vše dohromady dává koktejl, který českým 
fanouškům chutná, a odráží se to i na velké návštěvnosti domácího mistrovství České republiky v rally (MČR). 

Posádka továrního týmu Škoda Motorsport, Jan Kopecký – Pavel Dres-
ler nemá aktuálně v ČR konkurenci. Daří se jim i na mezinárodní scéně 
a se Škodou Fabia R5 bojují letos o titul mistrů světa v rally WRC-2.

Václav Kopáček s  Barborou Rendlovou letos 
premiérově sedlají speciál Ford Fiesta R5. Na 
úvodních soutěžích podali pěkné výsledky, ale 
havárie na Rally Hustopeče a zlomená žebra 
řidiče je v dalším rozletu přibrzdila. 
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je ještě další dva špičkové mladé jezdce, kteří  
míří do mistrovství světa v rally, a jsou jimi ole 
christian veiby z  norska a  Juuso nordgren 
z Finska. oba mladíci s továrními škodami Fa-
bia r5 na každé soutěži bojují o  čelní příčky 
a to samo o sobě přináší hodně atraktivní po-
dívanou a zvedá úroveň domácího šampionátu. 
když jmenujeme špičkové závodníky, kteří tvoří 
vysokou úroveň domácího mistrovství, tak ne-
smíme zapomenout na českého multišampiona 
václava pecha s Fordem Fiesta r5, Jana černé-
ho také s Fordem Fiesta r5, Jana dohnala s For-
dem Focus Wrc, vojtěcha štajfa se škodou Fa-
bia r5 či mladého Filipa mareše také se škodou 
Fabia r5, který se mezi domácí špičku s vozem 
r5 dostal premiérově až letos. mistrovství čes-
ké republiky nabízí skvělé jezdce a  atraktivní 
techniku napříč startovní listinou a  výše jme-
novaní jezdci s nejlepší technikou jsou na jejím 
samotném vrcholu. nejsou ale sami. kvalitně 
obsazené jsou i  jiné kategorie a zejména třída 
6, kde závodí hbité dvoukolky r2, přináší hodně 
kvalitní sport a vteřinové souboje na téměř kaž-
dé soutěži mčr v rally. 

vše začalo na „valašce“

valašská rally, jinak také „valaška“, je už několik 
sezon zahajovací soutěží českého šampionátu 
v rally. diváci i jezdci jsou po zimní přestávce na-
těšení na první kilometry rychlostních zkoušek, 
které jsou na konci března ještě místy pokryté 
vrstvou zimního posypu, což je činí náročnější-
mi než obvykle. pořadatelé valašské rally mají 
už několik let za centrum polygon automobilky 
tatra v kopřivnici, který přináší velkou servisní 
plochu pro závodníky a  týmy a  také atraktivní 
rychlostní zkoušku, která je dobře dostupná pro 
diváky, a která je ze servisní zóny coby kame-
nem dohodil. na valašskou rally přijeli všichni 

reportáž

velmi rychlého a dravého závodníka, který do-
káže bojovat o čelní příčky na soutěžích mist-
rovství evropy. všem výše jmenovaným měl zle 
zatápět domácí václav pech s  Fordem Fiesta 
r5, který na šumavě dokáže být nesmírně rych-
lý. zajímavostí rally šumava byla také start ně-
meckého šlechtice, hraběte alberta von thurn 
und taxis se škodou Fabia r5. 
dominance Jana kopeckého, který měl za 
sebou již dvě letošní vítězství v soutěžích mis-
trovství světa na rally monte carlo a na korsice, 
se na šumavě dala očekávat, a  Jan kopecký 
všechny soupeře vyučoval, jak má vypadat 
rychlá a bezchybná jízda. v úvodu soutěže se 
s  ním pokoušel držet krok alexey lukyanuk 
z ruska, ale záhy pochopil, že to nemá smysl, 
a rychlost Jana kopeckého je nad jeho síly. sou-
středil se tak na souboj s  václavem pechem, 
který byl rusovi velmi blízko. na předposlední 
rychlostní zkoušce soutěže ale václav pech 
chyboval a  poškodil kolo svého Fordu Fiesta 
r5. za touto chybou stálo zaváhání pechova 
spolujezdce petra uhla, který pozdě přečetl 
rozpis a  jezdec na tuto nepřesnost již nestačil 
zareagovat. tato chyba jen potvrzuje, v jak vy-
sokém tempu se v mčr jede a že i malá chybka 
spolujezdce může mít zásadní dopad na výkon 
celé posádky na dané soutěži. pech se propadl 
až na jedenáctou příčku, na níž soutěž dokončil. 
v cíli soutěže se z vítězství radoval nedostižný 
Jan kopecký následován špičkovým rusem lu-
kyanukem a Finem Juuso nordgrenem. parádní 
výkon opět podali nováčci kategorie r5 kopá-
ček s marešem, kdy Filip mareš obsadil čtvrtou 
příčku a  václav kopáček dokončil soutěž na 
pátém místě. 

krumlovské dešťové inferno

každá soutěž v šampionátu mčr je něčím jedi-
nečná. pokud bychom měli najít specifikum této 
jihočeské soutěže, tak by to byly krásné a tech-
nické rychlostní zkoušky v okolí českého krum-
lova, které procházejí údolím kolem řeky vltavy 

favorité domácího mistrovství v  čele s  Janem 
kopeckým, který přivezl s sebou ole christiana 
veibiho z norska, aby získal další zkušenosti na 
asfaltovém povrchu, kde mu zatím chybí najeté 
kilometry. divácky atraktivní souboj se očeká-
val od dvou nováčků v nejsilnější kategorii r5, 
kterými byli Filip mareš, který z dvoukolky peu-
geot 208 r2 přesedl poprvé do škody Fabia 
r5, a václav kopáček, který produkční subaru 
impreza sti, s nímž startoval v loňském roce, vy-
měnil za Ford Fiesta r5. 
 na valašské rally od prvních kilometrů potvr-
zoval svou dominanci Jan kopecký se škodou 
Fabia r5, který na soupeře najížděl stále větší 
náskok až na konečnou jednu minutu 1,8 vteři-
ny v cíli soutěže. až poslední rychlostní zkouš-
ka rally rozhodla o tom, že se z druhého místa 
mohl radovat václav pech s Fordem Fiesta r5, 
který se do té doby hodně přetahoval s veibim 
z norska. mladý norský jezdec ale v závěru ra-
lly chyboval, točil hodiny, a to znamenalo, že se 
17 vteřin propadl za pecha. souboj dvou mladí-
ků mareš – kopáček vyšel lépe pro Filipa ma-
reše, jehož škoda Fabia r5 byla v cíli nakonec 
o pouhých 5,4 vteřiny před Fordem Fiesta r5 
václava kopáčka.  

šumava přivítala bohatýra 
lukyanuka

rally šumava s centrem v západočeských kla-
tovech je nejstarší rally v české republice. le-
tos se jel již 53. ročník této soutěže, na které 
v minulosti startovalo mnoho světových hvězd 
rallysportu. startovní listina letošní rally šuma-
va svou kvalitou spíše odpovídala některé ze 
soutěží mistrovství evropy, protože kromě hlav-
ního adepta na vítězství, Jana kopeckého, přijel 
s  tovární škodou Fabia do klatov i  mladý Fin 
Juuso nordgren, který má před sebou pěknou 
kariéru v mistrovství světa. největším lákadlem 
rally šumava byl ale bezpochyby start ruského 
závodníka alexeye lukyanuka, který přijel se 
svým špičkovým Fordem Fiesta r5 s  pověstí 

Filip Mareš s Janem Hlouškem jsou příjemným překvapením sezony 2018. Škoda Fabia R5 
jim sedla a přechod do nejvyšší kategorie zvládají s bravurou. Průběžně jsou na druhém 
místě šampionátu. 
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a pohraniční vrchovinou v okolí kaplice, ale bylo 
by to hlavně počasí, které zde na rally český 
krumlov dokáže doslova řádit. téměř každý 
rok zde minimálně jednu etapu intenzivně prší 
a jezdci zde před časem zažili i přívaly krup, které 
doslova zdevastovaly okolí městečka malonty. 
to, co počasí přineslo soutěžním jezdcům letos, 
to ale nikdo neočekával. zatímco první rychlost-
ní zkouška na výstavišti v českých budějovicích 
se odjela za slunečného a doslova letního poča-
sí, pak do následující rychlostní zkoušky se jezd-
ci vydali za doslova monzunového přívalového 
deště. samozřejmě, že ve většině případů na 
pneumatikách do suchého počasí, které za vody 
neskutečně kloužou. Úvod rally český krumlov 
se tak stal doslova bojem o přežití. 
ani v českém krumlově nedal nikomu šanci Jan 
kopecký, který zde dokázal zvítězit s náskokem 
téměř dvou minut na své soupeře. druhou příč-
kou si po nepovedené rally šumava spravil chuť 
václav pech a třetí příčkou se vrátil do hry Jan 
černý, kterému se nevyvedl úvod sezony podle 
jeho představ. Jan černý s  Fordem Fiesta r5 
musel v závěru soutěže ještě hodně bojovat se 
zrychlujícím Filipem marešem se škodou Fa-
bia r5, který nakonec dokončil soutěž opět na 
čtvrtém místě, tentokrát ale s minimální ztrátou 
sedmi vteřin. 

hustopeče letos více než horké

rally hustopeče na jihu moravy ve vinařských 
oblastech kolem velkých pavlovic přinášejí do 
českého šampionátu specialitu, kterou jsou 
četné úseky rychlostních zkoušek vedených 
po vinařských stezkách přímo přes vinohrady 
a často dokonce úseky na šotolině, která se jinak 
v české republice téměř nevyskytuje. hodně se 
zde také závodí v noci, a to s prachem ze šoto-
linových úseků dělá velmi těžkou a specifickou 
kombinaci, kterou zase budeme marně hledat 
na jiné soutěži mčr v  rally. dalším specifikem 
rally hustopeče bývá většinou opravdu velké 
horko, které oblast jižní moravy počátkem červ-
na zpravidla postihuje. letos to s horkem nebylo 
tak ožehavé, jako obvykle, přesto bylo jedné 

posádce o dost větší horko, než by si přáli. tou 
posádkou byli Jan dohnal s michalem ernstem, 
kterým v druhé etapě soutěže na troud shořel 
jejich Ford Focus Wrc. po technické závadě na 
rychlostní zkoušce pohltily velmi vzácný speciál 
v hodnotě mnoha milionů korun plameny, které 
se posádce nepodařilo zvládnout a po příjezdu 
hasičů zbyly z rallyového unikátu s rodokmenem 
z mistrovství světa je ohořelé plechy a trubky. 
rally hustopeče domácím fanouškům kromě 
domácí rallyové špičky nabídly také porovnání 
s našimi východními sousedy ze slovenska, ne-
boť rally hustopeče se odjely také jako součást 
mistrovství slovenska v  rally. to přineslo velmi 
pestrou startovní listinu a  také několik hodně 
rychlých posádek, které se dokázaly prosadit do 
top 10. Jan kopecký přijel do hustopečí v dob-
ré náladě, protože měl na svém kontě již třetí le-
tošní vítězství v soutěži mistrovství světa, kterým 
byla výhra na rally sardinie. o dalším vítězství 
škody Fabia r5 s Janem kopeckým nikdo ani 
nepochyboval a kopecký si tak v hustopečích 
přidal další čárku do své vítězné řady. s více jak 
minutovou ztrátou na kopeckého dokončil sou-
těž na druhém místě slovenský závodník martin 
koči s další škodou Fabia r5 a ze třetí příčky se 
znovu radoval Jan černý s Fordem Fiesta r5. 
václav pech bohužel do soutěže ani neodstar-
toval, protože na testovací rychlostní zkoušce 
vzdal službu motor jeho Fordu Fiesta r5. nová-
ček Filip mareš se škodou Fabia r5 podal opět 
perfektní výkon a do cíle rally hustopeče dojel 
na čtvrtém místě. 

infarktový závěr rally bohemia

automobilová soutěž v  mladé boleslavi, která 
dnes nese název rally bohemia, se dříve jezdila 
pod názvem rally škoda. to možná nejlépe vy-
stihuje tuto domácí soutěž továrního týmu škoda 
motorsport, který na start nasadil hned tři tovární 
posádky se špičkovými speciály škoda Fabia 
r5. vedle domácího Jana kopeckého se tak ob-
jevili oba nováčci Juuso nordgren i ole christian 
veiby. kromě tradičních jezdců škodovky se do 
mladé boleslavi nechali s „erpětkou“ s okřídle-

ným šípem ve znaku zlákat i rakouský šampion 
raimund baumschlager nebo maďar Ferenc 
kiss. startovní listina rally bohemia tak dostala 
i dost mezinárodní charakter a její kvalita si zno-
vu nezadala s  některou ze soutěží mistrovství 
světa. potěchou pro fanoušky byl i epizodní start 
kdysi slavného a stále ještě velmi rychlého ště-
pána vojtěcha, který v posledních letech startuje 
vždy jen na rally bohemia. letos si k tomu přilé-
havě vybral škodu Fabia r5.  
náročné rychlostní zkoušky v okolí mladé bole-
slavi a podhůří Jizerských hor i tentokrát nejlé-
pe chutnaly Janu kopeckému se škodou Fabia 
r5, který ale tentokrát nenajel na soupeře tak 
velký náskok, jako na jiných soutěžích a rally 
bohemia vyhrál „jen“ o 37,6 vteřiny před václa-
vem pechem s Fordem Fiesta r5, pro kterého 
to bylo velké povzbuzení v jejich boji s továrním 
týmem škoda. materiální převaha týmu škoda 
motorsport oproti všem ostatním soukromým 
týmům je značná, a proto každé snížení ztráty 
na nedostižné továrníky velmi potěší. o  třetí 
místo se letos na rally bohemia bojovalo, jak 
nikdy. v doslova infarktovém závěru rally měly 
před startem do poslední rychlostní zkouš-
ky šanci hned čtyři posádky, aby stanuly na 
bronzovém stupni vítězů. takřka celou soutěž 
držel třetí příčku Jan černý s Fordem Fiesta r5 
a už to vypadalo, že si dojede pro třetí „bednu“ 
v řadě. Jenže, na poslední rychlostní zkoušce 
soutěže, doslova pár set metrů před cílem, 
černému na jeho Fiestě praskla poloosa a ten 
se propadl pořadím až na šestou příčku. pátý 
tentokrát skončil Filip mareš, kterému v mladé 
boleslavi na jeho „obvyklé“ čtvrté místo chybě-
lo jen 0,1 vteřiny. právě tak malý rozdíl totiž dělil 
mareše a vojtěch štajfa, který také bojoval 
o třetí místo, a který v poslední rychlostní 
zkoušce dokonce točil hodiny. přesto uhá-
jil svou čtvrtou příčku o  jednu desetinku 
před marešem. výkon v posledních rych-
lostních zkouškách katapultoval pořadím 
nora veibyho, který se škodou Fabia r5 
poslední rz vyhrál a dokázal vystoupat na 
třetí příčku za pecha a  kopeckého, čímž 
jistě udělal radost šéfům domácího týmu 
škoda motorsport. 

šampionát ještě nekončí, ale 
kopecký už je znovu mistrem

nepřekonatelná série vítězství a pět vyhraných 
soutěží v sezoně 2018 znamená, že Jan kopec-
ký se díky výhře na rally bohemia stal znovu 
mistrem české republiky. pro Jana kopeckého 
je to již šestý titul a aspiruje tak na pozici histo-
ricky nejúspěšnějšího českého závodníka, kte-
rou zatím se sedmi tituly mistra čr drží václav 
pech. pechovi zatím letošní sezona nevychází 
podle představ a  zejména díky vynechané 
soutěži v hustopečích mu patří až čtvrtá příčka. 
třetí je průběžně Jan černý a skvělou druhou 
říčku drží díky stabilním výsledkům nováček 
roku, Filip mareš. 

Jan Černý s Petrem Černohorským letos přesedlali na Ford Fiesta R5. Začátek sezony jim 
nevyšel podle představ, ale pak přišly dvě třetí místa v Českém Krumlově a v Hustopečích 
a boj o bronz na Rally Bohemia. 
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výhody alternátorů denso
Alternátor je poháněn zpravidla pomocí řemenu motorem vozidla. Přeměňuje mechanickou energii na ener-
gii elektrickou a dodává ji do palubní sítě vozidla. Pokud její množství není schopno pokrýt spotřebu, dopl-
ňuje elektrickou energii pro tuto spotřebu dočasně také akumulátor. Při běžné jízdě alternátor naopak dobíjí 
akumulátor na jeho standardní kapacitu.

výběr z nabídky denso alternátorů:

kÓd náZev příklady poUŽití běŽná cena  
bez dph

de dan930 alternátor denso Focus c-maX (10/03-03/07), Focus ii (07/04-09/12) 6 250 Kč

de dan1119 alternátor denso Ford / Focus ii (07/04-09/12),  volvo c30 (09/06-12/13) 6 279 Kč

de dan1336 alternátor denso citroËn berlinGo (07/96-12/11), peuGeot partner (04/96-12/15) 5 359 Kč

de dan938 alternátor denso toyota avensis (04/03-11/08),  toyota verso (04/09-) 9 221 Kč

de dan517 alternátor denso Fiat / doblo (03/01-11/09),  Fiat / punto (03/12-) 5 263 Kč

...a dalších 238 položek na www.autokelly.cz

TeCHNICKÉ INForMACe
osobní automobily

typ sc (se segmentovým vinutím)

charakteristika:
společnost denso představila v roce 2000 alternátor sc (se segmen-
tovým vinutím), využívající pro  stator „hranaté“ vodiče navinuté těsně 
do prostoru segmentu. v porovnání s konvenčním typem má tento typ 
nižší odpor vinutí i o 50 % nižší tepelné ztráty a vyšší hustotu vinutí 
(zaplnění prostoru vodiči) ze 45 procent na 70 procent. alternátor je 
v porovnání s konvenčním typem o 20 % lehčí a má o 50 % vyšší vý-
kon. regulátor je pak hybridní v jednom čipu. výsledkem je kompaktní 
a lehký alternátor s vyšší účinností a výkonem.

vlastnosti a výhody:
• kompaktní a lehké provedení, vysoký výkon a účinnost. hustota 
 vinutí statoru je zvýšena díky použití inovativní metody vinutí – 
 „hranatými“ segmentovými vodiči.
• nízký magnetický „šum“. elektromagnetické pole (hlavní složka 
 magnetického šumu alternátoru) je sníženo o 90 % díky použití 
 dvojitého a střídavého vinutí. malý a multifunkèní hybridní regulátor.
• dvakrát větší plocha chladicích žeber usměrňovače v porovnání 
 s konvenčními žebry zlepšila chladicí schopnosti usměrňovače 
 a zvýšila jeho výkon.

typ iii s malým vnitřním ventilátorem

charakteristika:
Jde o alternátor s malým vnitřním ventilátorem. místo velkého vnějšího 
ventilátoru (používaného u konvenčního alternátoru) jsou použity dvě ve-
stavěné lopatky ventilátoru. výsledkem je generátor střídavého napětí 
s vyššími otáčkami a nižší hlučnosti. díky vinutí s vysokou hustotou a lep-
šímu chlazení vzniká kompaktní a lehký alternátor s vysokým výkonem.

vlastnosti a výhody
• vyšší výkon díky optimalizaci rozměrů statoru a rotoru, zlepšující 
 vlastnosti magnetického obvodu a snižující průměr řemenice, což 
 znamená vyšší otáčky rotoru. 
• dvě lopatky ventilátoru integrované v rotoru zmenšují rozměry 
 alternátoru a snižují jeho hmotnost a hlučnost.

Typ III s malým vnitřním ventilátorem

Objem Hmotnost (kg) Typové vlastnosti

Typ SC (se segmentovým vinutím)

Typ III: Kompaktní a lehký alternátor s malými interními lopatkami ventilátoru integrovanými do rotoru.
SC alternátor: Využívá segmentový vodič sestávající z obdélníkových měděných vodičů s inovativní metodou vinutí ve statoru za účelem dosažení vysokého výkonu, vysoké účinnosti a snížení magnetického šumu.
SE alternátor: Má jednoduchou konstrukci založenou na SC alternátoru v kompaktní konfiguraci.

Svorka B

Svorka B

Zadní kryt

Držák uhlíků

Usměrňovač

Ventilátor

Stator

Ventilátor

Řemenice
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Přední kryt Rotor IC regulátor

IC regulátor

Zadní kryt

Držák uhlíků

Usměrňovač

Ventilátor

Typ SC

Typ III Typ SC

Typ III

Stator

Ventilátor

Řemenice

Ložisko

Přední kryt Rotor

Typ III

Typ SE

Typ SC

Vysoká účinnost

Nízká hlučnost

Hlučnost

Výstupní proud (A)

www.denso-am.eu

Typ III s malým vnitřním ventilátorem

Objem Hmotnost (kg) Typové vlastnosti

Typ SC (se segmentovým vinutím)

Typ III: Kompaktní a lehký alternátor s malými interními lopatkami ventilátoru integrovanými do rotoru.
SC alternátor: Využívá segmentový vodič sestávající z obdélníkových měděných vodičů s inovativní metodou vinutí ve statoru za účelem dosažení vysokého výkonu, vysoké účinnosti a snížení magnetického šumu.
SE alternátor: Má jednoduchou konstrukci založenou na SC alternátoru v kompaktní konfiguraci.
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typ iii: kompaktní a lehký alternátor s malými interními lopatkami ventilátoru integrovanými do rotoru.
sc alternátor: využívá segmentový vodič sestávající z obdélníkových měděných vodičů s inovativní metodou vinutí ve statoru za účelem dosažení 
vysokého výkonu, vysoké účinnosti a snížení magnetického šumu.

Typ III s malým vnitřním ventilátorem

Objem Hmotnost (kg) Typové vlastnosti

Typ SC (se segmentovým vinutím)

Typ III: Kompaktní a lehký alternátor s malými interními lopatkami ventilátoru integrovanými do rotoru.
SC alternátor: Využívá segmentový vodič sestávající z obdélníkových měděných vodičů s inovativní metodou vinutí ve statoru za účelem dosažení vysokého výkonu, vysoké účinnosti a snížení magnetického šumu.
SE alternátor: Má jednoduchou konstrukci založenou na SC alternátoru v kompaktní konfiguraci.
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přehled sortimentu
osobní automobily

ELEKTRICKÉ DÍLY

alternátory, startéry 
a náhradní díly

váhy vzduchu

KAROSÁŘSKÉ DÍLY

zámky, spínací 
skříňky, 
víčka nádrží, 
přepínače

plechové, plastové dílysvětlomety, 
blikače, zadní 
světla

chladiče, 
topení,  
klimatizace

AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ

MOTOROVÉ DÍLY

vodní pumpy

řemeny/řetězy spojkyfiltrysilentbloky

spojková 
hydraulika

zapalovací 
kabely

svíčky 
a žhaviče

termostatyrozvody 

čidla,snímače, 
díly zapalování

lambda sondy

autoskla

zpětná zrcátka

turbodmy- 
chadla

regulace 
vzduchu

TOYOTA

těsnění

motorky, 
ramena 
a táhla stěračů

plynové 
vzpěry

autodoplňky

lanovody 
k převodovce

PŘEHLED SORTIMENTU

PALIVOVÝ SYSTÉM

palivová 
čerpadla

motorové
komponenty

MITSUBISHI

vstřikovače

Pouze CHAMPION
může být jedničkou 
ve Formuli 1

Zapalovací svíčky Champion zvítězily již ve 
více než 400 závodech Formule 1 a byly 
jimi osazeny i vozy týmu Renault,
vítěze Poháru konstruktérů i jezdců 
Formule 1 pro rok 2005 a 2006

www.alwaysachampion.com

vstřikovací 
čerpadla

AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ

autorádia, 
navigace

tlumiče

brzdová 
a spojková 
hydraulika

brzdové kotoučebrzdové čelisti brzdové destičky

brzdové  
lanovody

BRZDOVÉ DÍLY

brzdové  
bubny

VÝFUKY

výfuky příslušenství 
výfuků

katalyzátory 
a DPF filtry

brzdové 
kapaliny

UNIVERZÁLNÍ DÍLY

autochemie, 
autokosmetika

autobaterie

stěrače

Pouze CHAMPION
může být jedničkou 
ve Formuli 1

Zapalovací svíčky Champion zvítězily již ve 
více než 400 závodech Formule 1 a byly 
jimi osazeny i vozy týmu Renault,
vítěze Poháru konstruktérů i jezdců 
Formule 1 pro rok 2005 a 2006

www.alwaysachampion.com
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přehled sortimentu
osobní automobily

ELEKTRICKÉ DÍLY

alternátory, startéry 
a náhradní díly
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KAROSÁŘSKÉ DÍLY
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víčka nádrží, 
přepínače

plechové, plastové dílysvětlomety, 
blikače, zadní 
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topení,  
klimatizace

AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ

MOTOROVÉ DÍLY
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řemeny/řetězy spojkyfiltrysilentbloky

spojková 
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zapalovací 
kabely
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a žhaviče
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čidla,snímače, 
díly zapalování

lambda sondy

autoskla

zpětná zrcátka

turbodmy- 
chadla

regulace 
vzduchu

TOYOTA

těsnění

motorky, 
ramena 
a táhla stěračů

plynové 
vzpěry

autodoplňky

lanovody 
k převodovce

PŘEHLED SORTIMENTU
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TOTAL RUBIA TIR

www.total.cz

Olej TOTAL RUBIA TIR je určen k zajištění kvalitní ochrany přesahující požadavky průmyslových standardů,
překonává konkurenční výrobky a přináší lepší výsledky i v nejnáročnějších provozních podmínkách.

TOTAL PROTECTION

NTERNATIONAL APPROVALSI

EDUCED COSTS R

nová řada 
motorových olejů 
total – rUbia optima
Petrolejářská a  energetická 
společnost TOTAL dlouhodo-
bě vyvíjí pod označením TOTAL 
RUBIA řadu vysoce kvalitních 
motorových olejů pro kamiony, 
stavební a  zemědělské stroje 
s  dieselovými spalovacími mo-
tory. V současné době je připra-
vena nová řada těchto olejů pod 
označením RUBIA OPTIMA urče-
ná zejména pro nejmodernější 
dieselové spalovací motory těž-
kých užitkových vozidel.   

řadu nových motorových olejů tvoří jed-
nak motorový olej rUbIA OPTImA 1100 
15W-40 na ropném minerálním základě, 
a jednak syntetický lehkoběžný olej pod-
porující úsporu paliva (Fuel economy) 
rUbia  optima 1100 fe 10W-30. v obou 
případech se jedná o  nízkopopelnaté 
motorové oleje splňující nejnovější vý-
konový standard api ck-4, jenž definuje 
zpřísněné požadavky zejména pro nároč-
ný provoz dieselových spalovacích mo-
torů kamionů vybavených zařízeními na 
redukci produkovaných emisí (částicové 
f iltry dpF, scr katalytická redukce nox, 
eGr ventily na recirkulaci výfukových 
plynů, nové typy katalyzátorů…).   

zmíněný standard api ck-4 pro motorové 
oleje provozované při vyšším tepelném 
zatížení je zpětně kompatibilní s  před-
chozím standardem api cJ-4 a vyžaduje 
formulace motorových olejů zejména se 
zesílenou smykovou stabilitou a  odol-
ností vůči oxidaci s  optimální ochranou 
exponovaných součástí nových typů spa-
lovacích motorů.     

Formulace nových motorových olejů ru-
bia optima vynikají pevným mazacím f il-
mem, což zajišťuje stabilní viskozitu oleje 
při vysokém zatížení a  účinnou ochranu 
motoru při náročných provozních pod-

mínkách. tyto oleje dále vykazují vý-
bornou odlučivost vzduchu podporující 
chlazení a ochranu motoru při zvýšených 
teplotách a zatížení. použitá velmi účinná 
detergentně – dispersantní  a  protiodě-
rová aditiva udržují součásti motoru v čis-
tém stavu a  zabraňují tvorbě sazí, úsad 
a měkkých kalů. 

motorové oleje rUbia optima 
splňují následující výkonové 
standardy 

api ck-4 / cJ-4,  acea e9,  volvo vds 
4.5, renault trucks rld-4
cummins ces 20086, mb 238.31, mack 
eo-s 4.5 

vyšší Úroveň technických parametrů oleJů 
rUbia optima:
• zachovává až o 70 % vyšší úroveň čistoty motoru z hlediska tvorby úsad 

(caterpillar c13 test limit – pístová skupina)
• 70 % snižuje při vyšších teplotách oxidaci oleje (volvo t13 test limit)
• 50 % snižuje opotřebení rozvodového mechanismu (cummins isb test limit) 

 

 
 
 

Nová řada motorových olejů TOTAL – RUBIA OPTIMA 
 
Petrolejářská a energetická společnost TOTAL dlouhodobě vyvíjí pod 
označením TOTAL RUBIA řadu vysoce kvalitních motorových olejů pro 
kamiony, stavební a zemědělské stroje s dieselovými spalovacími motory. 
V současné době je připravena nová řada těchto olejů pod označením RUBIA 
OPTIMA určená zejména pro nejmodernější dieselové spalovací motory 
těžkých užitkových vozidel.    
 
Řadu nových motorových olejů tvoří jednak motorový olej RUBIA OPTIMA 1100 
15W-40 na ropném minerálním základě, a jednak syntetický lehkoběžný olej 
podporující úsporu paliva (Fuel Economy) RUBIA  OPTIMA 1100 FE 10W-30. 
V obou případech se jedná o nízkopopelnaté motorové oleje splňující nejnovější 
výkonový standard API CK-4, jenž definuje zpřísněné požadavky zejména pro 
náročný provoz dieselových spalovacích motorů kamionů vybavených zařízeními na 
redukci produkovaných emisí (částicové filtry DPF, SCR katalytická redukce NOx, 
EGR ventily na recirkulaci výfukových plynů, nové typy katalyzátorů…).    
 
Zmíněný standard API CK-4 pro motorové oleje provozované při vyšším tepelném 
zatížení je zpětně kompatibilní s předchozím standardem API CJ-4 a vyžaduje 
formulace motorových olejů zejména se zesílenou smykovou stabilitou a odolností 
vůči oxidaci s optimální ochranou exponovaných součástí nových typů spalovacích 
motorů.      
 
Formulace nových motorových olejů RUBIA OPTIMA vynikají pevným mazacím 
filmem, což zajišťuje stabilní viskozitu oleje při vysokém zatížení a účinnou ochranu 
motoru při náročných provozních podmínkách. Tyto oleje dále vykazují výbornou 
odlučivost vzduchu podporující chlazení a ochranu motoru při zvýšených teplotách 
a zatížení. Použitá velmi účinná detergentně – dispersantní  a protioděrová aditiva 
udržují součásti motoru v čistém stavu a zabraňují tvorbě sazí, úsad a měkkých 
kalů.  
 
Motorové oleje RUBIA OPTIMA splňují následující výkonové standardy : 

API CK-4 / CJ-4,  ACEA E9,  VOLVO VDS 4.5, Renault Trucks RLD-4 
CUMMINS CES 20086, MB 238.31, MACK EO-S 4.5  
 

do žlutého boxu: 
 
Vyšší úroveň technických parametrů olejů RUBIA OPTIMA: 

• zachovává až o 70 % vyšší úroveň čistoty motoru z hlediska tvorby 
úsad (CATERPILLAR C13 Test Limit – pístová skupina) 

• 70 % snižuje při vyšších teplotách oxidaci oleje 
(Volvo T13 Test Limit) 

• 50 % snižuje opotřebení rozvodového mechanismu 
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TOTAL RUBIA TIR

www.total.cz

Olej TOTAL RUBIA TIR je určen k zajištění kvalitní ochrany přesahující požadavky průmyslových standardů,
překonává konkurenční výrobky a přináší lepší výsledky i v nejnáročnějších provozních podmínkách.

TOTAL PROTECTION

NTERNATIONAL APPROVALSI

EDUCED COSTS R
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diesel technic  – 
vaše značka pro 
skvělou práci
DT Spare parts je přední značkou 
na mezinárodním nezávislém af-
termarketu pro užitková vozidla. 
Její kompletní nabídka čítá více 
než 39 000 náhradních dílů pro 
užitková vozidla, návěsy, auto-
busy a  transportéry a  nabízí tak 
největší šíři sortimentu pro vozi-
dla všech předních evropských 
značek. Díky prověřené kvalitě 
poskytuje na své produkty jedi-
nečnou záruku 24 měsíců. 

diesel technic udržuje 
užitková vozidla v pohybu

diesel technic je jedním z největších dodavatelů 
náhradních dílů pro užitková vozidla na nezávislý 
aftermarket (iam). kompletní sortiment je neustá-
le vyvíjen, a tím poskytuje příležitost velkoobcho-
du kdykoliv splnit požadavky trhu. zákazníci ve 
více než 150 zemích světa mohou ocenit zkuše-
nosti a odborné znalosti diesel technicu jakožto 
spolehlivého obchodního partnera nabízejícího 
kompletní servis.
díky vlastnímu konstrukčnímu oddělení drží 
společnost krok se současným vývojem a může 
tak vždy pružně reagovat na technické inovace. 
klíčové procesy, jako je vývoj produktů, jejich 
design a  zajištění kvality, se záměrně provádí 
v německu. zde vysoce kvalifikovaní technici 

a inženýři vytvářejí základ pro prvotřídní kvalitu, 
která je zajištěna použitím nejnovějších systé-
mů cad a caQ, stejně jako nejpřesnější měřicí 
a testovací technologie. všechny tyto procesy 
jsou předmětem integrovaného systému řízení 
a certifikovány platnými normami din en iso 
9001:2008, 14001:2009 a ohsas 18001:2005. 
do skupiny diesel technic patří kromě centrály 
v německu také dceřiné společnosti ve Francii, 
nizozemsku, španělsku, dubaji (spojené arab-
ské emiráty), brazílii, singapuru a číně.

rozšíření centrály 
v německém kirchdorfu 

v rámci rozšíření bude stávající výškový sklad v kir-
chdorfu rozšířen o novou logistickou budovu. s výš-
kou 18,5 m a zastavěnou plochou 6 600 m² bude 
velká stejně jako fotbalový stadion. záměr počítá 
s cca 4 500 m² pro novou budovu s výškovým skla-
dováním při celkové kapacitě 13 000 palet. dalších 1 

150 m² provozní plochy je určeno pro špičkový, plně 
automatizovaný sklad s kapacitou 40 000 krabic na 
37 úrovních. nová logistická budova zlepší zvláště 
dostupnost výrobků, přičemž automatizace zrychlí 
logistický proces podle principu „zboží k člověku“. 
Firma očekává, že rozšíření bude dokončeno 
v průběhu roku 2019. 
distribuční partneři a jejich zákazníci jako výrobci 
využijí výhod plynoucích ze zkušeností a  od-
borných znalostí společnosti diesel technic při 
vývoji značkových náhradních dílů se zaručenou 
kvalitou pro nejrůznější požadavky trhu s příslu-
šenstvím a  při zajištění spolehlivých dodávek 
náhradních dílů.
prostřednictvím svého uceleného sortimentu 
a  komplexních služeb diesel technic plní své 
poslání jako místa pro nákup všeho pod jednou 
střechou, čímž poskytuje a maximálně umožňuje 
svým zákazníkům z oblasti prodeje a servisním 
zákazníkům, aby na celém světě udržely v provo-
zu užitkové vozy.

výběr z nabídky sortimentu diesel technic:

kÓd náZev příklady poUŽití běŽná cena bez 
dph

dt 4.63781 svěrací pouzdro, snímač počtu otáček kol dt daF, mb, iveco, scania, volvo, bpW 56 Kč

dt 1.10893 těsnící kroužek, sběrné výfukové potrubí dt SCANIA 178 Kč

dt 1.10951 koleno, výfukový systém dt SCANIA 2 372 Kč

dt 7.60216 termostat, chlazení oleje dt IveCo 290 Kč

dt 5.45154 vzduchový filtr dt DAF 1 059 Kč

dt 3.11400 ojniční ložisko dt MAN 289 Kč

dt 5.81152 poziční světlo dt DAF, IveCo, rvI 260 Kč

dt 4.81189 uložení kardanového hřídele dt mercedes-benz 1 380 Kč

dt 4.63102 spínač zpátečky dt man, rvi, volvo 567 Kč

… a dalších 39 123 položek na www.autokelly.cz
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neotec – pneumatické 
měchy pérování v oe 
kvalitě s 3letou zárukou
Společnost TIP-TOPOL je největ-
ším polským výrobcem pneuma-
tických měchů pérování pro ná-
kladní vozy, návěsy a  autobusy, 
které dodává do 46 zemí ve 4 růz-
ných kontinentech. Pod značkou 
NEOTEC nabízí své produkty v OE 
kvalitě na všechny nejvýznamněj-
ší aplikace – např. DAF, IVECO, 
MAN, MB, RVI, SCANIA, VOLVO, 
BPW, SAF a  další. Jejich širokou 
nabídku nyní najdete také v sorti-
mentu Auto Kelly.

historie a produkce

společnost tip-topol se sídlem v  městečku 
pobiedziska nedaleko poznaně byla založena 
v roce 1988 a od svého vzniku neustále rozši-
řuje nabídku produktů, zejména pneumatic-
kých měchů pérování. zde se také nachází dva 
výrobní závody, kde na ploše 8.000 m2 probíhá 
výroba více než 450 referencí, jejichž počet stá-
le roste. v současné době zde včetně 9 pobo-
ček pracuje 220 zaměstnanců. v roce 2005 se 
společnost rozhodla rozšířit sortiment původně 
vyráběných membrán a  zahájila výrobu kom-
pletních měchů pérování s kovovými nebo plas-
tovými prvky. více než 90% z celkové produkce 
je určeno na export, část produktů je určena 
do prvovýroby (oe), další část je pod privátními 
značkami dodávána nejvýznamnějším distribu-
torům náhradních dílů na aftermarket (iam) – 
v evropě např. německým a italským, nebo je 
pod originální značkou neotec distribuována 

všem významným aftermarketovým prodejcům 
do 46 zemí téměř celého světa, vše ve stejné, 
tedy oe kvalitě!

kvalita s 3letou zárukou

měchy pérování neotec jsou zárukou té nejlepší 
kvality ve své třídě. díky použití vysoce kvalit-
ních materiálů dodávaných evropskými výrobci 
se tyto produkty vyznačují zvýšenou odolností 
a  životností. výsledky různých testů prove-
dených v  laboratoři firmy potvrzují vynikající 
vlastnosti výrobku – splňuje všechny technické 
požadavky i po 7 000 000 cyklech. všechny 
gumové části i  ostatní součásti se vyznačují 
vysokou kvalitou, zejména vysokou pevností 
a odolností proti roztržení, velmi dobrou odol-
ností proti nízkým a  vysokým teplotám, vyso-
kou odolností vůči vnějším faktorům (ozon, sůl, 
světlo), flexibilitou a vzduchotěsností výrobku.
každý měch, který opouští výrobní oddělení 
prochází tlakovou zkouškou a následně i vizu-
ální kontrolou, čímž je vyloučena distribuce ja-
kéhokoliv vadného produktu na trh. kromě toho 
náhodně vybrané měchy podstupují vytrvalost-
ní zkoušky, které umožňují odhadnout tlak pro 
roztržení měchu. všechny tyto faktory umožňují 
poskytnout 3letou záruku na produkty neotec, 
čímž zaručují spokojenost zákazníků.

certifikace a vývoj podle 
nejvyšších standardů

tip-topol věnuje neustále pozornost technic-
kému vývoji a trendům vedoucím k dokonalos-

ti. od roku 2004 proto společnost pracuje na 
systému řízení jakosti dle iso 9001 a od roku 
2012 je certifikována ts 16949 tak, aby splňo-
vala nejvyšší standarty kvality v automobilovém 
průmyslu podle požadavků oe.
tip-topol má také vlastní výzkumné labora-
toře vybavené moderní technikou se zaměře-
ním na plnou kontrolu kvalitativních parametrů 
všech surovin pryžových, kovových a  plasto-
vých dílů. vysoké nároky na pevnost gumových 
částí je zajištěna interními únavovými zkouš-
kami a  zkouškami odolnosti vůči povětrnost-
ním podmínkám. vývojové oddělení dokáže 
pružně reagovat na poptávky zákazníků z oe 
i aftermarketu. k tomu také pomáhá vlastní vý-
robní oddělení kovových částí, což garantuje 
všem zákazníkům krátkou dobu implementace 
nových produktů. všechny nové projekty jsou 
založeny na systému apQp podle technické 
specifikace iso ts 16949: 2009. 
přes dvacet let zkušeností ve výrobě měchů je 
podpořeno vynikajícími výsledky testů a  zna-
lostmi z použití v praxi na užitkových vozech, ve-
řejné dopravě a v soukromých společnostech. 
všechny tyto výhody můžete také vyzkoušet 
v auto kelly.

výběr z nabídky sortimentu neotec:

kÓd náZev příklady poUŽití běŽná cena bez 
dph

ntc abm53030a07 měch pérování neotec bpW 1 975 Kč

ntc ab407l měch pérování neotec IveCo 900 Kč

ntc ab889 měch pérování neotec MAN 931 Kč

ntc abv275G01 měch pérování neotec mercedes-benz 1 975 Kč

ntc abm53730a15 měch pérování neotec meritor, mercedes-benz 1 609 Kč

ntc abm52030a11 měch pérování neotec SAF 1 532 Kč

ntc abm77133k55 měch pérování neotec SCANIA 1 754 Kč

ntc abm23929a22 měch pérování neotec schmitz carGobull 1 704 Kč

ntc abm21425a01 měch pérování neotec volvo 1 804 Kč

… a dalších 420 položek na www.autokelly.cz
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síla buvola zvládá 
tvrdé podmínky 
nákladních vozů
V dálkové kamionové dopravě jsou baterie velmi namáhané. Často na-
rážejí na své limity. Pokud řidič ve voze nocuje, musí baterie zajišťovat 
veškerou energii v  kabině. To vede k  silnému zatěžování. K  tomu se 
přidává klimatizace, nezávislé vytápění, chladnička nebo televizor. Ná-
kladní automobily proto vyžadují velmi kvalitní baterie. Silné produkty 
modelové řady Buffalo Bull toho mezi startovacími a palubními bateri-
emi zvládnou nejvíc.

palubní baterie v  sektoru užitkových vozidel 
dnes musí zvládat spoustu úkolů: od zajišťo-
vání komfortu v  dálkové kamionové dopravě 
(řidič ve vozidle nocuje a při tom používá řadu 
různých elektrických spotřebičů), až po ex-
trémní odolnost proti vibracím v případě baterií 
umístěných za diferenciálem zadní nápravy ná-
kladního vozu (integrální záď).

nová baterie banner buffa-
lo bull efb splňuje enormní 
požadavky

dálkový kamion je dnes více než jen dopravní 
prostředek pro převážení zboží z místa a do 
místa b. Je pracovištěm řidiče a  jeho domo-
vem, a to často pět dní v týdnu. výhody, kte-
rých je banner schopen novou baterií eFb (en-
hanced Flooded battery = startovací baterie 
odolná proti cyklickému namáhání) v segmen-
tu užitkových vozidel docílit, jsou přitom evi-
dentní: nová baterie banner buffalo bull eFb se 

nabízí ve dvou standardních velikostech (box b 
a c) s kapacitou 190 a, příp. 240 ah. zvýšená 
odolnost proti cyklickému namáhání díky ak-
tivní hmotě a  vrstvám netkané textilie stejně 
jako robustní design a optimální odolnost proti 
otřesům díky speciální fixaci sady jsou jen ně-
kterými z předností nové baterie
banner buffalo bull eFb. vápníková technolo-
gie navíc zajišťuje minimální spotře-

bu vody. výhodou je zejména to, že je baterie 
za normálních provozních podmínek bezúdrž-
bová a není vůbec potřeba dolévat vodu.

tipy společnosti banner pro 
výměnu baterie
v žádném případě do vozidla, které je sériově 
vybaveno baterií eFb, nedávejte konvenční 
mokrou baterii. v případě potřeby ji nahraďte 
bezpodmínečně opět baterií eFb. ve stejném 
boxu a se stejnou výkonovou třídou! konvenč-
ní startovací baterii lze naopak nahradit ještě 
výkonnější a v cyklech odolnější baterií buffalo 
Bull eFB.

zcela nové baterie pro užitková vozidla značky banner splňují ty nejvyšší nároky

výběr z nabídky baterií banner pro nákladní vozy:

kÓd náZev rozměry v mm běŽná cena bez 
dph

ba ba69017eFb 190ah,s.p.1050a, buffalo bull eFb 514 × 223 × 220 6 940 Kč

ba ba74017eFb 240ah,s.p.1200a, buffalo bull eFb 517 × 273 × 240 8 625 Kč

ba ba72511 225ah,s.p.1150a, buffalo bull shd 517 × 273 × 240 7 698 Kč

ba bahd72511 225ah,s.p.1050a, buffalo bull hd 517 × 273 × 240 6 933 Kč

ba ba68032shd 180ah,s.p.1000a, buffalo bull shd 514 × 223 × 220 6 165 Kč

ba ba68032 180ah,s.p.950a, buffalo bull hd 514 × 223 × 220 5 471 Kč

ba ba64035shd 140ah,s.p.800a, buffalo bull shd 514 × 189 × 220 4 952 Kč

ba ba64035 140ah,s.p.760a, buffalo bull hd 514 × 189 × 220 4 467 Kč

… a dalších 16 položek na www.autokelly.cz
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knorr-bremse – světový lídr ve výrobě 
brzdicích systémů pro užitková vozidla
V  truck sortimentu Auto Kelly ne-
chybí ani produkty společnosti 
Knorr-Bremse s  hlavním sídlem 
v  Mnichově, která je celosvětově 
vedoucím výrobcem brzdicích sys-
témů pro železniční a užitková vozi-
dla. V roli technologického průkop-
níka působí výrobce Knorr-Bremse 
významně v oblasti vývoje, výroby, 
prodeje a servisních služeb moder-
ních brzdicích systémů, a to již více 
než 110 let. Byla založena v  roce 
1905 inženýrem Georgem Kno-
rrem. 

systémy pro užitková vozidla
divize systémy pro užitková vozidla společnosti 
knorr-bremse nabízí zákazníkům brzdové systé-
my pro nákladní vozidla a autobusy. společnost 
knorr-bremse má vedoucí postavení v  oblasti 
elektronického řízení a asistenčních systémů řidi-
če a výrazně tak přispívá k bezpečnosti silničního 
provozu. dalšími produkty jsou tlumiče torzního 
kmitání pro dieselové motory a systémy pro po-
honné jednotky. tato divize se 11 000 zaměstnanci 
dosáhla v roce 2017 obratu téměř 2,93 mld. euro.
v podobě všech zmíněných produktů se výrobce 
knorr-bremse podílí významně na zajištění bezpeč-
nosti jízdy jak v silniční, tak i železniční dopravě. více 
než jedna miliarda lidí se po celém světě spoléhá 
denodenně na systémy výrobce knorr-bremse.

produkty pro užitková vozidla

nabídka služeb divize knorr-bremse systémy 
pro užitková vozidla se zakládá na průřezových 
technologiích pneumatiky, mechaniky, elektroni-
ky a komplexní regulační techniky. ať už se jedná 
o hnací ústrojí, zásobování stlačeným vzduchem, 

brzdové a  pojezdové řízení nebo kolové brzdy: 
prvky jednotlivých technologií se nacházejí ve 
všech systémech. systémová kompetence knorr-
-bremse se projevuje v perfektní součinnosti. 
hlavní produktové skupiny vyráběné knorr-brem-
se pro užitková vozidla jsou: brzdové systémy 
(pneumatické, mechanické, elektronické a  regu-
lační), tlumiče (spol. hasse & Wrede), kompresory, 
výfukové / motorové brzdy, ovládání převodovky 
(hlavní spojové válce, spojkové posilovače, servo-
-shift, el. řídicí jednotky pro aut. manuální převo-
dovku a el. spojkové posilovače pro aut. manuální 
převodovku), úprava vzduchu (vysoušeče vzdu-
chu, odlučovače oleje s vysoušečem vzduchu – 
osc, konvenční úprava vzduchu – regulátory tla-
ku, více okruhové jisticí ventily, omezovače tlaku, 
el. úprava vzduchu, integrace el. parkovací brzdy), 
elektronické systémy (abs, asr, ebs, cFc, esp, 
elc, acc), ventily (pedálové brzdiče, vent. ruční 

brzdy, relé vent., regul. brzdné síly, říd. ventily pří-
věsu, pneumat. ventily, řadicí vent. pro kontejnero-
vý provoz a pedálové jednotky), kotoučové brzdy, 
bubnové brzdy, brzdové válce a v neposlední řadě 
diagnostika, software a sady nářadí na kotoučové 
brzdy knorr bremse.

knorr-bremse v české republice

společnost knorr-bremse , systémy pro užitková 
vozidla, čr, s.r.o. v hejnicích byla v roce 1993 zalo-
žena jako joint venture s firmou ateso a.s., dnes 
je 100% dceřinou společností firmy knorr-bremse 
systeme für nutzfahrzeuge Gmbh, mnichov.
v červnu 2010 byl slavnostně otevřen nový zá-
vod knorr-bremse čr v  liberci. tímto krokem 
dala knorr-bremse Gmbh najevo, že i v období 
krize chce pokračovat s  tradicí knorr-bremse 
v české republice.

výběr z nabídky sortimentu knorr-bremse:

kÓd náZev příklady poUŽití běŽná cena bez 
dph

kb k046771k50 sada brzdových destiček knorr-bremse man tGa/s/X, mb actros/axor, neoplan 2 496 Kč

kb k067417k50
sada na opravy, brzdový třmen  
knorr-bremse

mb, saF, bpW, schmitz, iveco, scania 1 723 Kč

kb 0486000134000 snímač otáček knorr-bremse daF, bpW, schmitz 459 Kč

kb k096837k50 vysoušecí patrona vzduchu knorr-bremse volvo, rvi 1 592 Kč

kb bs2514 l brzdový válec knorr-bremse MAN 1 570 Kč

kb ac574aXy releový ventil knorr-bremse daF, iveco, scania, volvo 993 Kč

kb k038438n50 elektromagnetický ventil abs knorr-bremse iveco, man, volvo, rvi 1 608 Kč

kb k000411 posilovač spojky knorr-bremse TATrA 4 823 Kč

kb k028254n00 brzdový válec t61 knorr-bremse IveCo 3 215 Kč

… a dalších 6 722 položek na www.autokelly.cz
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přehled sortimentu
nákladní automobily

C095 M000
Y050 K050

ARTWORK FILE - 22 APRIL 2013
PETRONAS LOGO
FULL CMYK COLOUR VERSION

C100 M000
Y050 K000

C000 M000
Y000 K090

PŘÍSLUŠENSTVÍ
�Upínací�pásy,�bezpečnostní�
výbava,�reflexní�tabule,��
žárovky,�autokosmetika,��
tažná�zařízení,�točny,�závěsy

ČIŠTĚNÍ A OSTŘIKOVÁNÍ SKEL
Stěrače,�motorky�stěračů

PODVOZEK
Díly�nápravy�a�řízení,�tlumiče,�měchy,�ložiska�

MOTOR A PŘEVODOVKA
Filtry,�řemeny,�řetězy�a�kladky,�těsnění,�
zavěšení�motoru�a�převodovky�

NÁPLNĚ
�Oleje�a�maziva,�náplně�do�chladičů�a�ostřikovačů,�
náplně�klimatizací,�brzdové�kapaliny,�aditiva,�přísady

DÍLY KAROSERIE, KABINY A ZAVĚŠENÍ
�Světla,�zpětná�zrcátka,�autoskla,�plechové��
a�plastové�náhradní�díly,�zámky�a�víčka�nádrží

 VÝFUKOVÉ  
A VZDUCHOVÉ  
SYSTÉMY 

ELEKTROSOUČÁSTI

�Autobaterie,�startéry,�alternátory,�žhavení,��
snímače,�čidla,�propojovací�elektro�

CHLAZENÍ, VYTÁPĚNÍ  
A KLIMATIZACE
Termostaty,�chladiče�

BRZDOVÝ SYSTÉM
�Kotouče,�destičky,�obložení,�vzduchový�systém�brzd,�příslušenství�brzd�

SPOJKA

�Spojkové�sady,�lamely,�přítlačné�
kotouče,�setrvačníky,�ložiska

  DÍLY PRO PŘÍPRAVU 
  SMĚSI A PŘEPLŇOVÁNÍ 

PŘEHLED SORTIMENTU



září / 2018Info Auto Kelly86
Nabídka více než 100 motocyklových baterií Dynavolt na www.autokelly.cz

MOTOCYKLOVÉ BATERIE
• Classic
• AGM
• SLA
• GEL
• Lithium

NovINKY
motocykly

nové produkty a rozšíření 
sortimentu náhradních dílů 
pro motocykly v sezóně 2018
Během letošní sezóny jsme pro 
vás připravili řadu doplnění i no-
vinek v  celém moto sortimentu. 
Mezi hlavní novinky patří tlumi-
če YSS, řemeny variátoru GATES 
a gripy na nádrž EAZI-GRIP. Do-
plnění a  aktualizování nabídky 
se dotkne téměř celého sortimen-
tu. Na konci roku 2018 v ní tedy 
naleznete více než 25 000 polo-
žek od 57 značek.

společnost yss se řadí mezi největší výrobce 
tlumičů a dalších podvozkových dílů na svě-
tě. Jejich produkty lze aplikovat na všechny 
nejznámější výrobce motocyklů a mohou se 
chlubit certifikací tÜv, kba a iso. návrh tlu-
mičů podléhá přesné specifikaci daného mo-
tocyklu a  jsou určeny k přímé montáži, tudíž 
není třeba žádných dodatečných úprav.
řemeny variátoru Gates naleznete v  naší 
nabídce ve třech variantách boost, boost+ 
a boost dn. v průběhu let si tato společnost 
patentovala technologie, které zaručují nad-
standardní výkony a spolehlivost.
velmi zajímavou novinkou jsou typové a uni-
verzální gripy na nádrž eazi-Grip. tato brit-
ská společnost nabízí gripy, které mají tvar 
vyhovující přímo danému typu motocyklu. 
není třeba žádné přizpůsobování. Jen vybrat 
správný typ. tento doplněk vám zaručí lepší 
kontrolu stroje v  náklonu nebo při prudkém 
brzdění. v nabídce jsou tři základní typy evo, 
pro a silicone, které se liší svou strukturou, 
úrovní přilnavosti a  barvou. bližší popis jed-
notlivých výrobku naleznete na našem esho-
pu u vybraného motocyklu.

výběr z nabídky náhradních dílů nových značek:
kÓd náZev příklady poUŽití běŽná cena bez dph

moto 18554 univerzální spínač - brzdový univerzální 70 Kč 

Fe Fsb874a brzdové čelisti Ferodo piaggio vespa pX 125 138 Kč 

moto 505-56 opravná sada - pneu univerzální 513 Kč 

moto pro216bl eazi-Grip pro series ducati monster 821 854 Kč 

Gt 9802-41801 řemen variátoru Gates - boost dn suzuki an 400 burgman 1 731 Kč 

moto 40099 zadní tlumič yss aprilia rs 125 2 840 Kč 

… a dalších více než 25 000 položek naleznete na www.autokelly.cz

aktUálně byla rozšířena nabídka o tyto 
sortimenty:
• tlumiče yss
• řemeny variátoru Gates
• Gripy na nádrž eazi-Grip
• nové typy brzdových destiček Ferodo, brembo, sbs
• nové typy kotoučů Ferodo, brembo
• doplnění sortimentu spojkových dílů Ferodo
• nové typy filtrů champion, k&n
• rozšíření sortimentu univerzálních dílů

Gripy PRO na nádrž EAZI-GRIP mají jemnou strukturu a elegantní a dynamičtější profil, takže 
lépe drží kombinézu a navíc ji tolik nepoškozují. 



Info Auto Kelly 87září / 2018

Nabídka více než 100 motocyklových baterií Dynavolt na www.autokelly.cz

MOTOCYKLOVÉ BATERIE
• Classic
• AGM
• SLA
• GEL
• Lithium
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SorTIMeNT
motocykly

tipy na správné 
zazimování motocyklu
S  končící sezónou nastává období, kdy je nutné připravit jednostopý stroj na zimní spánek. S produkty  
z nabídky Auto Kelly pro ošetření a 100% přípravu na novou sezónu to bude snadné.

mytí a konzervace jednotlivých částí:
motocykl je třeba důkladně umýt a očistit od nánosu bláta, hmyzu, maziva ze řetězu 
a podobně. zaschlé nečistoty mohou následně způsobit poškození laku, což je velmi 
nepříjemné a nežádoucí. po umytí vysušte veškerou vlhkost a můžete se vrhnout na 
konzervaci jednotlivých částí stroje. v naší nabídce naleznete na jednotlivé povrchy 
specializované přípravky pro ošetření plastů, hliníkových a chromovaných dílů a další. 
následně je nutné promazat pohyblivé části, jako jsou ložiska, lanka, stojan, řetěz a po-
dobně. na závěr utěsněte výfuk prodyšnou tkaninou a motocykl přikryjte plachtou.

doporučené produkty:
kÓd náZev běŽná cena bez dph

acst054 starline odstraňovač hmyzu 500 ml - rozprašovač 52 Kč

elF 199796 elF moto multi lube+ - 0,4 l 132 Kč

elF 199795 elF moto deGreaser+ - 0,4 l 147 Kč

elF 195628 elF moto sprej na řetěz - 0,4 l 208 Kč

moto 880-342-2 plachta na motocykl aquatex 513 Kč

acst075 starline nano revital set 1 032 Kč

doporučené produkty:
kÓd náZev běŽná cena bez dph

ch coF203 olejový filtr champion 114 Kč

na mo4t10W40 starline moto 4t 10W-40 - 1 l 115 Kč

elF 194981 elF moto coolant orGanic - 1 l 124 Kč

elF 194974 elF moto Fork oil syn 10W - 0,5 l 136 Kč

elF 194977 elF moto brake Fluid dot 5.1 - 0,5 l 132 Kč

provozní kapaliny:
hlavní otázkou vždy bývá, zda měnit motorový olej na konci stávající či na začátku příští 
sezóny. doporučujeme provést tuto výměnu na podzim. existují dva hlavní důvody. první 
důvod je více praktický a  je jím menší návštěvnost servisů, a  tím pádem kratší čekací 
doba. druhý je technický. v oleji se v průběhu sezóny usazují nečistoty, které se po usa-
zení a jarním nastartování dostanou do oběhu. starý olej také nemá tak dobré konzervač-
ní schopnosti. s výměnou oleje přichází na řadu i nový olejový filtr.
palivovou nádrž naplňte až po hrdlo benzínem. v některých případech může docházet ke 
korozi a následnému ucpání palivového systému. pokud máte karburátor, je vhodné z něj 
vypustit zbytky benzínu a vypnout jeho přívod.
podle toho, zda je vaše garáž vytápěná či ne, je nutné zohlednit použitou chladicí kapa-
linu. výměnu brzdové kapaliny, u které je doporučeno měnit ji každé dva roky, necháme 
na vás. stejně jako výměnu oleje ve vidlicích, kde se doporučuje podobný interval. samo-
zřejmě je vše závislé na vašem ročním kilometrovém nájezdu.
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SorTIMeNT
motocykly

doporučené produkty:
kÓd náZev běŽná cena bez dph

vt 504011 varta zaplavená - 12 v, 4 ah, 121×71×93 mm 425 Kč

dyn dtX7a-bs dynavolt aGm - 12 v, 6 ah, 150×87×93 mm 546 Kč

moto 850-901 optiMate 2 1 050 Kč

eX 12/2 nabíječka li-ion baterií exide 1 592 Kč

moto 850-706 optimate 6 2 067 Kč

doporučené produkty:
kÓd náZev běŽná cena bez dph

moto 58985 stojan - přední kolo 957 Kč

moto 58984 stojan - zadní kolo 957 Kč

doporučené produkty:
kÓd náZev běŽná cena bez dph

moto 380 zámek na brzdový kotouč 249 Kč

moto 303c řetězový zámek 150 cm 370 Kč

do stuspy16 motoalarm spy 800 Kč

akumulátor:
Jedná se o  nejdůležitější a  nejcitlivější část motocyklu z  hlediska 
péče během zimní přestávky. pokud nemáte vytápěnou garáž, baterii 
vyndejte ze stroje a skladujte ji v místě, kde nekolísá teplota, je su-
cho a teplo. Je nutné udržovat ji v kondici, jinak ztratí svou kapacitu. 
doporučujeme ji během zimy minimálně 2x nabít. zvolte nabíječku 
podle typu baterie. u klasické zaplavené baterie dolijte destilovanou 
vodu v případě nízké hladiny elektrolytu. u baterií aGm, Gel a li-ion 
použijte pouze nabíječky vhodné pro daný druh. v případě, že baterie 
již ztrácí svou výkonnost, doporučujeme její výměnu. v naší nabídce 
naleznete veškeré dostupné typy.

pneumatiky:
u  pneumatik dodržujte tlak doporučený vý-
robcem. pro jejich menší zatížení na stejné 
ploše po celou zimní přestávku zvedněte 
motocykl na centrální stojan. pokud jím stroj 
není vybaven, použijte dle druhu motocyklu 
stojany pod zadní kyvnou vidlici a pod přední 
tlumiče nebo krk řízení.

zabezpečení:
Jelikož v  zimním období budete navštěvovat 
vaši garáž méně často, je vhodné zabezpečit 
motocykl před odcizením. vhodné je použití ře-
tězu, zámku na kotouč, alarmu a dalších bezpeč-
nostních prvků.
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Napájený
adrenalinem

Poháněný Exide

Zrychli svoji vášeň 

 Exide Li-Ion Baterie
Exide zrychluje vaši vášeň. Přinášíme novou Li-Ion baterii 
pro Motocykly & Sport těm, kteří požadují dokonalý zážitek 
z jízdy. Ultra lehká konstrukce baterie snižuje celkovou 
hmotnost motocyklu a umožňuje rychlejší akceleraci a vyšší 
výkon. Baterie má velmi nízké samovybíjení, což je ideální 
pro nastartování motoru po delší době mimo provoz. Exide 
Li-Ion baterie mohou být instalovány v různých polohách při 
zachování prvotřídní bezpečnosti.

Oficiální sponzor týmu  
Reparto Corse MV Agusta  
na Mistrovství světa Superbike

přehled sortimentu
motocykly

ELEKTRICKÉ DÍLY

Baterie, svíčky, žárovky, čidla, spínače, 
startéry, statory, regulátory dobíjení, relé, 
spínací skříňky…

DÍLY KaRosERIE a ovLáDánÍ

Světla, blinkry, zrcátka, rukojeti klasické, 
rukojeti vyhřívané, páčky, lanka, gripy  
na nádrž, zásuvky, klaksony, stupačky

Kotouče, destičky, obložení, opravné sady, 
brzdové hadice

BRzDY

nápLně a mazIva, KosmETIKa, čIsTIčE

Oleje, maziva, provozní kapaliny, chemie

moToRovÉ DÍLY

Filtry, těsnění , spojky, rozvodové řetězy 
a řemeny

poDvozKovÉ DÍLY

Tlumiče, trubky vidlic, 
pružiny, ložiska, 
simerinky, prachovky

Pneumatiky

Sekundární převod

Variátor
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Napájený
adrenalinem

Poháněný Exide

Zrychli svoji vášeň 

 Exide Li-Ion Baterie
Exide zrychluje vaši vášeň. Přinášíme novou Li-Ion baterii 
pro Motocykly & Sport těm, kteří požadují dokonalý zážitek 
z jízdy. Ultra lehká konstrukce baterie snižuje celkovou 
hmotnost motocyklu a umožňuje rychlejší akceleraci a vyšší 
výkon. Baterie má velmi nízké samovybíjení, což je ideální 
pro nastartování motoru po delší době mimo provoz. Exide 
Li-Ion baterie mohou být instalovány v různých polohách při 
zachování prvotřídní bezpečnosti.

Oficiální sponzor týmu  
Reparto Corse MV Agusta  
na Mistrovství světa Superbike
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NovINKY
Garážové vybavení

nOvInKA 
– zařízení na 
profesionální  
čištění dpf filtrů
Velmi významnou novinkou pro 
tento rok je rozšíření nabídky ga-
rážového vybavení o přístroje na 
čištění filtrů –DPF (diesel particu-
late filter) a  katalyzátorů – SCR 
(selective catalytic reduction).

v  současné době se můžete na trhu setkat 
s různými způsoby čištění filtrů. máme v zása-
dě na výběr z několika cest – suchá (vyfou-
kávání / vypalování), mokrá (přímý proplach, 
popř. ultrazvuk). 
suché čištění neboli vypalování dpf spočívá 
ve vypalování filtru ve speciální peci při vyso-
ké teplotě a dále „vyfoukání“ zbylých nečistot 
stlačeným vzduchem. z  výše uvedeného je 
patrné, že když se nebude jednat o „otevřené“ 
filtry nebo filtrové vložky, je nutné filtr řezat, 
manipulovat s keramickým jádrem a následně 
svařit, což je zásadní nevýhoda této metody.
právě proto hrozí vysoké riziko nenávratného 
zničení filtru z  důvodu poškození pokovení 
keramiky drahými kovy, či přímo samotného 
keramického jádra, což má zásadní vliv na 
funkčnost filtru. dalším negativem je poměrně 
dlouhá doba „čištění“, přičemž jen v peci strá-
ví filtr 6-12 hodin. na druhou stranu je potřeba 
zmínit, že se jedná o jeden z nejefektivnějších 
způsobů čištění.
čištění dpf ultrazvukem znamená ponoření 
filtru do ultrasonické nádrže, která je naplně-
ná teplou vodou. ultrasonické vlny vytváří im-
plozi (smršťování) mikrobublin, jež následně 
odstraňují usazené nečistoty z dpF. výhodou 
je nesporně to, že není nutné filtr řezat a také 
to, že se jedná o hloubkové čištění. nevýho-
dou je nízká účinnost a riziko mechanického 
poškození keramických stěn filtru.
mokré čištění dpf (přímý proplach) je rea-
lizováno tak, že se filtr jednoduše upevní do 
čisticího boxu a  proplachuje se vodou. tlak 
vody se samozřejmě reguluje, aby nedošlo 
k poškození struktury filtru. pro zvýšení efek-
tivity čištění se do vody přidává chemický čis-
ticí prostředek. na závěr se filtr vysuší horkým 

vzduchem na speciální stolici, kde se provede 
i  měření průchodnosti. tento způsob je nej-
rychlejší a  nejšetrnější, protože nedochází 
k mechanickému poškození filtru. 

profesionální čisticí  
technologie advanpUre

čisticí stroje od německé firmy advanpure 
využívají spolehlivou a  inovativní technologii 
čištění filtrů pevných částic. Jedná se o „mok-
rou“ metodu čištění přímým proplachem, 
která je velmi šetrná, velmi účinná a zároveň 
je bez nutnosti řezání obalu filtru a opětov-
ného sváření. zároveň v sobě nese i velmi 
důležitou a nezbytnou diagnostiku stavu fil-
tru před a po čištění, abychom zamezili zby-
tečnému čištění poškozeného dpF. Jako 
jediný na trhu nabízí tento přístroj možnost 
měření diferenčních tlaků za sucha. 

čištění filtru dpf technolo-
gií advanpUre

před samotným čištěním je bezpodmínečně 
nutné provést základní diagnostiku filtru dpF. 
tím se rozumí vizuální kontrola povrchu ke-

ramického jádra filtru videoskopem (prostup 
sazí, praskliny keramického jádra apod.). další 
součástí diagnostiky demontovaného filtru je 
zjištění jeho hmotnosti a změření diferenční-
ho tlaku u  suchého filtru. měření protitlaku 
se provádí na speciálním pracovním stole, 
který je vybaven měřicím zařízením a vysoce 
výkonným horkovzdušným dmychadlem, jež 
se později používá k  dokonalému vysušení 
dpF. při zjištění jakýchkoliv poškození nemá 
cenu dále pokračovat v  čištění, jelikož me-
chanické poškození keramického jádra zna-
mená nevratné zničení filtru dpF. 
samotné čištění je velmi jednoduché, rychlé 
a provádí se v čisticím zařízení advanpure. do 
zařízení se filtr upne pomocí pneumatické areta-
ce, přidá se chemický detergent a zahájí se pro-
ces proplachu horkou vodou, přičemž tlak vody 
je regulován, aby nedošlo k  poškození filtru. 
čisticí roztok je po celou dobu procesu vyhříván 
na přesnou teplotu. během celé mycí procedu-
ry, která trvá cca 30 min, se několikrát podpoří 
čištění regulovaným rázem stlačeného vzduchu 
pro uvolnění většiny zachycených nečistot.
po vyčištění se filtr znovu připevní na speciální 
pracovní stůl a zahájí se proces vysoušení dpF 
s postupně se zvyšující teplotou. po cca 30 mi-
nutách je filtr zbaven nežádoucí vlhkosti (záleží 
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výběr z nabídky advanPure:
kÓd náZev běŽná cena bez dph

Gv adpad3000a čistící stroj na dpF filtry 951 000 Kč

Gv adpad3000rm/cp0.5 čistící směs 0,5 kg 1 350 Kč

NovINKY
Garážové vybavení

na velikosti keramické vložky). před závěrečnou 
diagnostikou filtru je důležité dpF znovu zchla-
dit, což se provede také na tomto pracovním 
stole prostřednictvím horkovzdušného dmy-
chadla. doba ochlazení dpF je cca 10 minut 
(v závislosti na velikosti keramické vložky). na-
konec se změří diferenční tlak a zváží se dpF. 
všechny naměřené hodnoty se uvedou do pro-
tokolu o čištění dpF. 
čisticí stroj je dodáván jako kompletní 
sada, která obsahuje potřebné vybavení 
pro profesionální čištění filtrů, vysoušení 
a diagnostiku dpf. 

advanpUre – čisticí technologie pro filtr 
pevných částic
• rychlá, šetrná, profesionální, certifikovaná, levná
• čistí jak sintermetalové, tak keramické filtry
• obnovení 95 % původní kapacity filtru
• bez nutnosti jakéhokoliv hrubého zásahu (řezání, sváření, vypálení)
• unikátní měření protitlaků na suchém filtru
• s protokolem o čištění (vstupní a výstupní měření každého filtru)
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NovINKY
Garážové vybavení

nOvInKY značky starline pro vaši dílnu
Naši nabídku spolehlivého a  kvalitního nářadí jsme opět rozšířili o  několik novinek, 
kterými si můžete doplnit svou dílenskou výbavu. 

AKU nářAdí 

vrtačka s příklepem a regUlací otáček 1050 W 
• výkonný motor 1 050 W
• otáčky naprázdno: 0 - 1 200/0 - 3 200 ot./min
• max. upínací průměr sklíčidla: 13 mm
• měkčené držadlo

objednací kód: gv hl-dl1175
běžná cena bez dph: 1 208 kč

kÓd náZev běŽná cena bez dph

nr F1.et158 1/4" sada nástrčných hlavic - 18 ks 189 Kč

nr F1.et165 1/2" sada nástrčných rázových torX hlavic - 5 ks 389 Kč

nr F1.et166 1/2" sada nástrčných rázových torX hlavic - 4ks 389 Kč

nr F1.et168 1/2" sada nástrčných rázových imbus hlavic - 4ks 389 Kč

nr F1.et169 1/2" sada nástrčných rázových hlavic - 3 ks 306 Kč

nr F1.et157 sada bitů - 20 ks 189 Kč

nr F1.et115 sada klíčů na převlečné matice - 4 ks 263 Kč

nr F1.et75 sada očkových s klíčů - 5 ks 473 Kč

nr F1.et74 sada kleští s prodlouženými čelistmi - 3 ks 369 Kč

nr F1.et81 sada vde 1000v kleští - 3 ks 579 Kč

nr F1.et80 sada vde 1000v šroubováků - 7 ks 411 Kč

nr F1.et143 sada paliček - 2 ks 364 Kč

nr F1.etQ01 sada narážeču na ložiska a gufera - 10 ks 684 Kč

nr F1.et116-1 krátké očkoploché ráčnové klíče - 10 ks 726 Kč

nr F1.et78 očkoploché ráčnové klíče s kloubem - 8 ks 831 Kč

nr F1.et88 kloubové klíče - 6 ks 726 Kč

nr F1.et136-1 sada mini kleští - 4 ks 285 Kč

nr F1.et139 sada kladiva s výrážeči - 4 ks 337 Kč

nr F1.et140 sada pilníků - 7 ks 306 Kč

nr F1.et144 sada kladiva a bezodskokové paličky - 2 ks 306 Kč

nové sady nářadí v pěnových modulech do dílenských vozíků
rozšiřujeme nabídku sad nářadí do vozíků starline. sady jsou uloženy v pěnových modulech, které přesně padnou do zásuvek vozíků. novými 
sadami lze dovybavit již zakoupené vozíky nebo na míru vybavit vozík nový.
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kompletní sortiment vybavení aUtoservisů 
a dílen na WWW.aUtokelly.cz, sekce vybavení servisů

►	Ruční
►	Elektrické
►	Akumulátorové
►	Pneumatické
►	Zahrada

speciální nářadí a přípravky

►	Podvozek,	brzdy,	pohon	kol
►	Výfukové	potrubí
►	Rozvody
►	Videoskopy
►	Palivová	soustava
►	Motor	a	převodovka
►	Chladicí	soustava
►	Karoserie

►	Zouvací	zařízení
►	Vyvažovací	zařízení
►	Huštění	a	tlak	pneu
►	Myčky	na	kola
►	Drobné	vybavení
►	TPMS

►	Pro	osobní	automobily
►	Pro	nákladní	vozy
►	Pro	motocykly
►	Pro	stavební	a	zemědělské	stroje
►	Osciloskopy
►	TPMS
►	Kalibrace	systémů	ADAS

►	Plničky	klimatizací
►	Příslušenství	pro	plnění	a	servis
►	Náplně	klimatizací
►	Desinfekce	klimatizace
►	Detekce	úniku	chladiva
►	Opravy

►	Pevné	zvedáky
►	Přenosné	zvedáky
►	Jeřáby
►	Speciální	zvedáky
►	Manipulátory
►	Podpěry,	nájezdy	a	příslušenství
►	Hydraulika

►	Geometrie
►	Nabíjecí	a	startovací	technika
►	Diesel	program
►	Regloskopy
►	Emisní	stanice
►	Testery	brzd	a	tlumičů
►	Videoskopy
►	Drobné	vybavení
►	Čištění	DPF/FAP	filtrů

►	Svářecí,	ohřívací	a	letovací	technika
►	Rovnání	karoserie
►	Práce	s	autokapalinami
►	Dílenský	nábytek	a	organizéry
►	Navíječe	(voda,	vzduch,	elektro)
►	Pracovní	lampy	a	svítidla
►	Chlazení,	větrání,	vytápění

►	Mycí	a	čisticí	chemie
►	Vysokotlaká	mycí	zařízení
►	Vysavače	a	extraktory
►	Mycí	stoly	a	ultrazvukové	myčky
►	Utírání	a	stírání
►	Sorbenty	a	úklidové	textilie

►	Pracovní	oděvy
►	Pracovní	rukavice
►	Pracovní	obuv
►	Ochrana	zraku	a	sluchu
►	Ochrana	dýchacích	cest
►	Hygiena	a	péče	o	ruce
►	Ochranné	povlaky
►	Pracovní	rohože,	podložky	a	povrchy
►	Dílenské	lékárničky

►	Autochemie
►	Řezivo,	brusivo,	vrtáky
►	Spojovací	materiál
►	Elektroinstalační	materiál
►	Lepící	a	izolační	pásky
►	Hadice,	těsnění,	průchodky

►	Technická	dokumentace
►	E-shop
►	Promo	vozy
►	Tréninkové	centrum
►	Systém	vzdělávání
►	Profi	Diesel	Centra
►	Servis	garážové	techniky

nářadí pneuservis a stlačený vzduch

klimatizace, chlazenídiagnostika zvedáky, manipulátory, hydraulika

vybavení dílnytestování, měření, nabíjení mytí a čištění

spotřební materiálochranné pracovní pomůcky a prostředky podpora

vybavení autoservisů

vybavení autoservisů



září / 2018Info Auto Kelly96

83 poboček 
v čr
město adresa telefon e-mail otevírací doba

centrála auto kelly

praha 9 - vysočany ocelářská 16 840 808 808 autokelly@autokelly.cz

centrální sklad s pobočkou

praha východ - strančice kunice 227, hala dcc 323 607 144 vydej-cs@autokelly.cz po–pá 8.00–20.00 so 8.00–15.00 ne 8.00–15.00

pobočky auto kelly

1  praha 4  k dolům 901/14 266 311 122 praha4@autokelly.cz po–pá 8.00–19.00 so 8.00–13.00

2  praha 5 mládí 824 251 625 540 praha5@autokelly.cz po–pá 8.00–19.00 so 8.00–13.00

3  praha 9 - vysočany ocelářská 16 266 100 630 praha9@autokelly.cz po–pá 7.00–20.00 so 8.00–15.00 ne 8.00–15.00

4  praha 11  kulhavého 669 271 750 872 praha11@autokelly.cz po–pá 8.00–20.00 so 8.00–15.00 ne 8.00–15.00

5  praha 6  podbabská 81 233 320 693 praha6@autokelly.cz po–pá 8.00–19.00 so 8.00–13.00 

6  praha 8  pražská 238 284 688 760 praha8@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00 

7  benešov křižíkova 766 317 700 740 benesov@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

8  beroun (počaply)   plzeňská 67 311 514 846 beroun@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

9  blansko na řadech 2 516 434 200 blansko@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

10  brandýs n. l. karla lípy 1678 318 581 200 brandys@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00 

11  brno - slatina řípská 1407/2b 548 213 707 brno@autokelly.cz po–pá 7.00–20.00 so 8.00–15.00 ne 8.00–15.00

12  brno - lesná loosova 1c 548 210 939 brnosever@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

13  bruntál zeyerova 2032/14a 554 718 440 bruntal@autokelly.cz po–pá 8.00–17.00 so 8.00–12.00

14  česká lípa žitavská 3112 487 522 574 ceskalipa@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

15  české budějovice české vrbné 2392 387 420 372 budejovice@autokelly.cz po–pá 8.00–19.00 so 8.00–13.00 ne 8.00–13.00

16  český krumlov budějovická 179 380 731 430 krumlov@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

17  děčín Ústecká 860 412 516 415 decin@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

18  domažlice masarykova 415 379 482 828 domazlice@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

19  Frýdek - místek ostravská 264 – sviadnov 558 639 872 frydek-mistek@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

20  havířov těšínská 1/992 596 410 660 havirov@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

21  havlíčkův brod humpolecká 1576 569 444 999 havlbrod@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

22  hodonín velkomoravská 83 518 323 393 hodonin@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

23  hradec králové Jana masaryka 1920/27 495 530 520 hradec@autokelly.cz po–pá 8.00–19.00 so 8.00–13.00

24  hranice  nádražní 399 581 602 614 hranice@autokelly.cz po–pá 8.00–17.00   so 8.00–12.00

25  cheb truhlářská 14 354 595 770 cheb@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00       so 8.00–13.00

26  chomutov obchodní zóna 268 - otvice 474 699 370 chomutov@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

27  Jablonec n. nisou palackého 3520 483 306 306 jablonec@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

28  Jičín dělnická 297, valdické předměstí 493 539 569 jicin@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

29  Jihlava kainarova 4496 567 210 106 jihlava@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

30  Jindřichův hradec Jarošovská 753/ii 384 364 220 jindrichuvhradec@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

31  karlovy vary dolní kamenná 1027/9 353 228 999 kv@autokelly.cz po–pá 8.00–20.00 so 8.00–20.00 ne 8.00–20.00

32  kladno železničářů 2450 312 525 719 kladno@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

33  klatovy tyršova 45 376 323 510 klatovy@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00
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34  kolín havlíčkova 863 321 621 132 kolin@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

35  kunice kunice 227, hala dcc 323 607 144 kunice@autokelly.cz po–pá 8.00–20.00 so 8.00–15.00 ne 8.00–15.00

36  liberec dr. milady horákové 119/103 485 130 860 liberec@autokelly.cz po–pá 8.00–19.00 so 8.00–13.00 ne 8.00–13.00

37  litoměřice na vinici 948/13 416 533 732 litomerice@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00    

38  louny rybalkova 2952 415 655 555 louny@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00    

39  mariánské lázně chebská 602/20 354 426 127 mlazne@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

40  mělník mladoboleslavská 3561 315 601 901 melnik@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

41  milevsko čs. legií 65 384 389 185 milevsko@autokelly.cz po–pá 8.00–12.00, 13.00–17.00 so 8.00–11.00

42  mladá boleslav průmyslová 862 326 736 111 boleslav@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

42  Most velebudická 1247 476 100 771 most@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

44  náchod běloveská 944 491 453 333 nachod@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so: 8.00–12.00

45  nepomuk kozlovická 538 371 596 426 nepomuk@autokelly.cz po–pá 8.00–17.00 so: 8.00–12.00

46  nový Jičín hřbitovní 3 556 720 659 novyjicin@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so: 8.00–13.00

47  nymburk boleslavská třída 287 325 538 088 nymburk@autokelly.cz po–pá: 8.00–18.00 so 8.00–13.00

48  olomouc kafkova 1227/6 585 202 277 olomouc@autokelly.cz po–pá 8.00–20.00 so 8.00–15.00 ne 8.00–15.00

49  opava těšínská 1028/37 553 652 822 opava@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

50  ostrava výškovická 3123/46 596 781 406 ostrava@autokelly.cz po–pá 7.00–20.00 so 8.00–15.00 ne 8.00–15.00

51  pardubice pražská 875 466 335 100 pardubice@autokelly.cz po–pá 8.00–19.00 so 8.00–13.00 ne 8.00–13.00

52  pelhřimov nádražní 1112 565 333 050 pelhrimov@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

53  písek pražská 434 382 271 486 pisek@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

54  plzeň u letiště 6, oc borská pole 377 225 828 plzen@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–15.00 ne 8.00–15.00

55  plzeň 2 Úněšovská 2013/10 377 422 812 plzen2@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

55  podbořany šumavská 992 415 210 350 podborany@autokelly.cz po–pá 8.00–17.00 so 8.00–11.30

51  přerov polní 3258/17 585 311 042 prerov@autokelly.cz po– pá 8.00–17.00 so 8.00–13.00

58  příbram husova 366 318 690 962 pribram@autokelly.cz po– pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

59  rakovník plzeňská 2701/ii 313 511 399 rakovnik@autokelly.cz po–pá 8.00–17.00 so 8.00–12.00

60  rokycany plzeňská 1060 374 789 180 rokycany@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

61  rumburk šluknovská 9 412 332 665 rumburk@autokelly.cz po–pá 8.00–17.00 so 9.00–11.30

62  říčany černokostelecká 1794 326 997 040 ricany@autokelly.cz po–pá 8.00–19.00 so 8.00–13.00

63  sokolov stará ovčárna 46 352 324 240 sokolov@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

64  strakonice volyňská 158 383 390 224 strakonice@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

65  stříbro tř. 5. května 1477 374 622 772 stribro@autokelly.cz po–pá 8.00–12.00, 13.00–17.00               so 8.00–11.00

66  sušice nádražní 820 376 522 005 susice@autokelly.cz po–pá 8.00–12.00, 13.00–17.00               so 8.00–11.00

67  svitavy ul. kapitána Jaroše 219/40 461 723 082 svitavy@autokelly.cz po–pá 8.00–17.00  so 8.00–12.00

68  šumperk uničovská 1794/52 583 232 332 sumperk@autokelly.cz po–pá 8.00–17.00 so 8.00–12.00

69  tábor u čápova dvora 2871 381 276 706 tabor@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

70  Teplice riegrova 1505 417 535 926 teplice@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

71  trutnov za cihelnou 170 499 828 442 trutnov@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

72  třebíč žďárského 194 568 420 119 trebic@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

73  třinec oldřichovice 935 558 339 418 trinec@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

74   staré město  
u uherského hradiště tovární 2011 572 542 451 uh.hradiste@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

75  Ústí nad labem masarykova 750/316 475 221 619 usti@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

76  Ústí nad orlicí moravská 1376 465 320 733 ustino@autokelly.cz po–pá 8.00–17.00 so 8.00–12.00

77  vlašim okružní 1884 725 817 846 vlasim@autokelly.cz po–pá 8.00–19.00 so 8.00–19.00 ne 8.00–19.00

78  vrchlabí lánovská 1250 499 629 209 vrchlabi@autokelly.cz po–pá 8.00–17.00

79  vsetín Generála klapálka 790 571 410 111 vsetín@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

80  vyškov brněnská 455/39 517 333 400 vyskov@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

81  zlín broučkova 5458 577 200 120 zlin@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

82  znojmo
evropská 80
(v areálu bývalé hypernovy) 515 222 294 znojmo@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

83  žďár nad sázavou
brněnská 1144/28  – nákupní park 
žďár 566 520 234 zdar@autokelly.cz po–pá 8.00–18.00 so 8.00–13.00

regionální zastoupení auto kelly

1  skalice u české lípy skalice 382 777 116 691 autokelly.nb@tiscali.cz po–pá 9.00–17.00 so 9.00–12.00

2  žatec masarykova 1956 415 710 949 igor.smekal@tiscali.cz po–pá 9.00–17.00 so 9.00–12.00
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termín den/místo název objedn. kód obtížnost specialista

3. 10. 2018 středa
PRAHA BRZDY ATE ZR SK PR-ATE01 PR1 S produkt

9. 10. 2018 úterý
PRAHA OLEJE A MAZIVA ZR SK PR50 PR S produkt

9. 10. 2018 úterý
PRAHA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 1 ZR SK MM11 PR E motorář

10. 10. 2018 středa
PRAHA MECHANIKA MOTORU 2 ZR SK MM15 PR P motorář

10. 10. 2018 středa
Kostel. n. Orl. BRZDY FERODO 1 ZR SK PR-FED01 KO1 S produkt

11. 10. 2018 čtvrtek
OSTRAVA MECHANIKA MOTORU 2 ZR SK MM15 OS P motorář

15.-17. 10. 2018 po-st
PRAHA MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ MOTORU ZR SK MM-B20 PR P motorář

16. 10. 2018 úterý
PRAHA PROPLACH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA07 PR P klimatizace 

a airbagy

16. 10. 2018 úterý
PRAHA AUTOSKLA ZR SK KA13 PR P klimatizace 

a airbagy

16. 10. 2018 úterý
PRAHA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 2 ZR SK MM12 PR E motorář

17. 10. 2018 středa
PRAHA ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA ŠKODA ZR SK RA30 PR P řízení autoservisu

17. 10. 2018 středa
PRAHA ZISK A RENTABILITA AUTOSERVISU ZR SK RA40 PR P řízení autoservisu

18.-19. 10. 2018 čt-pá
PRAHA ÚPRAVY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ VZŇETOVÝCH MOTORŮ ZR SK DS-B20 PR P diesel

18. 10. 2018 čtvrtek
BRNO SPRÁVNÝ PŘEJÍMACÍ TECHNIK ZR SK RA20 BR P řízení autoservisu

18. 10. 2018 čtvrtek
LIBEREC START STOP SYSTÉMY ZR SK EL26 LB P autoelektrikář

23. 10. 2018 úterý
PRAHA TRUCK A TRAILER – BRZDOVÉ SYSTÉMY ZR SK TR-PD07 PR P truck

24. 10. 2018 středa
BRNO KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 BR3 S klimatizace 

a airbagy

25. 10. 2018 čtvrtek
BRNO TRUCK - SCR, AD BLUE VČETNĚ DIAGNOSTIKY ZR SK TR-DS03 BR P truck

30. 10. 2018 úterý
PRAHA KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR1 S klimatizace 

a airbagy

31. 10. 2018 středa
PRAHA TRUCK – ELEKTRONIKA PODVOZKU ZR SK TR-PD10 PR P truck

2. 11. 2018 pátek
PRAHA ELEKTRIKA VOZIDLA 1 ZR SK EL11 PR P autoelektrikář

6. 11. 2018 úterý
PRAHA SPOJKA A DVOUHMOTOVÝ SETRVAČNÍK ZR SK MM10 PR S motorář

7. 11. 2018 středa
PRAHA CAN BUS - PRINCIPY, MĚŘENÍ  A DIAGNOSTIKA ZR SK EL28 PR P autoelektrikář

7. 11. 2018 středa
OSTRAVA TRUCK A TRAILER – BRZDOVÉ SYSTÉMY ZR SK TR-PD07 OS P truck

8. 11. 2018 čtvrtek
BRNO TRUCK - COMMON RAIL SYSTÉMY VČETNĚ DIAGNOSTIKY ZR SK TR-MM03 BR P truck

13. 11. 2018 úterý
PRAHA WORKSHOP - PNEUSERVIS ZR WS PD35 PR W podvozku

13. 11. 2018 úterý
PRAHA TRAILER – ELEKTRONIKA PODVOZKU ZR SK TR-PD12 PR P truck

13. 11. 2018 úterý
BRNO TPMS - SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 BR S podvozku

13. 11. 2018 středa
BRNO ELEKTRIKA VOZIDLA 2 ZR SK EL12 PR P autoelektrikář
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14. 11. 2018 středa
PRAHA TPMS - SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 PR S podvozku

14. 11. 2018 středa
HAVÍŘOV VYŘEŠENÉ PŘÍPADY ZÁVAD NA VOZIDLE 1 ZR SK DE20 HA P diagnostik

15. 11. 2018 čtvrtek
BRNO ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA ŠKODA ZR SK RA30 BR P řízení autoservisu

20. 11. 2018 úterý
PRAHA COMMON RAIL 1 - PRINCIPY A POSTUPY OPRAV ZR SK DS01 PR1 P diesel

20. 11. 2018 úterý
PRAHA HODINOVÁ SAZBA AUTOSERVISU ZR SK RA52 PR P řízení autoservisu

21. 11. 2018 středa
PRAHA ADAS - ASISTENČNÍ SYSTÉMY A INTELIGENTNÍ SVĚTLOMETY ZR SK PD40 PR1 S podvozku

21. 11. 2018 středa
OSTRAVA TRUCK – ELEKTRONIKA PODVOZKU ZR SK TR-PD10 OS P truck

22. 11. 2018 čtvrtek
BRNO ADAS - ASISTENČNÍ SYSTÉMY A INTELIGENTNÍ SVĚTLOMETY ZR SK PD40 BR S podvozku

27. 11. 2018 úterý
PRAHA ELEKTRIKA VOZIDLA 3 ZR SK EL13 PR P autoelektrikář

27. 11. 2018 úterý
PRAHA DIAGNOSTIKA HELLA GUTMANN ZR SK DE61 PR S diagnostik

28. 11. 2018 středa
PRAHA DPF - FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC ZR SK DS08 PR P diesel

29. 11. 2018 čtvrtek
BRNO ELEKTRONIKA PODVOZKU 1 ZR SK PD13 BR P podvozku

4. 12. 2018 úterý
PRAHA PRÁVA A POVINNOSTI AUTOSERVISU ZR SK RA03 PR1 P řízení autoservisu

5. 12. 2018 středa
PRAHA KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR S klimatizace 

a airbagy

5. 12. 2018 středa
PRAHA PRODEJNÍ DOVEDNOSTI AUTOSERVISU ZR SK RA42 PR P řízení autoservisu

5. 12. 2018 středa
OSTRAVA TRAILER – ELEKTRONIKA PODVOZKU ZR SK TR-PD12 OS P truck

6. 12. 2018 čtvrtek
OSTRAVA KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 OS S klimatizace 

a airbagy

10-11. 12. 2018 po-út
PRAHA PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU BOSCH TSI ZR SK MM-B30 PR P motorář

11. 12. 2018 úterý
PRAHA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 3 ZR SK MM17 PR E motorář

11. 12. 2018 úterý
PRAHA BRZDY ATE ZR SK PR-ATE01 PR2 S produkt

12. 12. 2018 středa
PRAHA PARALELNÍ MĚŘENÍ 1 ZR SK EL09 PR P autoelektrikář

12. 12. 2018 středa
PRAHA WORKSHOP - KLIMATIZACE ZR WS KA25 PR1 W klimatizace 

a airbagy

13. 12. 2018 čtvrtek
OSTRAVA DPF - FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC ZR SK DS08 OS P diesel

18. 12. 2018 úterý
PRAHA DELPHI 1 ZR SK DE85 PR S diagnostik

18. 12. 2018 úterý
PRAHA WORKSHOP - GEOMETRIE ZR WS PD25 PR W podvozku

19. 12. 2018 středa
PRAHA WORKSHOP  PLNIČKY AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK ZR WS MM25 PR1 W motorář

19. 12. 2018 středa
PRAHA COMMON RAIL 2 - DIAGNOSTIKA A MĚŘENÍ V PRAXI ZR SK DS03 PR E diesel

20. 12. 2018 čtvrtek
BRNO TEXA1 ZR SK DE81 BR S diagnostik
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termín den/místo název objedn. kód obtížnost specialista

3. 10. 2018 středa
PRAHA BRZDY ATE ZR SK PR-ATE01 PR1 S produkt

9. 10. 2018 úterý
PRAHA OLEJE A MAZIVA ZR SK PR50 PR S produkt

9. 10. 2018 úterý
PRAHA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 1 ZR SK MM11 PR E motorář

10. 10. 2018 středa
PRAHA MECHANIKA MOTORU 2 ZR SK MM15 PR P motorář

10. 10. 2018 středa
Kostel. n. Orl. BRZDY FERODO 1 ZR SK PR-FED01 KO1 S produkt

11. 10. 2018 čtvrtek
OSTRAVA MECHANIKA MOTORU 2 ZR SK MM15 OS P motorář

15.-17. 10. 2018 po-st
PRAHA MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ MOTORU ZR SK MM-B20 PR P motorář

16. 10. 2018 úterý
PRAHA PROPLACH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA07 PR P klimatizace 

a airbagy

16. 10. 2018 úterý
PRAHA AUTOSKLA ZR SK KA13 PR P klimatizace 

a airbagy

16. 10. 2018 úterý
PRAHA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 2 ZR SK MM12 PR E motorář

17. 10. 2018 středa
PRAHA ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA ŠKODA ZR SK RA30 PR P řízení autoservisu

17. 10. 2018 středa
PRAHA ZISK A RENTABILITA AUTOSERVISU ZR SK RA40 PR P řízení autoservisu

18.-19. 10. 2018 čt-pá
PRAHA ÚPRAVY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ VZŇETOVÝCH MOTORŮ ZR SK DS-B20 PR P diesel

18. 10. 2018 čtvrtek
BRNO SPRÁVNÝ PŘEJÍMACÍ TECHNIK ZR SK RA20 BR P řízení autoservisu

18. 10. 2018 čtvrtek
LIBEREC START STOP SYSTÉMY ZR SK EL26 LB P autoelektrikář

23. 10. 2018 úterý
PRAHA TRUCK A TRAILER – BRZDOVÉ SYSTÉMY ZR SK TR-PD07 PR P truck

24. 10. 2018 středa
BRNO KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 BR3 S klimatizace 

a airbagy

25. 10. 2018 čtvrtek
BRNO TRUCK - SCR, AD BLUE VČETNĚ DIAGNOSTIKY ZR SK TR-DS03 BR P truck

30. 10. 2018 úterý
PRAHA KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR1 S klimatizace 

a airbagy

31. 10. 2018 středa
PRAHA TRUCK – ELEKTRONIKA PODVOZKU ZR SK TR-PD10 PR P truck

2. 11. 2018 pátek
PRAHA ELEKTRIKA VOZIDLA 1 ZR SK EL11 PR P autoelektrikář

6. 11. 2018 úterý
PRAHA SPOJKA A DVOUHMOTOVÝ SETRVAČNÍK ZR SK MM10 PR S motorář

7. 11. 2018 středa
PRAHA CAN BUS - PRINCIPY, MĚŘENÍ  A DIAGNOSTIKA ZR SK EL28 PR P autoelektrikář

7. 11. 2018 středa
OSTRAVA TRUCK A TRAILER – BRZDOVÉ SYSTÉMY ZR SK TR-PD07 OS P truck

8. 11. 2018 čtvrtek
BRNO TRUCK - COMMON RAIL SYSTÉMY VČETNĚ DIAGNOSTIKY ZR SK TR-MM03 BR P truck

13. 11. 2018 úterý
PRAHA WORKSHOP - PNEUSERVIS ZR WS PD35 PR W podvozku

13. 11. 2018 úterý
PRAHA TRAILER – ELEKTRONIKA PODVOZKU ZR SK TR-PD12 PR P truck

13. 11. 2018 úterý
BRNO TPMS - SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 BR S podvozku

13. 11. 2018 středa
BRNO ELEKTRIKA VOZIDLA 2 ZR SK EL12 PR P autoelektrikář
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14. 11. 2018 středa
PRAHA TPMS - SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 PR S podvozku

14. 11. 2018 středa
HAVÍŘOV VYŘEŠENÉ PŘÍPADY ZÁVAD NA VOZIDLE 1 ZR SK DE20 HA P diagnostik

15. 11. 2018 čtvrtek
BRNO ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA ŠKODA ZR SK RA30 BR P řízení autoservisu

20. 11. 2018 úterý
PRAHA COMMON RAIL 1 - PRINCIPY A POSTUPY OPRAV ZR SK DS01 PR1 P diesel

20. 11. 2018 úterý
PRAHA HODINOVÁ SAZBA AUTOSERVISU ZR SK RA52 PR P řízení autoservisu

21. 11. 2018 středa
PRAHA ADAS - ASISTENČNÍ SYSTÉMY A INTELIGENTNÍ SVĚTLOMETY ZR SK PD40 PR1 S podvozku

21. 11. 2018 středa
OSTRAVA TRUCK – ELEKTRONIKA PODVOZKU ZR SK TR-PD10 OS P truck

22. 11. 2018 čtvrtek
BRNO ADAS - ASISTENČNÍ SYSTÉMY A INTELIGENTNÍ SVĚTLOMETY ZR SK PD40 BR S podvozku

27. 11. 2018 úterý
PRAHA ELEKTRIKA VOZIDLA 3 ZR SK EL13 PR P autoelektrikář

27. 11. 2018 úterý
PRAHA DIAGNOSTIKA HELLA GUTMANN ZR SK DE61 PR S diagnostik

28. 11. 2018 středa
PRAHA DPF - FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC ZR SK DS08 PR P diesel

29. 11. 2018 čtvrtek
BRNO ELEKTRONIKA PODVOZKU 1 ZR SK PD13 BR P podvozku

4. 12. 2018 úterý
PRAHA PRÁVA A POVINNOSTI AUTOSERVISU ZR SK RA03 PR1 P řízení autoservisu

5. 12. 2018 středa
PRAHA KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR S klimatizace 

a airbagy

5. 12. 2018 středa
PRAHA PRODEJNÍ DOVEDNOSTI AUTOSERVISU ZR SK RA42 PR P řízení autoservisu

5. 12. 2018 středa
OSTRAVA TRAILER – ELEKTRONIKA PODVOZKU ZR SK TR-PD12 OS P truck

6. 12. 2018 čtvrtek
OSTRAVA KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 OS S klimatizace 

a airbagy

10-11. 12. 2018 po-út
PRAHA PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU BOSCH TSI ZR SK MM-B30 PR P motorář

11. 12. 2018 úterý
PRAHA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 3 ZR SK MM17 PR E motorář

11. 12. 2018 úterý
PRAHA BRZDY ATE ZR SK PR-ATE01 PR2 S produkt

12. 12. 2018 středa
PRAHA PARALELNÍ MĚŘENÍ 1 ZR SK EL09 PR P autoelektrikář

12. 12. 2018 středa
PRAHA WORKSHOP - KLIMATIZACE ZR WS KA25 PR1 W klimatizace 

a airbagy

13. 12. 2018 čtvrtek
OSTRAVA DPF - FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC ZR SK DS08 OS P diesel

18. 12. 2018 úterý
PRAHA DELPHI 1 ZR SK DE85 PR S diagnostik

18. 12. 2018 úterý
PRAHA WORKSHOP - GEOMETRIE ZR WS PD25 PR W podvozku

19. 12. 2018 středa
PRAHA WORKSHOP  PLNIČKY AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK ZR WS MM25 PR1 W motorář

19. 12. 2018 středa
PRAHA COMMON RAIL 2 - DIAGNOSTIKA A MĚŘENÍ V PRAXI ZR SK DS03 PR E diesel

20. 12. 2018 čtvrtek
BRNO TEXA1 ZR SK DE81 BR S diagnostik
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2018

Auto KellyRoadShow
GARÁŽOVÉHO VYBAVENÍ

místo den/datum

Pardubice úterý  / 25. 9. 2018

Jíčín středa  / 26. 9. 2018

Liberec úterý  / 2. 10. 2018

Ústí nad Labem středa  / 3. 10. 2018

Most čtvrtek  / 4. 10. 2018

Praha 9 úterý  / 9. 10. 2018

Kolín čtvrtek  / 11. 10. 2018

Pl ň II /

místo  den/datum

Domažlice  středa /  17. 10. 2018

ČČeské Budějovice  čtvrtek / 18. 10. 2018

Praha 5  úterý  / 23. 10. 2018

Třebíč  čtvrtek / 25. 10. 2018

Brno Slatina  úterý / 30. 10. 2018

Hodonín středa / 31. 10. 2018

Zlín  čtvrtek /  1. 11. 2018

Olomouc  úterý   /  6. 11. 2018

Plzeň II úterý  / 16. 10. 2018 Třinec  středa  /  7. 11. 2018

Co na vás dále čeká?

Představení nového sortimentu:

    VŠE PRO LAKOVÁNÍ

Uvidíte, jak čistit DPF a co víme o dieselu

Poznáte novou technologii ADAS
- kalibrace radarů a kamer vozidel

Akční ceny garážového 
vybavení

Ochutnáte nejlepší grilovaná kuřata.

OD 14.00 DO 19.00 HOD. 
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