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Moje Garáž je služba, která Vám zdarma 
zjednoduší řízení zakázek ve Vašem auto-
servisu a zajistí Vám tak více spokojených 
zákazníků. Díky službě Moje Garáž získáte 
pro svůj servis konkurenční výhodu a stane-
te se pro své zákazníky profesionálním part-
nerem.

UŽITečnÁ SLUŽBA MOJE GARÁŽ 

Nabízí Vám tyto služby:

vyberte si typ vozidla ze známé struktury 
e-shopu a jednoduše zaparkujte zákazníkovo 
vozidlo do své garáže.

Díky automaticky předvyplněnému 
Zakázkovému listu snadno založíte novou 
zakázku – stačí jen doplnit zákazníkem 
požadované servisní úkony.

Je možné zdarma z předvyplněných šablon 
odeslat SMS vašim zákazníkům i s vizitkou. 
na jednom místě je správa kontaktů vašich 
zákazníků (email, telefony, adresy… ).

nepropásnete tak možnost včas nabídnout 
vašim zákazníkům servis jejich vozidla a to 
právě ve chvíli, kdy je to pro ně potřebné.
Stačí zadat termíny STK, příštího servisu či 
expiraci autolékárničky.

nákupy pro daný vůz se vám automaticky 
uloží v jeho kartě.
všechny informace dostupné odkudkoliv: 
z vašeho PC, tabletu či mobilu. 

MODernÍ NÁSTROJ PRO SPRÁVU ZAKÁZEK AUTOServISU 
A KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKEM

Službu MOJE GARÁŽ je možné začít 
používat ihned:
 • Je zdarma k dispozici všem registrovaným 
 zákazníkům AK
• Bez nutnosti cokoliv instalovat
• Jednoduché a intuitivní ovládání
• nevyžaduje žádné zvláštní školení a ani 
 znalosti

Videoprezentaci si můžete spustit zde

Snadné vytvoření zakázky

Rychlá komunikace s Vašimi zákazníky

Včasná upozornění na důležité termíny

Přehledná historie uložena 
na jednom místě

Jednoduchá evidence 
vozidel Vašich zákazníků
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UŽITečnÁ SLUŽBA MOJE GARÁŽ 

Tištěný katalog si můžete vyžádat na Truck lince 844 148 148 nebo u svého account manažera.

vYBÍreJTe Z KATALOGU 
NEJŽÁDANĚJŠÍHO TRUCK 
SORTIMENTU GARÁŽOVÉHO 
VYBAVENÍ
Praktická a přehledná brožura je věnovaná 
nejžádanějším produktům garážového vybavení pro 
nákladní automobily a dalším užitečným informacím. 

Online verzi katalogu naleznete zde.

V katalogu najdete:
• 400 nejžádanějších produktů 
 v 6 produktových sekcích
• Informace o objednávání truck dílů
• Záruční podmínky
• Ceník elektrorevizí a servisních služeb 
• Kontakty na Delphi diesel centra v ČR a SR 
 se specializací pro trucky

Zpět na obsah
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NOVINKY v SOrTIMenTU
TLUMIČŮ A PRUŽIN 
V uplynulých 3 měsících jsme rozšířili nabídku sortimentů tlumičů Starline o 180 položek 
a pružin Starline o 100 položek. 

novinky byly zaváděny podle poptávky na-
šich partnerů a  zákazníků, takže věříme, že 
tyto položky pro vás budou zajímavé a určitě 
si mezi nimi vyberete. navíc kromě širokého 
výběru nabízíme i velmi zajímavé ceny, které 
jsou u většiny položek bezkonkurenční.

Dále můžete vidět pár příkladů z obou sorti-
mentních skupin. 
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Zpět na obsah

kód 
auto kelly NÁZeV dÍlu PŘÍKLAD POUŽITÍ/ZNAČKA A MODEL MOc bEZ 

dph

TL ST065.2
P/L tlumič pérování 
STARLINE, plyno-kapal. zadní

CITROEN C4 I, CITROEN C4 KUPE, PEUGEOT 307 (3AC/C) 1 034 Kč

TL ST057.2
P/L tlumič pérování 
STARLINE, plyno-kapal. zadní

ALFA ROMEO 145 (930), ALFA ROMEO 146 (930), 
ALFA ROMEO 155 (167), FIAT BRAVA (182), FIAT BRAVO I (182)

805 Kč

TL ST0262.2
P/L tlumič pérování 
STARLINE, plyno-kapal. přední

VW EOS, VW TIGUAN (5N_), VW TOURAN (1T1,1T2), 
VW TOURAN (1T3)

1 357 Kč

TL C00278.2
P/L tlumič pérování 
STARLINE, plyno-kapal. zadní 

MAZDA 3 (BK), MAZDA 5 (CR19) 1 055 Kč

TL C00315/6
P+L tlumič pérování 
STARLINE, plyno-kapal. přední 

FORD GALAXY (WA6), FORD MONDEO IV (BA7), 
FORD S-MAX (WA6), VOLVO V70 III/XC70 II/S80 II

1 785 Kč

TL C00277.2
P/L tlumič pérování 
STARLINE, plyno-kapal. zadní 

AUDI A4 (8E2,B6), AUDI A4 AVANT (8E5,B6), 
AUDI A4 KABRIOLET (8H7,B6,8HE,B7)

1 298 Kč

TL C00323.2
P/L tlumič pérování 
STARLINE, plyno-kapal. přední 

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3t, MERCEDES-BENZ 
SPRINTER 3.5t, VW CRAFTER 30-35/30-50

2 178 Kč

TL C00338.2
P/L tlumič pérování 
STARLINE, plyno-kapal. zadní

CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 654 Kč

TL C00269.2
P/L tlumič pérování 
STARLINE, plyno-kapal. zadní 

BMW 1 (E81), BMW 1 (E87), BMW 1 (E82), BMW 1 (E88), 
BMW 3 (E90)/(E91)/(E92)/(E93)

1 222 Kč

TL C00309/0
P+L tlumič pérování 
STARLINE, plyno-kapal. přední 

CITROEN XSARA (N1), CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1 465 Kč

…a dalších 170 položek na www.autokelly.cz

výběr z nabídky tlumičů:

kód 
auto kelly NÁZeV dÍlu PŘÍKLAD POUŽITÍ/ZNAČKA A MODEL MOc bEZ 

dph

PR TH665
Pružina pérování přední 
nápravy STARLINE

FORD FOCUS C-MAX, FORD FOCUS II 788 Kč

PR TH705
Pružina pérování zadní 
nápravy STARLINE

ŠKODA ROOMSTER (5J), ŠKODA OCTAVIA (1U5), VW BORA 
(1J6), VW GOLF IV (1J5)

1 033 Kč

PR TH691
Pružina pérování zadní 
nápravy STARLINE

VW PASSAT (3C2), VW PASSAT (3C5), VW TIGUAN (5N_) 922 Kč

PR TH721
Pružina pérování zadní 
nápravy STARLINE

ŠKODA FABIA (6Y2), ŠKODA FABIA (6Y3), ŠKODA FABIA 698 Kč

PR TH712
Pružina pérování přední 
nápravy STARLINE

FIAT PUNTO (199), FIAT PUNTO EVO (199), FIAT GRANDE 
PUNTO (199)

843 Kč

PR TH655
Pružina pérování přední 
nápravy STARLINE

RENAULT CLIO II, RENAULT THALIA I 977 Kč

PR TH688
Pružina pérování přední 
nápravy STARLINE

CITROEN C4 I, PEUGEOT 307 819 Kč

PR TH714
Pružina pérování přední 
nápravy STARLINE

OPEL CORSA D 776 Kč

PR TH710
Pružina pérování přední 
nápravy STARLINE

SEAT CORDOBA, SEAT IBIZA II/III, SEAT INCA, 
SEAT TOLEDO I, VW POLO (6KV2)/(6KV5) 

775 Kč

PR TH709
Pružina pérování přední 
nápravy STARLINE

RENAULT MEGANE II 1 055 Kč

…a dalších 90 položek na www.autokelly.cz

výběr z nabídky pružin:



e-Info Auto Kelly  I 06/2016

SNÍŽILI JSME CENY DPF FILTRŮ

Od nového roku vstoupila v platnost no-
vela vyhlášky č. 302/2001 Sb. o  technic-
kých prohlídkách a měření emisí vozidel. 
Novela tohoto zákona v sobě zahrnuje vý-
znamnou změnu a  tou je důsledná kont-
rola diagnostiky vozidla při měření emisí. 
Ta je již nyní povinná a bude od 1. 7. 2016 
nedílnou součástí emisního protokolu po-
řizovaného online z vozidla během emisní 
zkoušky. Zejména pro řidiče dieselových 
automobilů to znamená, že budou muset 
kontrolám emisí věnovat více pozornosti, 
než byli v minulosti zvyklí.

Nejširší portfolio
Společnost Auto Kelly se již několik let peč-
livě věnuje programu DPF  filtrů, a  tak vám 
jako jediná může nabídnout nejširší portfolio 
na trhu – celkem přes 470 položek DPF filtrů! 

Nejkvalitnější produkty
U  Auto Kelly si zákazníci mohou vybrat 
hned z  několika značek v  nabídce. nej-
oblíbenější variantou našich zákazníků je 
značka Starline (186 položek), zejména 
díky vynikajícímu poměru ceny a  kvality, 
dále díky širokému portfoliu nabízených 
produktů a  výborné dostupnosti položek 
určených i na méně obvyklé modely osob-
ních a užitkových vozidel. Značka Starline 
se stala vůbec nejprodávanější značkou 

nABÍZÍMe neJšIršÍ POrTFOLIO, KTeré SPOLehLIvě OBSTOJÍ 
U ZPřÍSněnýCh KOnTrOL eMISnÍhO SYSTéMU 

DPF filtrů na trhu. Klíčovou součástí DPF 
filtrů je jejich jádro (COr, SIC), proto se pro 
produkty Starline požívají výhradně jádra 
se shodnou nasyceností vzácných kovů jako 
u prémiových produktů značek Bosal a Wal-
ker. Mezi další značky v sortimentu DPF filtrů 
řadíme špičkové výrobce, kteří dodávají své 
produkty do prvovýroby, společnosti Walker 
(183 položek) a Bosal (106 položek).

Nejvýhodnější ceny  
Abychom podtrhli výhodnost spolupráce 
s Auto Kelly, snížili jsme od 1. 5. 2016 ma-
loobchodní ceny všech položek DPF filtrů 
(i katalyzátorů) o  10 %. Příklady nejatrak-
tivnějších položek naleznete v tabulce.

kód 
auto kelly NÁZeV dÍlu PŘÍKLADY POUŽITÍ PůvODNÍ cENA 

(bEZ DPH)
NOvá cENA 
(bEZ DPH)

99.50.014 Filtr pevných částic STARLINE FORD FOCUS II, FORD C-MAX 9 298 Kč 8 368 Kč

99.50.053 Filtr pevných částic STARLINE FORD MONDEO, S-MAX,VOLVO C70 5 931 Kč 5 338 Kč

99.50.026 Filtr pevných částic STARLINE PEUGEOT 307 6 440 Kč 5 796 Kč

99.50.023 Filtr pevných částic STARLINE OPEL ASTRA H 9 818 Kč 8 836 Kč

...a dalších 182  položek

DPF filtry Starline:
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kód 
auto kelly NÁZeV dÍlu PŘÍKLADY POUŽITÍ PůvODNÍ cENA 

(bEZ DPH)
NOvá cENA 
(bEZ DPH)

WA 93046 Filtr pevných částic Walker MERCEDES-BENZ SPRINTER 11 940 Kč 10 746 Kč

WA 93075 Filtr pevných částic Walker SUZUKI GRAND VITARA 12 050 Kč 10 845 Kč

WA 73024 Filtr pevných částic Walker RENAULT MEGANE, RENAULT SCÉNIC 7 922 Kč 7 130 Kč

...a dalších 180  položek

DPF filtry Walker:

kód 
auto kelly NÁZeV dÍlu PŘÍKLADY POUŽITÍ PůvODNÍ cENA 

(bEZ DPH)
NOvá cENA 
(bEZ DPH)

BS 097-215 Filtr pevných částic Bosal MAZDA 3 8 990 Kč 8 091 Kč

BS 097-120 Filtr pevných částic Bosal CITROËN C4, CITROËN Grand Picasso 7 641 Kč 6 877 Kč

BS 097-209 Filtr pevných částic Bosal OPEL ZAFIRA 11 211 Kč 10 090 Kč

...a dalších více jak 103 položek

DPF filtry Bosal:

kód 
auto kelly NÁZeV dÍlu PŘÍKLADY POUŽITÍ MOc 

(bEZ DPH)

 VAG 1K0254707LX Filtr pevných částic ORIGINÁL
ŠKODA OCTAVIA II 1.6TDI , ŠKODA SUPERB II 1.6TDI, 
ŠKODA YETI 1.6TDI

37 179 Kč

VAG 7H0254700JX Filtr pevných částic ORIGINÁL VW TRANSPORTER 2.5 TDI 47 456 Kč

PSA 1731TV Filtr pevných částic ORIGINÁL
CITROËN JUMPER 3.0HDi, FIAT DUCATO 3.0 HDi, 
PEUGEOT BOXER 3.0HDi

42 369 Kč

...a další výrobky pro všechny dostupné značky na českém trhu

DPF filtry Oe:

Originální díly DPF filtrů
v případě, že daný DPF filtr není k dispozici na 
aftermarketovém trhu (nejnovější modely vozů, 
méně časté modely), rádi vám nabídneme ori-
ginální náhradní díl přesně vyhledaný dle vIn 
konkrétního vozidla. Auto Kelly vám rychle 

a kvalitně dodá DPF filtr na jakýkoliv vůz do-
stupný na českém trhu. Doba dodání je závis-
lá na značce vozu a pohybuje se od jednoho 
do šesti pracovních dnů. Pro nabídku navštivte 
www.autokelly.cz nebo kontaktujte svoji po-
bočku či obchodního zástupce.

Zpět na obsah
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ROZŠÍŘILI JSMe nABÍDKU 
NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO 
ASIJSKÉ VOZY

Auto Kelly v současné době nabízí nejširší portfolio dílů na asijské vozy na trhu od značek 
Nipparts a BLUE PRINT.

Dosud byl sortiment obou těchto velmi oblíbe-
ných značek veden pod společnými objedna-
cími kódy (např. nI J1323041 - vzduchový filtr). 
vzhledem k oblíbenosti obou značek se Auto 
Kelly rozhodlo tuto situaci změnit a  tyto dvě 
značky oddělit. Tímto krokem se vám tak ote-
vírá možnost samostatného výběru z nejširších 
portfolií náhradních dílů na asijské vozy na trhu. 

nYnÍ nAvÍC MŮŽeTe SAMOSTATNĚ OBJEDNÁVAT ZnAčKU 
NIPPARTS A BLUE PRINT

Co tato změna znamená v praxi?

NIPPARTS
Současné objednací kódy začínající označe-
ním „nI“ nezaniknou, ale budou sloužit pouze 
pro objednávání značky nIPPArTS.

kód 
auto kelly NÁZeV dÍlu PŘÍKLAD POUŽITÍ/ZNAČKA A MODEL MOc bEZ 

dph

NI J1317003 Olejový filtr NIPPARTS HYUNDAI / i20 (PB, PBT) [08/08-11/14] / 1.6 139 Kč

NI N1330523 Palivový filtr NIPPARTS HYUNDAI / i30 CW (GD) [06/12-] / 1.6 748 Kč

NI N1320532 Vzduchový filtr NIPPARTS KIA / SOUL II (PS) [02/14-] / 1.6 CRDi 128 380 Kč

NI J3613002 Sada brzdových destiček NIPPARTS MAZDA / 6 (GH) [08/07-01/13] / 2.2 D 761 Kč

NI N4860316 Podpora-/ Kloub NIPPARTS KIA / CEE’D SW (ED) [09/07-10/12] / 2.0 CRDi 644 Kč

Dalších 16 000 dílů značky Nipparts naleznete na www.autokelly.cz

výběr z portfolia nIPPArTS: 



06/2016  I e-Info Auto Kellye-Info Auto Kelly  I 06/2016

Zpět na obsah

Přehled nabízených sortimentů 
obou značek: 
• Filtry
• Brzdy
• Spojky a převodovka
• Díly řízení a pohon kol
• Motorové díly
• Rozvody
• Elektrické díly
• Chlazení a vytápění
• Výfukové systémy

kód 
auto kelly NÁZeV dÍlu PŘÍKLAD POUŽITÍ/ZNAČKA A MODEL MOc bEZ 

dph

BP ADD62104 Olejový filtr BLUE PRINT SUZUKI / SWIFT IV (FZ, NZ) [10/10-] / 1.2 101 Kč

BP ADM52235 Vzduchový filtr BLUE PRINT MAZDA / 6 [08/07-01/13] /  2.2 MZR-CD 415 Kč

BP ADN12237 Vzduchový filtr BLUE PRINT NISSAN / NP300 [04/08-] / 2.5 dCi 4x4 411 Kč

BP ADG04282
Sada brzdových destiček, 
kotoučová brzda BLUE PRINT

HYUNDAI / i20 (GB) [11/14-] / 1.1 CRDi 1 013 Kč

BP ADN17220
Snímač úhlu klikové hřídele 
BLUE PRINT

NISSAN / NAVARA (D40) [10/04-] / 2.5 dCi 4WD  2 087 Kč

BP ADG046152
Tažné lanko, parkovací brzda 
BLUE PRINT

HYUNDAI / TUCSON (JM) [08/04-03/10] / 2.0 939 Kč

BP ADM54248
Sada brzdových destiček, 
kotoučová brzda BLUE PRINT

MAZDA / 6 kombi (GH) [02/08-01/13] / 1.8 1 026 Kč

BP ADG01843 Žhavicí svíčka BLUE PRINT HYUNDAI / SANTA FÉ II (CM) [03/06-12/12] / 2.0 CRDi 683 Kč

Dalších 21 000 dílů značky BLUE PRINT naleznete na www.autokelly.cz

výběr z portfolia BLUe PrInT: 

BLUE PRINT
Pro objednávání značky BLUr PrInT nově 
vznikly objednací kódy, které budou mít po-
čáteční označení vždy „BP“, a  pod těmito 
kódy se bude nacházet výlučně zboží značky 
BLUe PrInT.

Obě značky vynikají vysokou kvalitou svých 
výrobků podléhající kontrole srovnatelné s díly 
Oe kvality. neustále sledují vývoj trhu a mají tak 
v nabídce vždy aktuální a nenovější díly. Díky 
tomu patří jejich sortiment k nejširším na trhu. 
Další informace na www.autokelly.cz
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AKCe: JAPOnSKÁ KLIMATIZACE 
nYnÍ DO KAŽDÉ DÍLNY
Mobilní klimatizace znamenají rychlé, jednoduché a spolehlivé řešení chlazení Vaší dílny bez 
nutnosti instalace venkovní jednotky. Mobilita a  moderní design zajišťují maximální komfort 
a úsporu energie s ohledem na životní prostředí.

Ověřenou značkou v  sortimentu mobilních 
klimatizací je japonský výrobce Sakura, který 
je jedním z největších dodavatelů klimatizací 
pro domácí i komerční účely. Mobilní klimati-
zace Sakura nabízí funkci chlazení, vysoušení 
a také ventilace.

Klimatizace Sakura modelové řady „K“ je 
novinkou roku 2016. Od běžných typů mo-
bilních klimatizací se liší tím, že neodvádí 
kondenzované vzdušné páry do nádržky, ale 
naopak ponechává vzdušnou vlhkost v míst-
nosti. Automatické odpařování kondenzátu 
zaručuje, že se při chlazení nesnižuje relativ-
ní vlhkost v místnosti a nemusíte čelit suché-
mu vzduchu. Zabudovaná nádržka pak plní 
pouze bezpečnostní funkci. Komfort pro uži-
vatele zajišťuje 12hodinový časovač, funkce 
„SLeeP“ pro noční provoz, velký LCD display 
s podsvícením a dálkové ovládání.

Instalace jednotky je snadná. Důležité je vy-
vedení teplého vzduchu pryč z ochlazované 
místnosti (oknem, dveřmi, prostupem ve zdi) 
hadicí na odvod teplého vzduchu. Po zapoje-
ní do elektrické sítě a zapnutí jednotky se kli-
matizace stává plně funkční. Příslušenství pro 
odvod teplého vzduchu z místnosti je součás-
tí balení mobilní klimatizace.

Ovládání jednotky 
je možné provádět 
přímo na přístroji 
ovládacím pane-
lem nebo pro po-
hodlnější obsluhu 
a více funkcí se jednotka ovládá pomocí dál-
kového ovladače. Zapnutí či vypnutí klimati-
zace je možné naprogramovat pomocí funkce 
časovač.

Omyvatelný filtr, který lze snadno vyjmout, 
vyčistit a  opět snadno nainstalovat, je další 
nespornou výhodou této klimatizace.

Výhody klimatizace Sakura:
• Tři funkce v jednom – chlazení, 
 vysoušení, ventilace
• V režimu chlazení nesnižuje relativní 
 vlhkost v místnosti
• Možnost naprogramování zapnutí 
 a vypnutí
• Dálkové ovládání
• Snadná instalace
• Omyvatelný filtr

Mobilní klimatizace Sakura, model 2016

Zpět na obsah
10.450 kčKód: GV STAC12CPA

Do 10. 7. v akci za
9.083 kč

bez DPH



06/2016  I e-Info Auto Kelly

Seriál technických informací
Tentokrát na téma: 

Abychom si mohli představit, kde se takové 
kódování ukládá v  řídicí jednotce, projde-
me si nejprve základní stavební prvky řídicí 
jednotky. na následujícím obrázku je mož-
né vidět základní konstrukci řídicí jednotky 
motoru. Tato koncepce je dodržena u všech 

řídicích jednotek, jako je 
elektronika centrálního 
rozvodu, přístrojový panel 
a  podobně. Je však nut-
né předpokládat, že pro 
každou jednotku je použit 
konkrétní typ součástek.

Jako první je označen procesor. Ten vykoná-
vá program uložený v paměti Flash eePrOM.
Druhá pozice se nazývá sériová paměť ee-
PrOM. Tato paměť je důležitá právě z hle-
diska kódování. Tuto paměť si můžeme 
představit jako zápisník, který obsahuje 
nastavení konkrétní jednotky. například 
zda je vozidlo vybaveno automatickou či 
manuální převodovkou. 
Třetí část se nazývá Flash eePrOM. Tuto 

Ve třetím díle diagnostického seriálu se bu-
deme věnovat řídicím jednotkám z  hlediska 
kódování. Pro jednoduché vysvětlení: „KÓ-
DOVÁNÍ“ znamená nastavení/změnu určitých 
parametrů pro některé z funkcí řídicích jedno-
tek a měnění konfigurace výbavy automobilu. 
Například nastavení parametrů tažného zaří-
zení, tempomatu, světel (přisvícení do zatáček 
„corner light“, comming home, ...), aktivace 
denního svícení, nastavení gateway. Super-
VAG pak nabízí také jedinečnou funkci klono-
vání řídicích jednotek. 

KÓDOVÁNÍ ŘÍDICÍCH JEDNOTEK 
V KONCERNU VW
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část si je možné představit jako samotné 
DvD, které se nemění. Obsahuje samotný 
program pro vykonávání správně funkce ří-
dicí jednotky.

Kódování řídicích jednotek
Kódováním z pohledu řídicí jednotky rozumí-
me data (hodnoty) uložené v řídicí jednotce, 
která ovlivňují její chování za běžného pro-
vozu. Je tím docíleno opakovaného použití 
stejné řídicí jednotky (fyzicky, ve výrobě) pro 
různé typy a výbavy vozidel.
Kódování je z pohledu diagnostiky základní 
diagnostická funkce, podobně jako přizpů-
sobení nebo základní nastavení. Během této 
funkce je možné číst a opětovně zapisovat 
údaje do řídicí jednotky.
Tato data je pro zobrazení a zadávání nut-
né přepočítat (kódovat) do čitelné podo-
by. Úkolem diagnostiky je tak načíst data 
z  řídicí jednotky, doplnit význam dat pro 
zobrazení, po změně data opět zakódovat 
a zapsat do řídicí jednotky. Pro doplnění vý-
znamu dat má program SupervAG kódovací 
tabulku podle identifikace řídicí jednotky.
v koncernu vW je možné se setkat se dvě-
ma způsoby kódování dat:
• krátké kódování (hodnota kódování je 
 převedena do jednoho čísla) –používané 
 na starších řídicích jednotkách 
 (škoda Octavia II)
• dlouhé kódování (obsahuje řadu až 30 
 čísel a každá pozice může být dále jinak 
 kódována) – dnes výhradně používané

Roncali – jednoduché řešení pro výměnu 
řídicích jednotek
v praxi se často stává, že se řídicí jednotka 
vymontuje z  vozidla a  není známa původní 
hodnota kódování. Může ovšem nastat si-
tuace, kdy se mění jednotka v rámci opravy 
vozidla. Pomocí technologie SuperVAG Ron-
cali je možné u některých řídicích jednotek 
vyčíst data nastavení a  snadno je přenést 
do jiné řídicí jednotky. čtení a zápis probíhá 
přes konektor řídicí jednotky. v rámci načte-
ní celého obsahu eePrOM se přenese celá 
hodnota kódování. Z uživatelského pohledu 
je to nejpříjemnější cesta, kdy se nemusí ma-
nuálně otevírat řídicí jednotka. 

na následujícím odkazu můžete vidět tech-
nologii, která je využívána při servisu moder-
ních vozidel: 
https://www.youtube.com/watch?v=51Cargn0ELs

Samotné kódování umožňuje měnit konfi-
guraci výbavy u dnešních automobilů. Mezi 
hlavní požadavky zákazníků patří aktivace, 
popřípadě deaktivace určitých komponent. 
nejčastěji se jedná zejména o výbavu, která 
umožňuje rozšířit právě zmiňované vlastnos-
ti konkrétní elektronické řídicí jednotky.
Pomocí diagnostického nástroje SupervAG 
je možné načíst, uložit, změnit a komfortně 
zapsat kódování do řídicí jednotky a výsled-
kem je požadovaná změna.. Jako nejčastější 
případ se nabízí aktivace tempomatu. ná-
sledně pak aktivace tažného zařízení či akti-
vace denního svícení.

Jak na to... čtení, uložení a změna dat
Pomocí diagnostického nástroje SupervAG 
s licencí Comfort vW je možné načíst aktuál-
ní kódování v konkrétní jednotce. To lze pro-
vést pomocí ikony Kódování řídicí jednotky 
v horní liště programu.

Diagnostika SupervAG nabízí dvě možnosti 
zobrazení dat pro vlastní kódování. 
První způsob je 
ten, že se zobrazí 
komfortní menu, 
kde je možné ruč-
ním výběrem akti-
vovat nebo deak-
tivovat jednotlivé 
komponenty či 
funkce dle přání 
zákazníka. násle-
dující obrázek pre-
zentuje komfortní 
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kódování řídicí jednotky elektronika centrální-
ho rozvodu na automobilu škoda Octavia II.

Pomocí jednoduché aktivace či deaktiva-
ce komponentů je možné měnit vlastnosti 
řídicí jednotky za podmínky, že je výbava 
vozidla korektně domontována a  správně 
aktivována v  ostatních jednotkách palubní 
diagnostiky.
Druhý způsob zobrazení se nabízí pro ty, kte-
ří mají přehled v kódování řídicích jednotek, 
a raději pracují s daty tak, jak je diagnostika 
zobrazuje, tj. v  hexadecimálním tvaru. Ten-
to způsob se využívá zejména pro kontrolu 
zápisu dat po aktivaci nějakého komponentu. 
Pokud se aktivuje například denní svícení po-
mocí komfortního ovládání, tak zpětně je mož-
né zkontrolovat zápis dat v  hexadecimálním 
tvaru. To se provede pomocí ikonky Zobrazení.
 

následující obrázek zobrazuje editor (kalku-
látor), pomocí kterého je možné se pohybo-
vat po různých pozicích kódovacích dat.

Zde je možné editovat jednotlivé pozice tak, 
aby bylo dosaženo správné funkce kompo-
nent, které byly do soustavy řídicích jedno-
tek přídány. Základním tvarem dat je hexa-
decimální zobrazení. 

Uložení dat je možné provést také jako zá-
lohu, kdy zákazník přijel s vozidlem do ser-
visu. Tuto funkci využívá většina servisů pro to, 

aby bylo možné identifikovat závadu, pokud 
došlo ke změně kódování ještě před jejich zá-
sahem. Pomocí tlačítka Ulož data je možné vy-
brat cestu pro soubor, který se následně uloží, 
a  je možné jej zpětně načíst pomocí tlačítka 
načti data. Ze zálohy je tak možné obnovit pů-
vodní kódovací data.

Zapomněli jste na uložení kódování a nyní 
nevíte, jaká data byla v  jednotce uložena? 
Tuto problematiku jsme vyřešili automatic-
kým ukládáním. v  rámci každého načtení 
kódování dojde k  automatickému uložení 
datového souboru do vašeho počítače.
Pokud dojde ke změně kódovacích dat a i ob-
sluha diagnostiky si není jistá jejich správ-
ností, nebo dojde k nějakým pochybnostem 
před zápisem, tak je možné komfortně pomo-
cí tlačítka Obnov původní vrátit kódování zpět 
do stavu prvního načtení kódování. 

Finálním krokem je zápis dat pomocí tlačítka 
Zapiš změny. řídicí jednotka si zkontroluje, 
zda jsou data korektní a změnu zápisu nahlásí 
v dialogovém okně programu SupervAG.

Zapnutí denního svícení
vezměme si vozidlo, které není vybaveno 
z výroby denním svícením. Zákazník bude chtít 
denní svícení namontovat a následně diagnos-
ticky aktivovat. Abychom mohli tuto vlastnost 
změnit diagnosticky, musíme nejprve vědět, 
jak ji vlastní řídicí jednotka sama zobrazuje.
na obrázku je možné vidět kódování elektro-
niky centrálního rozvodu u vozidla Octavia II. 
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Zpět na obsah

Jde o tzv. dlouhé kódování, které se skládá 
v tomto případě z 30 bytů, pomocí kterých 
je možné měnit vlastnosti řídicí jednotky. 
následující obrázek ukazuje,  jak takové 
kódování vypadá.
Aby se naši zákazníci nemuseli složitě ori-
entovat v dlouhém kódování, tak je v pro-
gramu SupervAG zpracováno komfortně 
zobrazené kódování. například aktivaci 
denního svícení je možné provést pouhým 
výběrem položky. 

na zákaznické lince se často objevovaly 
dotazy na deaktivaci, popřípadě aktivaci 
denního svícení na užitkových vozidlech 
vW CrAFTer. někteří zákazníci chtějí toto 
denní svícení vypnout z hlediska zahranič-
ních cest, kde platí jiná pravidla pro osvět-
lení vozidel.
Jelikož se jedná o změnu kódování v řídicí 
jednotce přístrojového panelu,  programá-
toři sestavili postup a následně i aplikační 
list, pomocí kterého je možné denní svíce-
ní aktivovat či deaktivovat. 

Abychom vycházeli zákazníkům co nejvíce 
vstříc, tak jsme aktivaci či deaktivaci den-
ního svícení provedli komfortně. na ná-
sledujícím obrázku je možné vidět aktivní 
denní svícení. Jednoduchou deaktivací za-
trhávátka je možné denní svícení komfort-
ně vypnout.
Silnou stránkou našeho vývoje je péče 
o  zákazníka a  následně tzv. ušití komfort-
ní funkce na míru. Z požadavků zákazníků 
pak vznikají komfortní funkce, jako je na-
příklad aktivace či deaktivace denního sví-
cení na vW CrAFTer.
Po navázání komunikace s  přístrojovým 
panelem je možné zvolit záložku komfortní 
funkce a zde vybrat z následujících funkcí.

Obsluha se nemusí o nic starat, pouze vy-
bere požadovanou funkci a program ji ko-
rektně vykoná. 

Těšíme se příště.


