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ROZDÁVÁME
      DÁRKY

...od září až do Vánoc!

Základní podmínky:
 Akce platí od 15. 9. do 14. 12. 2016.
  Obrat se počítá zvlášť ve třech akčních obdobích - vždy od 15. v měsíci do 14. v následujícím 

měsíci (tj. 15. 9. - 14. 10., 15. 10. - 14. 11., 15. 11. - 14. 12.).
 Za každých 30.000 Kč obratu zákazník získá jiný balíček odměn (rozdávají se tři různé balíčky pro dané akční období).
 Balíčky se rozdávají následovně:  obrat 30.000 Kč = balíček odměn č. 1

obrat 60.000 Kč = balíček odměn č. 1 + č. 2
obrat 90.000 Kč = balíček odměn č. 1 + č. 2 + č. 3
obrat 120.000 Kč = balíček odměn č. 1 + č. 2 + č. 3 + č. 1
obrat 150.000 Kč = balíček odměn č. 1 + č. 2 + č. 3 + č. 1 + č. 2
obrat 180.000 Kč = balíček odměn č. 1 + č. 2 + č. 3 + č. 1 + č. 2 + č. 3   … atd.

 Každý měsíc akce jsou jiné tři balíčky odměn.
  Do obratu akce se započítává sortiment nabízený v Auto Kelly, kromě garážového vybavení, pneumatik, disků kol, 

skútrů, elektrokol, originálních dílů a akčních nabídek.
 Zbývající obrat pro získání balíčku najdete na e-shopu a na fakturách.

30.000,-
Váš 

obrat: 60.000,- 90.000,- 120.000,- 150.000,- 180.000,- atd.

VVVVaaaaaššše bbbaaaallllííííčččkkkyyy oooddddmmměěěn

balíčekba balíčekba balíčekba balíčekba

balíčekba

balíčekba

balíčekba

balíčekba

balíčekba

balíčekba

balíčekba

balíčekbabalíčekbabalíčekba

balíčekba

balíčekba

balíčekba

balíčekbabalíčekbabalíčekba

balíčekba

info_dvoustrana_kos plny darku.indd   2 8.9.2016   15:03:13



AKČNÍ OBDOBÍ  15. 11.  14. 12.

AKČNÍ OBDOBÍ  15. 10.  14. 11.

AKČNÍ OBDOBÍ  15. 9.  14. 10.

Kompletní podmínky akce naleznete na www.autokelly.cz/darky.

balíčekbalíčekbalíček baba bba

Sýr Président 250 g, Pražská 
šunka - 1.25 kg, nůž Tescoma Presto

Teploměr na maso a elektrický 
mlýnek na pepř a sůl Tescoma

Sada pro  nožů Tescoma 
v dřevěném bloku
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Mléčná vánoční kolekce Orion
a vánoční LED světýlka

Gambrinus soudek 5l 
a cejchovaný půllitr

Ohňostroj Big Blue - 81 ran 
a jihočeský kapr

Zrnková káva Segafredo 0.5 kg, 
2x šálek na espresso a 2x šálek 
na cappuccino CREMA

Sada na party, Bohemia sekt demi 
0.7 l a chladicí box na sekt

Bílé víno Savignon 0.7 l, červené 
víno Cabernet 0.7 l, teploměr 
na víno a elektrická vývrtka 
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AUTOBATERIE  
STARLINE
• Prodloužená životnost
• Minimální samovybíjení
• Vysoké startovací proudy
• Bezúdržbové provedení
•  Technologie kalcium/kalcium (CA/CA)

Více informací u Vašeho obchodního zástupce  
nebo přímo na pobočkách Auto Kelly, a.s.  
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz.
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Info Auto Kelly
VYDAVATEL: Auto Kelly a.s.
Ocelářská 16
190 00 Praha 9 - Vysočany
www.autokelly.cz
šéfrEDAkTorkA: Michaela Dvořáková
TEL.: +420 266 100 269
e-mail: marketing@autokelly.cz
rEgIsTrAcE: MK ČR E 17034
Neprodejné

Vážení obchodní přátelé,

loňské extrémně horké léto je zapomenuto –  letos jsme zažili 
normální a milé letní počasí bez výrazných extrémů. A  to nás 
inspirovalo k naší podzimní akci, která je jednoduchá a zajíma-
vá. Spravedlivě Vás odmění za Vaše nákupy u Auto Kelly. Její 
princip je velice snadný: za každých třicet tisíc Kč obratu dosta-
nete atraktivní dárkové balíčky, a to od teď až do Vánoc! Počet 
balíčků není nijak omezen. Čím více nakoupíte, tím více dosta-
nete. Bližší informace se dozvíte hned na úvodních stránkách 
časopisu nebo na našem e-shopu www.autokelly.cz/darky.

Nadcházející podzim přináší nejen další servisní sezónu, ale 
také rychle se zkracující dny. A proto není od věci se již nyní 
připravit na ranní či odpolední tmu a  ve svých dílnách si 
pořádně posvítit novými stropními LED svítidly Starline, se 
kterými navíc ušetříte přes 50 % nákladů za elektřinu! 

Oblast školení od Auto Kelly je stále důležitější pro zvyšo-
vání Vaší konkurenceschopnosti a odbornosti. Zároveň ale 
také řeší splnění legislativních povinností – školení ze záko-
na. A zde je určitě potěšující, že za školeními už nemusíte 
nikam cestovat, protože je můžete absolvovat online.

A  o  čem dalším se v  novém Infu dozvíte? Samozřejmě si 
přečtete o  zajímavých sortimentních novinkách, jako jsou 
například Starline motorová těsnění, inteligentní, mikropro-
cesorem řízená nabíječka Starline či rozšíření sortimentu 
originálních dílů o nové značky Kia, Nissan a Volvo. Věříme, 
že Vás také budou inspirovat tradiční rozhovory se zákazní-
ky a  užitečné seriály technických informací. Připomínáme 
také online službu Moje Garáž – moderní nástroj pro sprá-
vu zakázek autoservisu a  komunikaci se zákazníkem. Její 
používání je snadné, ale pokud byste přesto potřebovali 
s něčím poradit,  můžete využít online chat přímo na jejich 
stránkách a ihned získat odpověď na Váš dotaz.

Většina z  Vás má v  živé paměti bohaté zážitky z  letošní  
Auto Kelly Air Show a to také díky fotografiím, které jsme Vám 
poslali. Jedním z jejich autorů je špičkový fotograf Martin Haleš.
Jeho zajímavé vyprávění najdete v rozhovoru na konci časopisu.

Vážení obchodní přátelé, přeji Vám příjemné čtení našeho 
nového Infa a zároveň hodně spokojených zákazníků!

Za redakční radu a tým Auto Kelly

ing. michal Knor
Ředitel marketingu

michal.knor@autokelly.cz

NOViNKY a ZaJÍmaVOSTi Z aUTO KellY
6 Rychle a pohodlně: balíček online školení, 
 která jsou povinná ze zákona
7 Moje Garáž – další vylepšení této služby
8 Prodloužená záruka na vybrané produkty garážového 
 vybavení Starline
8 Vybírejte z katalogu nejžádanějšího TRUCK sortimentu 
 garážového vybavení
16 Junior Akademie Auto Kelly úspěšně funguje už rok
74 Přehled školení
76 Roadshow

PrOdUKTOVé iNfOrmace a NOViNKY
9 Starline motorová těsnění
10 Sviťte efektivně! Výkonná LED stropní svítidla Starline 
12 Listové pružiny KILEN v OE kvalitě
12 Starline nářadí
13 Malá, šikovná a chytrá – Starline kompaktní nabíječka autobaterií
14 Posviťte si špičkovými světlomety HELLA 
16  Novinky v sortimentu autokosmetiky Starline
17 NEXEN celoroční pláště
18 Do sortimentu originálních dílů přibyly nové značky: 
 Kia, Nissan a Volvo
20  Mahle – novinky v sortimentu termostatů
21 Filtry pevných částic, které spolehlivě obstojí 
 u zpřísněných kontrol emisního systému
22 Nemrznoucí kapaliny do chladičů Starline zaručí 
 i odolnost vůči korozi 
24 LuK – suché dvojité spojky
25 Systémy řízení BOSCH pro osobní vozidla a truck
26 U Auto Kelly jsou nyní v nabídce další náhradní díly prestižních značek
30 40 let lambda sond BOSCH

ZaJÍmaVOSTi
28 Rodinné království v síti Auto Kelly Autoservis 
 – rozhovor s autoservisem KRÁL v Dačicích
40 Svět automobilů
48 Silné spojení s Auto Kelly – rozhovor s autoservisem 
 INEX MOTOR v Karlových Varech
52 Rád fotím to nejlepší a Air Race je to nejlepší 
 – rozhovor s fotografem Martinem Halešem

TecHNicKé iNfOrmace
34 Společnost Valeo je dodavatelem spojek do prvovýbavy
44  Jak jednoduše naprogramovat klíče a dálkové ovladače
46 Valeo Silencio® stěrače

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny MOC bez DPH. 
Tisková chyba vyhrazena.
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Ze zákona povinná školení 
– rychle a pohodlně online!

NOVINKA AUTO KELLy

Od 1. 1. 2016 platí nový zákon o  státní kontrole. Ten 
umožňuje mimořádné pravomoci kontrolním orgánům 
státní správy při provádění kontrol bez ohlášení! Pokud 
nově kontrola pojme podezření, že se subjekt - autoservis 
vyhýbá spolupráci, může kontrolovanému zablokovat účty 
do ukončení správního řízení. Výše sankcí se pohybuje 
až po desítky tisíc Kč! V případě prokázání neabsolvování 
pravidelného školení PO a BOZP při pracovním úrazu vám 
může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo dokonce vy-
máhat spoluúčast na náhradě léčebných výdajů.

Proč si školení „ONLINE ŠKOLENÍ 
ZE ZÁKONA“ pořizovat?
• Jako majitel nebo provozovatel autoservisu 
 budete znát svoje povinnosti plynoucí ze zákona
• Budete mít proškolený kompletní tým autoservisu 
 v povinných oblastech
• Budete mít okamžitě proškolené nově příchozí zaměstnance
• Budete mít přehled a evidenci proškolených osob
• Budete připraveni na jakoukoliv kontrolu z úřadu
• Uděláte povinné maximum ze zákona a budete mít 
 bezpečnější autoservis s lépe poučenými zaměstnanci
• Ušetříte

Balíček se školením 
obsahuje:                                                                        
• balíček TOP zákonných školení: 
 - bezpečnost práce
 - požární ochrana
  - školení řidičů vozů do 3,5 t
 - první pomoc
 - odpady
• proškolení všech zaměstnanců v servisu
• vystavení certif ikátů o absolvování
• zajištění potřebné dokumentace

Mít v pořádku legislativu a proškolené zaměstnance je nejlevnější a nejbezpečnější řešení!
Proto Auto Kelly přichází s novou praktickou službou — balíčkem online školení, který je určen pro majite-
le a vedoucí pracovníky autoservisu, kteří nechtějí nic podcenit a mít ze zákona v pořádku záležitosti spo-
jené s legislativou bezpečného autoservisu i jeho zaměstnanců. Navíc v pohodě svého servisu či domova.

Přesný postup, jak objednat balíček online školení, naleznete na našich 
webových stránkách: 
http://new.autokelly.cz/page/nabidka-skoleni-napoveda

Navíc si zde můžete vyzkoušet i demo verzi:
http://new.autokelly.cz/learning/demo

Balíček online školení si také můžete objednat telefonicky 
u manažera školení: 725 305 880.

cena od:

4  500 Kč/rok
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Nejnovější vylepšení:
• Rozšířili jsme pole „popis požadované 
 opravy“ na 10 řádků
• Zakázkový list (sekce Provedené práce 
 a Použitý materiál) nyní pracuje 
 i s desetinnými čísly, sčítá a násobí řádky 
 a počítá sloupce
• V sekcích  Provedené práce a Použitý 
 materiál je nyní možné přidat neomezené 
 množství řádků
• Novou službou je online chat, díky kterému 
 jsme stále s vámi a můžeme vám 
 rychle poradit

Prezentace a workshopy:
V  létě odstartovala Road Show Moje Garáž, 
v rámci které zveme naše velkoobchodní zá-
kazníky na setkání s  příjemným obědem do 
vybrané restaurace, která je vždy v maximál-
ně 10 km dojezdové vzdálenosti.  Nejdříve 
proběhne krátká prezentace služby spojená 
s workshopem, kdy vysvětlíme její hlavní výho-
dy a  během workshopu detailně ukazujeme, 
jak s touto  službou efektivně pracovat a pro-
bereme všechny dotazy. Celá prezentace včet-
ně diskuze trvá necelou hodinu, vždy záleží na 
zájmu a  aktivitě účastníků. Poté už všechny 
čeká příjemný oběd v podobě rautu. 
Dosud proběhla dvě sekání (v Příbrami  a na 

Konopišti), kterých se vždy zúčastnilo kolem 
30 zákazníků. Těší nás, že dosavadní ohlasy 
na tyto prezentace jsou pozitivní, účastníci je 
rozhodně vidí jako přínosné a že na nich pa-
nuje příjemná atmosféra. Navíc jsou pro nás 
tyto worshopy velmi cennou zpětnou vazbou, 
všechny dotazy a připomínky zaznamenáváme 
a slouží jako zdroj pro další vylepšení, a to je na 
této roadshow vlastně to nejdůležitější. 
Nově jsme také prezentaci služby Moje Garáž 
zařadili na konec programu vybraných odbor-
ných školení, kdy vás podrobně seznámíme 
s fungováním a výhodami této služby. 
O dalších připravovaných setkáních a prezen-
tacích budete samozřejmě včas informováni.

Moje Garáž je služba, která Vám zdarma zjednoduší 
řízení zakázek ve Vašem autoservisu a zajistí Vám tak 
více spokojených zákazníků. Díky službě Moje Garáž 
získáte pro svůj servis konkurenční výhodu a stanete 
se pro své zákazníky profesionálním partnerem.

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

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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Prodloužená záruka na vybrané produkty 
garážového vybavení Starline!
Jaké získáte výhody?
• Automatická sleva 25% na instalaci zařízení
• Opravy zařízení v době prodloužené záruky
 bez jakékoli finanční spoluúčasti zákazníka
 = hrazeno 100% nákladů na servisní práci 
 a materiál
• Odpadá starost o nečekané výdaje 
 za servis
• Přednostní řešení případných 
 oprav znamená zkrácení čekací doby 
 na opravu
• Vyšší zůstatková hodnota správně 
 udržovaného zařízení
• Hlídáme za vás veškeré servisní intervaly

Na jaké produkty?
• Pevné zvedáky
• Zouvačky
• Vyvažovačky
• Plničky klimatizací

Na jak dlouho?
Tato služba prodlužuje standardní „velkoobchodní“
záruční dobu 1 roku o další:
• + 1 rok (cena 3.500 Kč bez dPH)
• + 2 roky (cena 6.500 Kč bez dPH)

Co je nutné dodržet?
• Prodlouženou záruku koupit přímo 
 s nákupem zařízení
• Instalace zařízení musí být provedena 
 techniky Auto Kelly
• Servisní zásahy po dobu záruky provádějí 
 pouze technici Auto Kelly
• Povinná pravidelná roční kontrola 
 servisním technikem Auto Kelly
• Zařízení musí být používáno v souladu 
 s návodem k obsluze

Pro více informací se obraťte na svého obchodní-
ho zástupce auto Kelly!

Vybírejte z katalogu 
nejžádanějšího 
truck sortimentu 
garážového vybavení

PR
ODLOUŽENÁ

ZÁ R UKA
Praktická a  přehledná brožura je 
věnovaná nejžádanějším produk-
tům garážového vybavení pro ná-
kladní automobily a dalším užiteč-
ným informacím. 

• 400 nejžádanějších produktů
• 6 produktových sekcí
• Informace o objednávání truck dílů
• Ceník elektrorevizí a servisních 
 služeb 
• Seznam Delphi diesel center
• Kontakty na truck infolinku 
 (844 148 148) a truck specialisty 

Tištěný katalog si můžete vyžádat u svého account manažera nebo na pobočce. 
On-line verzi najdete na: http://e-autokelly.cz/katalog_truck
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motorová těsnění Starline
Novinka v sortimentu Auto Kelly 
za bezkonkurenční ceny

V sortimentu těsnění Starline naleznete jed-
notlivá dílčí těsnění i  kompletní opraváren-
ské sady:
• Těsnění hlavy válců
• Těsnění víka ventilů
• Těsnění olejové vany
• Těsnění sacího potrubí
• Těsnění výfukového potrubí
• Gufera, těsnění dříku ventilů
• Sady těsnění
• Ostatní speciální typy těsnění

Jednotlivé typy těsnění jsou k dispozici 
v e-shopu po zvolení příslušeného
vozidla, v sekci Motor/Těsnění. 

Kvalita je samozřejmostí
Vysoká kvalita nabízených těsnění je zaručena 
výběrem dodavatele, kterému jsme věnovali 
maximální úsilí. Všechna těsnění jsou vyrábě-
na pomocí moderních technologických stan-
dardů řízení kvality a  zároveň splňují přísné 
standardy ISO/TS16949. 

Od září nabízí Auto Kelly pod znač-
kou Starline nový sortiment – mo-
torová těsnění.
V  nabídce naleznete 450 typů 
nejběžnějších těsnění pokrývající 
většinu běžně dostupných vozidel. 
Všechny běžně poptávané typy 
pro vás držíme samozřejmě skla-
dem. Nabídku budeme i  nadále 
rozšiřovat.

OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKlad POUŽiTÍ/ZNaČKa a mOdel mOc BeZ dPH

GA 1001 Těsnění hlavy válců ŠKODA Fabia I 1.4i (44,50kW) 00-03 149 Kč

GA 1002 Těsnění hlavy válců ŠKODA Fabia I,II 1.2i (40,44kW) 00- / VW Fox, Polo 299 Kč

GA 1007 Těsnění hlavy válců ŠKODA Felicia I,II 1.6i (55kW) 94-01 / Octavia / VAG 179 Kč

GA 1013 Těsnění hlavy válců ŠKODA Octavia 1.9SDi (50kW), 1.9TDi (66,81kW) / Fabia / VAG 445 Kč

GA 1019 Těsnění hlavy válců ŠKODA Octavia II 2.0 TDI (103kW) 04-13 / Superb / VAG 519 Kč

GA 1008 Těsnění hlavy válců RENAULT Thalia 1.4i (55kW) 00- / Clio II, Kangoo, Logan, Mégane I,Sandero 379 Kč

GA 3003 Těsnění sacího potrubí ŠKODA Fabia 1.4i (44,50kW) 00-03 49 Kč

GA 3002 Těsnění sacího potrubí ŠKODA Octavia I,II 1.9SDi, Tdi (50,66,74,77,81,96kW), 2.0TDi (103kW), / 
Fabia, Roomster, Superb/ VAG 49 Kč

GA 3015 Těsnění sacího potrubí Opel Astra G 1.4i, 1.6i (98-09) / Astra F, Combo, Corsa B,C, Meriva, Tigra, 
Vectra B,C, Zafira A,B 199 Kč

GA 2001 Těsnění víka ventilů ŠKODA Octavia I,II 1.9SDi, Tdi (74,7796kW/ Fabia, Roomster, Superb/ VAG 149 Kč

GA 2018 Těsnění víka ventilů ŠKODA Felicia I,II 1.6i (55kW) 94-01 / Octavia / VAG 199 Kč

GA 4002 Těsnění výfukového potrubí ŠKODA Octavia I,II 1.9SDi, Tdi (74,77,85,96kW), 2.0TDi (103kW), 1.6i (74kW) / 
Fabia, Roomster, Superb/ VAG 89 Kč

Výběr z nabídky těsnění STARLINE u Auto Kelly:

…a dalších 438 produktů v e-shopu Auto Kelly.

NOVINKA AUTO KELLy

Výhody použití 
těsnění STARLINE:
• Široká nabídka pokrývající většinu 
 běžně poptávaných těsnění na trhu
• Vysoká kvalita
• Bezkonkurenční poměr kvality 
 a ceny
• Záruka 3 roky
• Vynikající dostupnost dílů 
 – všechny zalistované položky 
 držíme skladem
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Podstatnou položkou v našich účtech za elektřinu bývá částka za osvětlení, zejména pokud potřebujete 
souvisle osvětlit větší prostor a máte k dispozici jen zastaralé a na provoz neekonomické světelné zdroje. 
Náklady na provoz takové světelné soustavy pak mohou být opravdu zbytečně vysoké. Z toho důvodu jsme 
do sortimentu Auto Kelly nově zařadili i širokou škálu prachotěsného LED stropního osvětlení, které Vám 
pomůže tyto náklady zredukovat až o 57 %.

Nová LED stropní svítidla Starline dosahují 
i přes velice nízkou spotřebu elektrické energie 
vysoké efektivity svítivosti a tím tak spoří nema-
lé finanční prostředky, které jste zbytečně vy-
nakládali na provoz zastaralé a neekonomické 
světelné soustavy. K provozu klasického zářiv-
kového tělesa osazeného 2x58 W trubicemi T8, 
je například nutné připočítat i příkon tlumivky, 
která navyšuje celkovou spotřebu elektrické 
energie až o 20 %. Reálný odběr takto osazené-
ho tělesa může potom být až 139 W. Dalším ná-
kladem, který je nutno k provozu zářivkové sou-
stavy připočítat, je i nepoměrně kratší životnost 
jedné zářivkové trubice v porovnání s životností 
LED stropního osvětlení Starline (12 000 hod. 
vs 50 000 hod.) a tedy i nutnost každou zářivku 
vyměnit mnohem dříve. 

Sviťte efektivně!
Výkonná LED stropní svítidla 
Starline sníží náklady až o 57 %

NOVINKA AUTO KELLy

Příklady úspor 
náhradou nejpoužívanější zářivky 2x58 W
za led osvětlení STarliNe:
jEDNO StáNí (6 KS těLES)

osvětlení spotřeba kWh/rok energie Kč/roK

LED starLinE 726 3 514 Kč

běžné ZÁŘIVKY 1 681 8 136 Kč

Úspora Kč/rok 4 622 Kč

LED Zářivky

LED Zářivky

Spotřeba kWh/rok 726 1 681

Náklady Kč/rok 7 028 Kč    16 277 Kč    

Náklady Kč/rok 3 514 Kč    8 136 Kč      

Spotřeba kWh/rok 1 452 3 363
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DVě StáNí (12 KS těLES)
osvětlení spotřeba kWh/rok energie Kč/roK

LED starLinE 1 452 7 028 Kč

běžné ZÁŘIVKY 3 363 16 277 Kč

Úspora Kč/rok 9 249 Kč
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GV STledKJm 
Rozměry: 
664x90x90 mm 

MOC: 653 Kč
akční cena: 590 Kč

GV STledddm
Rozměry: 
1574x140x90 mm

MOC: 1 562 Kč
akční cena: 1 329 Kč

Při koupi 6 a více ks: 
akční cena: 1 229 kč

gV sTLEDDDc
Rozměry:

1574x140x90 mm

MOC: 1 562 Kč
akční cena: 1 329 Kč

Při koupi 6 a více ks: 
akční cena: 1 229 Kč

gV sTLEDkDc
Rozměry:

664x140x90 mm

MOC: 992 Kč
akční cena: 879 Kč 

GV STledKdm
Rozměry: 
664x140x90 mm

MOC: 992 Kč
akční cena: 879 Kč

 Svítivost až 6 050 lm a vysoká životnost 50 000 hodin
 nejmodernější technologie čipu LEXTAR SMD5630
 Kvalitní materiály pro nejvyšší efektivitu rozptylu světla
 Prachotěsnost (IP65) zaručuje excelentní svítivost po celou dobu životnosti
 bezhlučnost a žádné problikávání
 neobsahují olovo, rtuť ani jiné toxické látky
 Snadná montáž s dodávaným instalačním materiálem
 Elegantní design pro každé pracoviště

Hlavní výhody led osvětlení Starline

Ve svítilnách jsou osazeny nejmodernější SMD čipy LEXTAR SMD5630, které jsou i přes 
nízký příkon velmi efektivní a dosahují vysoké svítivosti při výjimečné životnosti přesahu-
jící i 50 000 hod.

Veškeré stropní svítilny STARLINE jsou dodávány včetně potřebného instalačního ma-
teriálu – spony, průchodky, hmoždinky, příslušné kotvící šrouby a jejich instalace je tedy 
opravdu velmi intuitivní a rychlá.

13 W

25 W

60 W

25 W

25 W
Čirý kryt

60 W
Čirý kryt

GV STleddJm
Rozměry:

1274x90x90 mm

MOC: 992 Kč
akční cena: 879 Kč 

akč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pro přesný výpočet úspor a doby návratnosti investice můžete navštívit náš e-shop www.autokelly.cz, na kterém naleznete detailně propracovaný 
kalkulátor u každého produktu, který si můžete nakonfigurovat přesně podle Vašich dispozic a požadavků.

Od 21. 9. do 6. 11. 2016 
 aKČNÍ ceNY

(Po dobu trvání podzimní Road Show 2016)
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Novinky v sortimentu nářadí

Horkovzdušná pistole 
• Horkovzdušná pistole s plynulou 
 regulací teploty 80-600 °C
• Možnost nastavení 2 stupňů teplotního 
 rozsahu a průtoku 
 vzduchu 350/550 l/min
• Příkon: 2 000 W

Kód: GV lT63703

mOc: 590 Kč

Vozík na nářadí 
• Nová levnější řada STARLINE vozíků
• 7 zásuvek uložených 
 v kuličkových ložiskách                   
• Uzamykací systém 
 s automatickou západkou
• Celková nosnost 200 kg, 
 rozměry 77x47x97 cm

Kód: Nr m1rP7B

mOc: 6 900 Kč

 Nástavba na vozík
• Kvalitní nástavba na vozíky 
 STARLINE NR F1TR00 a NR F5SRP7B
• 4 zásuvky uložené v kuličkových ložiskách                 
• Uzamykací systém 
 s automatickou západkou

Kód: Nr f5.c1NP4

mOc: 4 900 Kč

Po dobu Road Show 
za akční cenu

490 Kč
Po dobu Road Show 

za akční cenu

5 900 Kč

Po dobu Road Show 
za akční cenu

3 900 Kč

Sortiment Auto Kelly rozšiřujeme 
o  listové pružiny KILEN, které jsou 
určeny pro vybrané lehké užitkové 
vozy a některé osobní vozy.

Jedná se o  produkt firmy LESJÖFORS. 
Kvalitativně jsou produkty KILEN na stej-
né úrovni jako listové pružiny LESJÖFORS 
a jsou vyráběny v OE kvalitě. Pružiny jsou 
„ready to fit“, tzn. připravené k  okamžité 
montáži. Součástí nabídky jsou i  samo-
statné objímky pružin.

Sortiment obsahuje 176 položek pružin 
a  30 položek příslušenství. Všechny ob-
rátkové položky jsou drženy skladem. Po-
ložky, které nejsou drženy skladem, jsou 
dostupné do 3 týdnů od objednání.

listové pružiny KileN 
v OE kvalitě

OBJedNacÍ KÓd PŘÍKladY POUŽÍTÍ mOc BeZ dPH

KI 638014 Mercedes Sprinter 4-t / VW LT 28-46 7 127 Kč

KI 638004 Mercedes Sprinter 3-t / VW LT 28-35 5 086 Kč

KI 622045 Ford Transit 5 889 Kč

KI 622047 Ford Transit 6 627 Kč

KI 626003 Hyundai H-1 Cargo 7 683 Kč

Nejprodávanější položky a jejich aplikace:

… a dalších více než 200 položek na www.autokelly.cz
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Do sortimentu Starline přibyla kompaktní a  plně automatická nabíječka  
GV StNAB01, která je řízená mikroprocesorem. tato malá, šikovná a chyt-
rá nabíječka je určena zejména pro ty, kteří si potrpí na prvotřídní kvalitu 
a své uplatnění nalezne jak v autoservisech, tak ve všech domácnostech.

Nabíječka je vhodná pro 6V a 12V akumu-
látory, přičemž při zapojení 12V akumulá-
toru je možné zvolit režim nabíjení stan-
dardní, nebo zimní.

lze s ní nabíjet následující typy baterií:
Olověné (Pb) akumulátory, bezúdržbové GEL 
(gelové), AGM, MF,VRLA, údržbové PbWet 
a PbCa.

Nechybí ani režim udržovacího nabíje-
ní, který se po dosažení 100 % kapacity 
baterie aktivuje zcela automaticky nebo 
ochrana proti přepólování. Všechny tyto 
funkce jsou dostupné pro 6V a 12V baterie 
o kapacitě 1,2-120 Ah.

Díky šetrnému fázovému a impulznímu na-
bíjení prodlužuje životnost baterie a  ne-
dochází tak rychle k poklesu její kapacity.  

Aktuální stav nabití akumulátoru je zřetel-
ně indikován na LED stupnici (25 %, 50 %, 
75 % a 100 %). 
Nechybí ani režim Standby, při kterém není 
aktivován žádný z nabíjecích programů.

malá, šikovná a chytrá
Starline kompaktní nabíječka 
autobaterií 

Každé nabíjení probíhá v  7 fázích, kdy si 
nabíječka sama vyhodnotí aktuální stav 
baterie a podle toho zvolí začátek nabíjení 
v nejvhodnějším režimu:

Nabíjecí fáze:
1. Kontrola
2. Obnova
3. Opatrný start

4. Intenzivní nabíjení
5. Mírné pulzy
6. Konec
7. Monitoring + udržovací nabíjení

Kód: GV STNaB01

mOc: 890 Kč
(skladem od 20. 10. 2016)

Nejprodávanější položky a jejich aplikace:
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S přicházejícím podzimem, kdy se dny rychle krátí, jsme aktuálně za-
řadili do nabídky světel také několik novinek od značky HELLA, která 
každý rok představuje nový sortiment v  oblasti osvětlení a  světelné 
techniky. Společnost HELLA má 117 let zkušeností s vývojem a výrobou 
nejmodernějších světelných technologií a za poslední rok zaregistro-
vala 172 patentů.

Technologie, která v  posledních letech 
zaznamenala největší rozvoj, je tech-
nologie LED. Ta se díky svým unikátním 
vlastnostem využívá v  automobilovém  
průmyslu v  mnoha aplikacích. Největší 
výhodou LED je vysoká životnost, níz-
ká spotřeba energie, okamžitý světelný 
účinek a  malý nárok na prostor. V  roce 
2014 představila HELLA významnou no-
vinku – zcela nový světlomet LED Mat-
rix, který byl zaveden do sériové výroby 
Audi A8 a byl představen na Autosalonu 
v  Ženevě. Společnost HELLA za tento 
technologický unikát získala ocenění Au-
tomotive News PACE Award. Za posled-
ní 2 roky se konstrukce světlometu LED 
Matrix posunula opět dále a dnes ho ne-
jdeme i  v  ostatních modelech koncernu 
Audi nebo Mercedes. Systém kombinuje 
přední kameru, výkonný software a  in-

Posviťte si špičkovými světlomety 

teligentní světelnou technologii, která 
rozpozná protijedoucí automobily i auto-
mobily před vámi a  upraví světelný tok 
tím nejefektivnějším způsobem, aby byla 
viditelnost co nejvyšší a  nedošlo k  žád-
nému oslnění ostatních účastníků silnič-
ního provozu. 

Srdcem světlometů Matrix LED je neo-
slňující dynamický dálkový světlomet 
zcela bez pohyblivých dílů. Každá LED 
dioda je individuálně nastavitelná, což 
umožňuje výkon od 0 po 100 %. Světlo-
met LED Matrix umožňuje řidičům jezdit 
s trvale zapnutými dálkovými světly, aniž 
by přitom oslňovala řidiče protijedoucích 
vozidel nebo automobilů jedoucích před 
vozidlem. Kamera detekuje vozidla vpře-
du a protijedoucí automobily a vypínáním 
nebo ztmavováním jednotlivých LED diod 

je ve zlomku sekundy vyřazuje z dosahu 
dálkového světla. Technologie Matrix 
přitom vůbec poprvé umožňuje otevřít 
více „světelných tunelů“ současně, když 
například v  protisměru jede více vozidel 
za sebou. Světlomet je schopný rozeznat 
a  zastínit až osm vozidel v  jedné chvíli. 
„Zacloněná“ dálková světla nadále plně 
osvětlují všechny oblasti mezi vozidly 
a také prostor nalevo a napravo od nich. 
Jakmile se v  řidičově zorném poli nena-
chází další vozidla, systém se znovu pře-
pne na plné dálkové světlo.

Kromě cíleného clonění ostatních vozidel 
se světelný kužel dálkových světel Matrix 

NOVINKA AUTO KELLy
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OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKladY POUŽÍTÍ mOc BeZ dPH

HE 1ZS011495-421 P D3S+H7 světlomet HELLA [10/13-] Audi A8 [10/13-]  16 000 Kč 

HE 1ZS011495-411 L D3S+H7 světlomet HELLA [10/13-] Audi A8 [10/13-]  16 000 Kč 

HE 1EJ011939-021 P H7+H7 světlomet HELLA Škoda Superb [03/15-]  4 250 Kč 

HE 1EJ011939-011 L H7+H7 světlomet HELLA Škoda Superb [03/15-]  4 250 Kč 

HE 1ZS011939-421 P D3S BIXENON světlomet HELLA Škoda Superb [03/15-]  11 999 Kč 

HE 1ZS011939-411 L D3S BIXENON světlomet HELLA Škoda Superb [03/15-]  11 999 Kč 

Příklady z nabídky světlometů HELLA:

...a dalších více než 1 800 hlavních světlometů HELLA v nabídce Auto Kelly.

také přizpůsobuje dopravní situaci (na-
příklad jízdě v zatáčkách). Intenzita svě-
telného kuželu se regulací jednotlivých 
LED diod upravuje tak, aby světlomety 
správně svítily do stran nebo se jejich 
světlo soustředilo do středu vozovky. 
Tímto způsobem v noci zásadně zlepšuje 
řidičův výhled a  zároveň eliminuje bez-
pečnostní riziko vyplývající z oslnění řidi-
čů protijedoucích vozů. 

Méně známou skutečností je, že většina 
nejmodernějších světlometů včetně výše 
zmíněného světlometu Matrix LED se vy-
rábí v  České republice ve výrobním zá-
vodu HELLA Autotechnik Nova v Mohel-
nici. Zde se mimo jiné vyrábí například 
světlomety na nový model Škoda Su-
perb a přední světlomety HELLA najdete 
také v nově připravovaném SUV modelu 
Škoda Kodiaq, který se začne prodávat 
za několik týdnů a  půjde o  první plně 
LED diodový světlomet v  automobilu 
Škoda. Z  České republiky 
pochází ale také světlo-
mety na Audi A3, A6 a A8, 
dále se zde vyrábí nové 
LED diodové světlomety 
pro Mercedes, VW a  další 
značky. Dnes inženýři 
pracují na nové tech-
nologii OLED pro ex-

teriér vozidla. Rovnoměrně svítící plochy 
tenké LED vrstvy umožňují svítící plochy 
volně tvarovat podle karoserie. To je vý-
zva pro designery každé automobilky. 
Technologie OLED, hologramy, polopro-
pustná zrcadla a nové optické prvky sví-
tilen ve spojení s řídicí elektronikou změ-
ní v  příštích letech vzhled rozsvíceného 
světlometu k  nepoznání. Umožní atrak-
tivní 3D efekty a  animace, více světel-
ných funkcí vycházejících z jedné plochy. 

HELLA Centrum v Mohelnici zaměstnává 
více než 3 500 osob, ale není zde pouze 
výroba a montáž, ale i jedno z největších 
vývojových center, ve kterém je zaměst-
náno více než 400 techniků. Mohelnic-
ké D&D centrum zajišťuje 

kompletní konstrukci a  design výrobků 
(konstrukční a  optický návrh, návrh vý-
robních procesů a  zajištění výrobních 
prostředků, plán ověření kvality, zajištění 
specif ikovaných zkoušek a  potřebných 
certif ikátů pro výrobky i  procesy). Týmy 
se stále rozšiřují o další optiky, techniky 
kvality, odborníky v  oblasti elektroni-
ky, systémové inženýry a  jiné profese. 
V Mohelnici dnes jako jediní v koncernu 
úspěšně vyvíjí a  vyrábí montážní linky 
pro automobilové osvětlení. Montážní 
linky se z ČR dodávají výrobním závodům 
společnosti HELLA po celém světě. 

Světlomet LED Matrix 
Audi v číslech:
• obsahuje 82 LED diod
• umožňuje až 966 miliónu světelných 
 kombinací
• je složen z 224 dílů
• na výrobu a sestavení světlometu 
 se používá 84 nástrojů
• obsahuje 29 metrů kabeláže
• 4 řídicí jednotky a dalších 15 řídicích 
 jednotek ve vozidle spolupracuje 
 se světlometem
• 27 konektorů
• 31 chladicích elementů
• 3 teplotní senzory
• 1 ventilátor

NOVINKA AUTO KELLy
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Pečujte o své ruce díky novinkám 
v sortimentu auto kosmetiky
Starline tekuté mýdlo s abrazivem
Představujeme vám další přípravek řady Starline – tekuté mýdlo ABRAZIVUM PREMIUM. jedná se o vy-
soce kvalitní prostředek určený pro mytí silně znečištěných rukou především v dílenských provozech 
a různých průmyslových odvětvích. 

Jako abrazivní složky jsou přítomny 
mletý polytehylen a polyuretan, které 
vylepšují čisticí schopnosti produk-
tu a  jsou přitom i  dostatečně šetrné 
k  pokožce. Dále přípravek obsahuje 
kombinaci tenzidů a rozpouštědla pro 
zabezpečení maximálního čisticího 
účinku pro široké spektrum nečistot. 
Mýdlo má velmi příjemnou citrusovou 
vůni a po jeho použití zůstává pokož-
ka rukou svěží. Je v  praktickém litro-
vém balení s pumpičkou.

Vysoce kvalitní 
papírové role 
Jedná se o  jedno či dvouvrstvé utěr-
ky ze 100% celulózy, které mají velmi 
dobré absorpční schopnosti, pevnost 
za sucha i  mokra, nepráší a  nezane-
chávají chloupky. Jejich použití je 
všestranné – lze je využít na utírání 
znečištěných rukou či nářadí, ale jsou 
také velice vhodné i na čištění interié-
rů automobilů.

Kód: acST068

mOc: 139 Kč Kód: acST067

mOc: 420 Kč

NOViNKa V SOrTimeNTU 
Dvouvrstvé utěrky modré

Junior akademie auto Kelly 
úspěšně funguje už rok
Od začátku školního roku 2015 spolupracujeme s 2. a 3. ročníky Střední školy automobilní a informati-
ky v Praze Libuši na projektu junior Akademie Auto Kelly. Čtyřicet nejlepších studentů z těchto ročníků 
má možnost čerpat školící stipendium i pro rok 2016/2017 v celkové hodnotě 2 milionů korun. Od začát-
ku rozjezdu Akademie ve školním roce 2015/16 studenti celkem využili již 117 našich odborných školení 
a projekt se dále rozvíjí.

Největší zájem studenti projevili o škole-
ní na Klimatizace, Systém Common Rail 1,  
Airbagy, Geometrii a  Pneuservis. Na 
všech školeních obdrželi osvědčení o ab-
solvování kurzu a  tyto kurzy jim byly za-
znamenány do JUNIOR školicího pasu, 
což pro ně bude tou nejlepší vizitkou 
a dalším odrazovým můstkem při hledání 
zajímavého pracovního místa.
Studenti se seznamují s  novými trendy 
v  autoopravárenství a  mohou si vybírat 
z  nabídky 68 kurzů, které vedou profe-
sionální lektoři. Výuka probíhá v  našem 
moderním multifunkčním Tréninkovém 
centru, které kromě teorie nabízí i  cen-
nou možnost vše si vyzkoušet v praxi.
V  příštím roce budou proškoleni první 
studenti, kteří končí čtyřleté studium 
a kteří absolvovali kurzy v programu Ju-

nior Akademie. Věříme, že právě tito stu-
denti budou mít více příležitostí se uplat-

nit v oboru nebo dokonce v profesionální 
síti Auto Kelly Autoservisů. 
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Segment celoročních plášťů je v západní Evropě nejdynamič-
těji rostoucím odvětvím gumárenského průmyslu. Výrobci 
pneumatik si toho jsou vědomi a  investují obrovské úsilí 
a  prostředky do vývoje celoročních pneumatik. Hlavním 
důvodem jsou nejen v  posledních letech velmi mírné 
zimy, ale i  změny legislativy Evropské unie, zejména 
nařízení o  používání systémů monitoringu tlaku tPMS 
u  všech nově vyrobených vozidel po listopadu 2014. 
V Česku je velmi oblíbené mít dvě sady kol, jednu pro 
zimní a druhou pro letní použití. Po započtení nákladů 
na pořízení druhé sady tPMS senzorů se druhá sada 
kol neúměrně prodraží.

Praktické řešení: 
celoroční pláště 
NEXEN

Rozhodli jsme se na západoevropský trend zareagovat, a  proto 
jsme pro letošní zimní sezonu do sortimentu nově zařadili celo-
roční pneumatiky NEXEN. Současné pláště pro celoroční použití 
poskytují srovnatelné vlastnosti jako letní i zimní obutí a jsou po-
užitými technologiemi na míle daleko od celoročních pneumatik, 
které byly  na trhu v minulosti. Šetřete koupí celoročních pneu!
Celoroční plášť NEXEN N´Priz 4season v  sobě kombinuje vlast-
nosti důležité pro zimní a  letní použití. Středová, bohatě lamelo-
vaná část tohoto směrového dezénu zajišťuje optimální trakci na 
kluzkém zimním povrchu. Široké podélné drážky bezpečně odve-
dou vodu popřípadě sněhovou břečku z dezénu. Navíc mají vyni-
kající samočistící schopnost. Kompaktní, méně lamelované rameno 
zvyšuje boční tuhost celého pláště, který díky tomu velmi přesně 
reaguje na každý pohyb volantu. NEXEN N´Priz 4season je ideální 
volbou pro vozy používané převážně pro městský provoz. Celoroční 
pláště šetří peníze, jelikož uživatel nemusí měnit zimní kola za letní. 

OBJedNacÍ KÓd NáZeV mOc BeZ dPH

PN C175/65R1482TNENP4S 175/65R14 82T NEXEN N´PRIZ 4S WH7 1 110 Kč

PN C185/60R1588HNENP4S 185/60R15 88H NEXEN N´PRIZ 4S WH7 1 290 Kč

PN C185/65R1588TNENP4S 185/65R15 88T NEXEN N´PRIZ 4S WH7 1 247 Kč

PN C195/65R1591TNENP4S 195/65R15 91T NEXEN N´PRIZ 4S WH7 1 255 Kč

PN C205/55R1694HNENP4S 205/55R16 94H NEXEN N´PRIZ 4S WH7 1 725 Kč

PN C225/45R1794VNENP4S 225/45R17 94V NEXEN N´PRIZ 4S WH7 2 620 Kč

Příklady z nabídky celoročních plášťů NEXEN:

…a další z nabídky 15 rozměrů celoročních plášťů na www.autokelly.cz

NOVINKA AUTO KELLy



 Skladové položky
 - Obrátkové zboží je drženo skladem, 
 takže je okamžitě dostupné

Do sortimentu originálních dílů přibyly 
nové značky: Kia, Nissan a Volvo

NOVINKA AUTO KELLy

Originální díly v Auto Kelly již nejsou pouze doplňující sortiment, 
ale staly se plnohodnotnou součástí našeho širokého portfolia 
náhradních dílů a příslušenství. V současné době máme skladem 
nejrozsáhlejší nabídku originálních dílů na českém trhu a nabídku 
jsme nově rozšířili o kompletní sortimenty originálních dílů značek 
Kia, Nissan a Volvo. je v ní zalistováno více než 4 miliony originál-
ních dílů.

ZNaČKa VOZU dOBa dOdáNÍ

Škoda 24h

Audi 48h

Volkswagen 48h

Seat 48h

Alfa Romeo 48h

Citroën 48h

Dacia 48h

Fiat 48h

Ford 48h

Hyundai 48h

Kia 48h 

Lancia 48h

Peugeot 48h

Renault 48h

Volvo 48h

BMW 96h

Nissan 96h

Opel 96h

Tabulka dostupnosti OE dílů:

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

V  naší nabídce najdete kromě zmíněných 
třech nováčků i  kompletní sortiment ná-
hradních dílů pro vozy Škoda, Volkswagen, 
Audi, Seat, Alfa Romeo, BMW, Citroën, Da-
cia, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, Opel, Peu-
geot a Renault. 
Kompletní nabídku těchto dílů naleznete na 
našem e-shopu www.autokelly.cz pouhým 
zadáním originálního kódu dané značky. 
S  nalezením hledaného originálního dílu  
Škoda, Volkswagen, Seat, Audi, Ford a Hy-
undai vám pomůže detailní grafický katalog, 
který najdete v e-shopu Auto Kelly.
Co nejrychlejší dostupnost dílů je naší prio-
ritou, a proto dodání OE dílů všech značek 
funguje ve 2 režimech:

Víte, že… 
• Auto Kelly pro vás dokáže zajistit 
 kterýkoliv originální náhradní díl 
 pro jakoukoliv značku? Díl poptejte 
 u vašeho obchodního zástupce nebo 
 u zaměstnance pobočky Auto Kelly.

• Těmito značkami to nekončí?  
 Připravujeme další značky, u kterých 
 vám nabídneme kompletní sortiment 
 originálních dílů.

• Portfolio originálních dílů obsahuje 
 také kompletní sortiment originálního 
 příslušenství od klíčenek po značkové 
 oblečení – tedy vše na jednom místě.
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 Položky na objednání 
 - Všechny ostatní díly jsou objednávány 
  na denní bázi
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Snadná a rozsáhlá řešení nabízí Nipparts. 

Nejširší nabídka náhradních dílů na asijská 

vozidla. Nabídka Auto Kelly v současné době 

nabízí více jak 16 000 položek.

Mezi nejžádanější sortimenty patří: filtry, díly 

řízení, brzdové destičky a kotouče, tlumiče, 

ložiska, spojky, řemeny, klouby a mnoho 

dalších.

www.autokelly.cz

NIPPARTS

PRO VŠECHNY VAŠE NÁHRADNÍ DÍLY  

OBJEDNACÍ KÓD NÁzEV Příklad Použití MOC BEz DPH

NI J1312018 Olejový filtr NIPPARTS Toyota - Corolla, Avensis, Yaris  121 Kč 

NI J1321008 Vzduchový filtr NIPPARTS Subaru - Impreza, Forester  231 Kč 

NI J1317004 Olejový filtr NIPPARTS Mazda 323, CX-5 , 3,  2  167 Kč 

NI N4967002 Tyč/vzpěra, stabilizátor NIPPARTS Subaru - Impreza, Forester  546 Kč 

NI J1320521 Vzduchový filtr NIPPARTS Kia Sportage, Hyundai Tucson  329 Kč 

NI N4290515 Ložiskové pouzdro, stabilizátor NIPPARTS Hyundai Santa Fé I +  II  98 Kč 

NI N1340520 Filtr, vzduch v interiéru NIPPARTS Hyundai i20  400 Kč 

NI N1310307 Olejový filtr NIPPARTS Hyundai ix35, Hyundai Santa Fé III  404 Kč 

NI N4233030 Uložení, řídicí mechanismus NIPPARTS Ford Focus II , C-MAX, Mazda 5  1 068 Kč 

NI J3613002 Sada brzdových destiček NIPPARTS Mazda 6  761 Kč 

NI J3300530 Brzdový kotouč NIPPARTS Hyundai ix20,i i30 , Tuscon  1 359 Kč 

Výběr z nabídky náhradních dílů NIPPARTS:

Tabulka dostupnosti OE dílů:
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S nadcházejícím chladným počasím a zimní sezónou jsme pro vás v sortimentu termostatů zavedli no-
vou značku Mahle. tato značka je na trhu vnímána jako velmi kvalitní značka nejen v termostatech, ale 
celosvětově jde o jednoho z lídrů oblasti výroby náhradních komponentů pro OE i aftermarket.

Společnost Mahle byla založena v roce 
1920 ve Stut tgar tu. V  současné době 
zaštiťuje několik dalších značek: Mahle 
Original, Behr, Knecht, Cofap Rings, 
Metal Leve a  další. Mahle Original se 

mahle – novinka v sortimentu termostatů

kryjí cca 99 % vozového parku v  ČR. 
Za zdůraznění určitě stojí nabídka ter-
mostatů do TSI motorů, k teré Mahle 
dodává téměř jako jediný výrobce pro 
af termarket .

specializuje na výrobu termostatů, pís-
tů, válců, ventilů a dalších mnoha kom-
ponentů pro prvovýrobu a af termarket .
Auto Kelly nabízí v  sor timentu termo-
statů celkem 548 položek, k teré po-

OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKladY POUŽÍTÍ mOc BeZ dPH

MH TM1497 Termostat, chladivo MAHLE BMW řady 1,3,5,6,7,X1,X3 2 350 Kč

MH TM3100 Termostat, chladivo MAHLE VW Passat, Audi A4,A6 1 991 Kč

MH TI16105 Termostat, chladivo MAHLE Škoda Octavia,Audi A3 1 385 Kč

MH TX1587D Termostat, chladivo MAHLE Ford Galaxy 363 Kč

Příklady z nabídky termostatů:

…a dalších 548 dílů na www.autokelly.cz

OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKladY POUŽÍTÍ mOc BeZ dPH

MH TH52 Termostat, chladivo MAHLE Škoda-Octavia, Fabia, Rapid, Roomster, yeti 3 663 Kč

MH TI24483D Termostat, chladivo MAHLE VW-Passat, Golf,Polo, Eos, Jetta, Scirroco 1049 Kč

Příklady z nabídky termostatů pro TSI motory:

…a dalších 548 dílů na www.autokelly.cz

NOVINKA AUTO KELLy
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Od nového roku vstoupila v platnost novela vyhlášky Ministerstva dopravy č. 302/2001 Sb. o  technických 
prohlídkách a měření emisí vozidel. tato novela sice určovala přechodné období a výjimku pro StK stanice, 
které nebyly vybaveny potřebným softwarem, ale skončila 30. 6. 2016. Novela tohoto zákona v sobě zahrnuje 
významnou změnu a tou je důsledná kontrola diagnostiky vozidla při měření emisí, která je nově povinná a je 
nedílnou součástí emisního protokolu pořizovaného online z vozidla během emisní zkoušky. Samotná zkouška 
se provádí přes načtení a uložení „Readiness Codes“. tedy přes výpis diagnostiky systémů či komponentů, 
které mají vliv na emisní chování vozu. Zejména pro řidiče dieselových automobilů to znamená, že budou mu-
set kontrolám emisí věnovat více pozornosti, než byli v minulosti zvyklí.

Nejširší portfolio
Společnost Auto Kelly se již několik let pečlivě 
věnuje programu filtrů pevných částic (DPF/
FAP filtrů),  a tak Vám jako jediná může nabíd-
nout nejširší portfolio na trhu – celkem přes 
500 položek DPF filtrů!

Nejkvalitnější produkty
U nás si můžete vybrat hned z několika zna-
ček v nabídce. Nejoblíbenější variantou našich 
zákazníků je značka Starline (200 položek), 
zejména díky vynikajícímu poměru ceny a kva-
lity, dále díky širokému portfoliu nabízených 
produktů a  výborné dostupnosti položek ur-
čených i  na méně obvyklé modely osobních 
a užitkových vozidel. Značka Starline se stala 
vůbec nejprodávanější značkou DPF filtrů na 
trhu. Klíčovou součástí DPF filtrů je jejich jádro 
(COR, SIC), proto se pro produkty Starline po-

dPf filtry – spolehlivé řešení pro 
zpřísněné emisní kontroly

Co vám hrozí při odstranění 
DPF filtru:
• vozidlo bez DPF filtru ztrácí způsobilost 
 k provozu na pozemních komunikacích, 
 protože neodpovídá podmínkám nutným 
 pro homologaci
• nevyplacení pojistného plnění v případě 
 nehody
• vysoké pokuty (v cizině až 2000 Eur 
 a nemožnost pokračovat v jízdě)
• ztráta záruky v plném rozsahu 
 (u nových vozů)
• při prodeji bude auto mnohem hůře 
 prodejné

užívají výhradně jádra se shodnou nasyceností 
vzácných kovů jako u  prémiových produktů 
značek Bosal a Walker. Mezi další značky v sor-
timentu DPF filtrů řadíme špičkové výrobce, 
kteří dodávají své produkty do prvovýroby, 
společnosti Walker (190 položek) a Bosal (110 
položek).

Nejvýhodnější ceny 
Abychom podtrhli výhodnost spolupráce 
s Auto Kelly, snížili jsme od 1. 5. 2016 maloob-
chodní ceny všech položek dPf filtrů – (i ka-
talyzátorů) o 10 %. 
Příklady nejatraktivnějších položek naleznete 
v tabulce.

SORTIMENT AUTO KELLy

OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKladY POUŽÍTÍ mOc BeZ dPH

99.50.014 Filtr pevných částic STARLINE Ford Focus II, C-Max  8 368 Kč 

99.50.053 Filtr pevných částic STARLINE Ford MONDEO, S-Max, Volvo C70  5 338 Kč 

99.50.031 Filtr pevných částic STARLINE VW Transporter T5  7 296 Kč 

99.50.023 Filtr pevných částic STARLINE Opel Astra H  8 836 Kč 

DPF filtry STARLINE:

…a dalších 206 položek na www.autokelly.cz

OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKladY POUŽÍTÍ mOc BeZ dPH

WA 93046 Filtr pevných částic Walker Mercedes-BenzSprinter  10 764 Kč 

WA 93024 Filtr pevných částic Walker Renault Megane, Scénic  10 491 Kč 

WA 93075 Filtr pevných částic Walker Suzuki Grand Vitara  10 845 Kč 

DPF filtry WALKER:

…a dalších 116 položek na www.autokelly.cz

OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKladY POUŽÍTÍ mOc BeZ dPH

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

BS 097-120 Filtr pevných částic Bosal Citroën C4, Grand Picasso  6 877 Kč 

BS 097-209 Filtr pevných částic Bosal Opel Zafira  10 090 Kč 

DPF filtry BOSAL:

…a dalších 183 položek na www.autokelly.cz
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Celoroční nemrznoucí kapalina do chladičů motorových vozidel je vyrobena na bázi etylenglykolu s obsa-
hem speciálních antikorozních přísad s  prodlouženou účinností inhibitorů. tato prodloužená účinnost je 
dosažená díky patentovaným technologiím, které zajišťují prakticky nevyčerpatelnou účinnost inhibitorů 
koroze. Nemrznoucí kapaliny Starline do chladičů tyto důležité látky obsahují.

V  produktech Starline jsou použité inhibitory 
firmy ARTECO, který je certifikovaným prvodo-
davatelem téměř pro všechny automobilky. 
Vysoká hodnota bodu varu zabraňuje vzniku 
bublinek páry, které zhoršují přestup tepla a zá-
roveň umožňuje dobrý chod motoru i ve vyšších 
nadmořských výškách a  vysoké teplotě okolí. 
Nemrznoucí směs má minimální pěnivost, neob-
sahuje škodlivá aditiva jako nitráty, aminy a fosfá-
ty. Každá výrobní šarže je testována, kromě bodu 
mrazuvzdornosti, také na odolnost vůči korozi 
podle normy ASTM D 1384. Starline antifreeze 
zajistí při ředění destilovanou, popř. měkkou vo-
dou dlouhodobou ochranu proti zamrzání a ko-
rozi. Aby byla zajištěna i dobrá ochrana proti ko-
rozi, doporučuje se používat nejméně 33 – 35 %  
antifreezu v hotové zředěné směsi, která zajišťuje 
mrazuvzdornost do -20 °C. Typické směsi použí-
vané ve střední Evropě jsou 50 % objemu antifre-
ezu, což zajistí ochranu do cca -37°C.

Proč je potřeba včas měnit 
chladicí kapalinu?
Aby chladicí kapalina správně plnila svoji 
funkci, musí mít dostatečně nízký bod mra-
zu a musí též obsahovat aditiva, která chrání 
kovové části chladicího systému před korozí 
a  gumové části před stárnutím a  popras-
káním. Každá chladicí kapalina časem tyto 
vlastnosti ztrácí, protože přísady se postupně 

Nemrznoucí kapaliny 
do každého chladiče 

OZNaČeNÍ cHladicÍ KaPaliNY VýměNNá lHůTa

K11 3 roky
K12, K12+, K13 5 let
K-R (Renault) 2 roky

K-A (asijská vozidla) 10 let (nebo 200 000 najetých km)

Jak často by se měla chladicí kapalina měnit?

Nebo podle požadavku výrobce automobilu.

SORTIMENT AUTO KELLy

odpařují, anebo změní svoje chemické slože-
ní. Také se vyskytuje riziko jejího postupného 
ztrácení v případě poškození chladiče, vedení 
nebo samotného motoru. 

Pozor na různé druhy 
kapalin na trhu!
V současnosti se používají různé typy smě-
sí. Jsou vyrobené na rozdílných chemických 
bázích. Chladící nádobku je třeba plnit tako-
vým typem směsi, který doporučuje výrobce 
automobilu.
Nekvalitní kapaliny jde těžko laicky rozpoznat. 
Postupem času způsobují korozi na chladičích 
a  blocích motoru. V  takových kapalinách se 
mohou vytvářet vzduchové bublinky, které 
způsobují nekvalitní odvod tepla. Prověření je 
možné speciálními testy na korozi. Takový test 
trvá 2 - 3 týdny a je poměrně finančně náročný.

Co se může stát, pokud se chladi-
cí kapalina nevymění?
Může dojít k degradaci vlastností kapaliny. Tako-
vá kapalina potom nemůže dostatečně chránit 
systém před mrazem a účinky koroze.

Dají se jednotlivé kapaliny 
mísit mezi sebou?
Mísení kapalin je možné, může ale dojít ke snížení 
protikorozních vlastností (viz tabulka).

 
Chladicí kapalina TRUCK 
Starline
Chladicí kapalina je speciálně navržená pro 
silně namáhané dieslové motory 
kamionů, tahačů, nákladních a  pracovní strojů, 
jednoúčelových strojů, agregátů, generátorů 
apod. Mísitelnost s  kapalinami K11 nebo K12 je 
možná, nevznikne žádný problém, ale mísením 
se sníží korozní a  inhibiční vlastnosti a nastane 
změna barvy. Automobiloví výrobci doporučují 
používat vždy pouze jeden typ kapaliny. Kapa-
lina je schválená pro použití v motorech Euro 6 
Trucks a vyhovuje normám ASTM D6210 a MAN 
324 Si-OAT. Neobsahuje škodlivá aditiva jako 
nitráty, aminy a fosfáty. Obsahuje přidané silikáty 
pro použití i v novějších typech vozidel.

KÓd aUTO KellY NáZeV BaleNÍ mOc

NA TRUCK-1

Nemrznoucí směs 
TRUCK

1 l 125 Kč
NA TRUCK-5 5 l 595 Kč
NA TRUCK-25 25 l 2 899 Kč
NA TRUCK-60 60 l 6 450 Kč
NA TRUCK-200 200 l 21 500 Kč

Výber ze sortimentu nemrznoucích směsí pro TRUCK:

mÍSiTelNOST S… k11 
VW TL 774c

k12 
VW Tl 774d/f

K12+ 
VW TL 774g

k13 
VW Tl 774J

k11
VW TL 774c

k12
VW Tl 774d/f

K12+
VW TL 774g

k13
VW Tl 774J

plně mísitelné
mísitelné, dojde však ke zhoršení 

protikorozních vlastností

Mísitelnost kapalin:

nemrznoucí kapaliny Starline byly teStovány akreditovanou laboratoří tÜv SÜd a Splňují požadavky vW tl 774/2002, čl. 5, tab. 2 č. 7 z hlediSka korozních účinků. 
Protokol o Zkoušce korozních účinků chladicích kapalin Starline K11, K12, K12+ a K13 je k dispozici na www.starline-parts.com
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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
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V současné době jsou u řidičů stále populárnější vozidla s automatickými převodovkami, která nabízí radost z jíz-
dy, komfortní ovládání a nízkou spotřebu paliva. Suchá dvojitá spojka LuK představuje klíčový komponent pro 
v současnosti velice oblíbené automatické paralelní převodovky, jejichž výhoda spočívá v maximálně efektivním 
využití energie a snižování spotřeby paliva a škodlivých emisí. Převodovky typu DSG využívající suchou dvojitou 
spojku byly uvedeny na trh v roce 2008 a od té doby jejich obliba neustále roste, protože kombinují všechny výhody 
manuální a konvenční automatické převodovky – jsou ekonomické díky nízkým energetickým ztrátám, umožňují 
sportovní jízdu díky velmi rychlému manuálnímu sekvenčnímu řazení a jsou jednoduché na ovládání. 

V  současné době jsou u  řidičů stále populár-
nější vozidla s  automatickými převodovkami, 
která nabízí radost z  jízdy, komfortní ovládání 
a nízkou spotřebu paliva. Suchá dvojitá spojka 
LuK představuje klíčový komponent pro v sou-
časnosti velice oblíbené automatické paralelní 
převodovky, jejichž výhoda spočívá v maximál-
ně efektivním využití energie a snižování spotře-
by paliva a škodlivých emisí. Převodovky typu 
DSG využívající suchou dvojitou spojku byly 
uvedeny na trh v roce 2008 a od té doby jejich 
obliba neustále roste, protože kombinují všech-
ny výhody manuální a konvenční automatické 
převodovky – jsou ekonomické díky nízkým 
energetickým ztrátám, umožňují sportovní jízdu 
díky velmi rychlému manuálnímu sekvenčnímu 
řazení a jsou jednoduché na ovládání. 
Princip činnosti dvojité spojky je poměrně jed-
noduchý. Sestává se ze dvou spojek montova-
ných na dvou oddělených vstupních hřídelích, 
uložených paralelně. Jedna spojka ovládá liché 
převodové stupně, druhá spojka je pro sudé 
převodové stupně a zpátečku. Přeřazení převo-
dového stupně se děje pouze sepnutím jedné 
spojky a uvolněním druhé. Na rozdíl od před-
chozích variant dvojitých spojek, které pracova-
ly kvůli nutnosti odvodu tepla v olejové lázni, je 
dvojitá spojka LuK suchá v oddělené skříni. Tím 
odpadá hydraulický odpor oleje a je dosahová-
no vysokého stupně účinnosti a úspory paliva 
o více než 10 %. V porovnání s manuální pře-

luK repSet® 2cT nyní dostupný 
i v nezávislých autoservisech

vodovkou lze také dosáhnout úspory paliva až  
o  6 %, protože systém udržuje motor v  opti-
málním rozsahu otáček z  hlediska točivého 
momentu a měrné spotřeby. Emise škodlivých 
látek jsou rovněž nižší o 12 až 18 % v porovnání 
s konvenční automatickou převodovkou.
Schaeffler Automotive Aftermarket nově nabízí 
kompletní opravárenskou sadu pro profesio-
nální výměnu dvojité suché spojky - LuK Rep-
Set® 2CT.
Kromě suché dvojité spojky obsahuje sada 
LuK RepSet® 2CT všechny komponenty po-
třebné pro výměnu dvouspojkového systé-
mu, tedy dvě vypínací páky a  dvě vypínací 
ložiska, vymezovací podložky a  veškeré 
montážní příslušenství. Všechny díly jsou do-
dávány ve stejné kvalitě jako díly dodávané 
do prvovýroby. Díky sadě LuK RepSet® 2CT, 
v kombinaci se speciálním nářadím LuK urče-

ným pro správnou montáž a demontáž suché 
dvojité spojky a samozřejmě nezbytným ško-
lením a technickou podporou, mají nyní i ne-
závislé autoservisy možnost profesionálně, 
rychle a  efektivně opravovat suché dvojité 
spojky u sedmistupňových převodovek typu 
DSG u vozidel koncernu VW. Schaeffler Au-
tomotive Aftermarket připravuje další opra-
várenské sady a přípravky pro dvojité spojky 
také jiných značek automobilů.

Jednoznačné výhody:
• Efektivnější přenos výkonu motoru
• Nižší spotřeba paliva
• Zvýšení jízdního komfortu
• Kvalita dodavatele pro prvovýrobu
• Dostupnost poprvé také pro nezávislé 
 autoservisy

První opravárenské řešení pro suché dvojité spojky 

OBJedNacÍ KÓd NáZeV spráVcI kArTY mOc BeZ dPH

LK 602000100 Spojková sada Repset 2CT LUK VAG 1.2TSI, 1.4TSI, 1.6, 1.8 TSI 12 796 Kč

LK 602000200 Spojková sada Repset 2CT LUK VAG 1.6TDI 12 796 Kč

LK 602000500 Spojková sada Repset 2CT LUK Renault 1.5 dCi 45 693 Kč

LK 602000600 Spojková sada RepSet 2CT LUK VAG 1.2TSI, 1.4TSI/TFSI,1.6, 1.8 TSI/TFSI 13 650 Kč

LK 602000700 Spojková sada RepSet 2CT LUK VAG 1.4 TDI, 1.6TDI 13 650 Kč

LK 602000800 Spojková sada RepSet 2CT LUK Ford 1.6 Ti 42 230 Kč

Nabídka spojek pro dvouspojkové převodovky:

Suchá dvojitá spojka s namontovaným nosníkem, vře-
tenem a tlačným prvkem.

Speciálním nářadí LuK určené pro správnou montáž 
a demontáž suché dvojité spojky.
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Společnost Bosch se již dlouhou řadu let podílí 
na vývoji a výrobě systémů řízení vč. jejich kom-
ponentů. V minulosti bylo vše zajišťováno v rám-
ci joint-venture se společností ZF Lenksysteme, 
která o sobě může tvrdit, že má za sebou více 
než 8 dekád zkušeností v těchto produktových 
řadách. Kombinace obou společností, z  nichž 
každá má své specifické kvality, vyústila do ně-
kolika nejinovativnějších produktů v automobi-
lovém průmyslu.
Od roku 2015 pokračuje celý vývoj a  výroba 
pod značkou Bosch (Divize Bosch Automotive 
Steering) a to díky 100% převzetí ZF Lenksyste-
me Gmbh. 

Systémy řízení společnosti 
Bosch zvyšují jízdní komfort 
a aktivní bezpečnost
Sortiment produktů Bosch sahá od  systémů 
hřebenového řízení s posilovačem po elektric-
ké systémy řízení (Servolectric) a  inteligentní 
systémy aktivního řízení. 

Systémy řízení Bosch pro 
osobní vozidla a Truck

Elektrické řízení v  osobních automobilech 
umožňuje dosáhnout nejen úspory paliva až 
o 0,8 litru na 100 kilometrů, ale tato technologie 
je současně základem pro řadu dalších asis-
tenčních systémů a pro automatické řízení. Tyto 
systémy  zahrnují automatické únikové manévry 
v nebezpečných situacích, varovné systémy při 
opuštění jízdního pruhu nebo "plachtění" u sys-
témů Start/ Stop s vypnutým motorem během 
této fáze.

OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKlad POUŽÍTÍ mOc BeZ dPH  VraTNá ZálOHa 

BO KS01000746 Elektrické řízení - výměnný díl
Škoda- yeti [05/09-], Superb  
[03/08-], Octavia [02/04-06/13],  
VW - Caddy [03/04-05/15]

 21 920 Kč  11 000 Kč 

BO KS01000117 Hydraulické čerpadlo řízení 
- výměnný díl

Citroen - Berlingo [04/08-], 
Peugeot Partner [04/08-]  5 695 Kč  2 063 Kč 

BO KS01000127 Hydraulické čerpadlo řízení 
- výměnný díl AudiI - A4 [11/04-06/08]  6 615 Kč  2 063 Kč 

BO KS01000097 Hydraulické čerpadlo řízení 
- výměnný díl

Volvo - V70 III  [08/07-], XC70 II  
[08/07-],S80 II [03/06-]  10 400 Kč  2 063 Kč 

BO KS01000488 Hydraulické čerpadlo, řízení 
- výměnný díl AudiI - A4 [11/04-06/08]  5 900 Kč  3 025 Kč 

BO KS01000067 Hydraulické čerpadlo, řízení 
- výměnný díl

Ford - Focus [11/04-],  C-MAX [02/07-],
VOLVO -  C30 [10/06-]  7 670 Kč  3 025 Kč 

BO KS01000121 Hydraulické čerpadlo, řízení 
- výměnný díl Opel - Astra H [03/04-],   Zafira B [07/05-]  10 100 Kč  6 050 Kč 

BO KS01000120 Hydraulické čerpadlo, řízení 
- výměnný díl MINI - MINI (R50, R53) [06/01-09/06]  14 800 Kč  6 050 Kč 

BO KS01000912 Hydraulické řízení 
- výměnný díl AudiI - A4 [11/04-06/08]  14 880 Kč  11 000 Kč 

BO KS01000888 Hydraulické řízení 
- výměnný díl

VW - Transporter T6 [04/15-], 
MultivanT6 [07/05-]  15 260 Kč  2 063 Kč 

Nabídka dílů kompletního řízení značky BOSCH:

Další z nabídky dílů kompletního řízení značky BOSCH naleznetene na www.autokelly.cz

Sortiment produktů

 f xx
 f xxx

 f xx
 f xx

Pro osobní a lehká užitková vozidla

 f Mechanické řízení

 f Hydraulické řízení s posilovačem

 f Elektrické řízení s posilovačem

 f Mechanicko-hydraulická čerpadla

 f Elektricko-hydraulická čerpadla

Pro těžká užitková vozidla

 f Hydraulické převodky řízení s posilovačem

 f Mechanicky poháněná hydraulická čerpadla

 f Přídavné komponenty jako jsou válce 
posilovače, hřídele řízení atd.

Rozsáhlý sortiment produktů ve všech 
segmentech

Program Bosch eXchange nabízí 
produkty, které splňují stejné standardy 
kvality a bezpečnosti jako produkty pro 
prvovýbavu v cenové úrovni, která je 
v souladu s očekáváním zákazníků.

Tato kvalita se dosahuje 100% nahrazením 
všech komponentů podléhajících 
opotřebení a také všech kritických 
komponentů. Kromě toho se v procesu 
repasování používají pouze komponenty 
určené pro prvovýbavu.

Bosch Exchange – kvalita bez kompromisů

Bosch eXchangeVýhody

 f Vysoké pokrytí trhu v prvovýbavě

 f Vedoucí postavení v prvovýbavě v EU 
jak v segmentu osobních, tak nákladních 
vozidel

 f Technologický lídr a inovátor

 f Neustále se rozšiřující sortiment

 f Pro oblast aftermarketu jsou k dispozici 
jak nové, tak repasované produkty

 f Všechny produkty splňují standardy kvality 
a bezpečnosti pro prvovýbavu, a to jak 
u nových, tak repasovaných produktů

Technologický trend pro osobní a lehká užitková vozidla
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elektrické převodky řízení získávají stále dominantnější postavení na trhu jak 
v prvovýbavě, tak na nezávislém trhu náhradních dílů.

Hydraulické systémy řízení

elektrické systémy řízení

elektrické systémy řízení se sloupkem řízení
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Společnost ZF Friedrichshafen je světovou jedničkou v  oblasti hnacího 
ústrojí a  technologie podvozku, jakož i  aktivní a  pasivní bezpečnostní 
techniky. ZF začlenila tRW Automotive po jejím získání do divize Active 
& Passive Safety technology Division. V rámci aftermarketu bude od led-
na příštího roku existovat jediný trh s  náhradními díly pod hlavičkou  
ZF Services. Název tRW bude zachován jako značka a doplní produktové 
řady Sachs a Lemförder. Nově je nyní také rozšířené portfolio produktů ZF 
k dostání v síti prodejen Auto Kelly.

Není asi mechanika, který by neznal spoj-
ky, posilovače, tlumiče nebo setrvačníky 
Sachs. Spojky a  jejich jednotlivé kom-
ponenty pro osobní, užitková a  nákladní 
vozidla, ale i  pro traktory zakomponová-
vají v  rámci prvovýbavy do svých vozidel 
přední automobilové koncerny. Výroba 
spojek Sachs se neomezuje jen na jedno-
lamelové, ale zejména pro nákladní a vo-
zidla a  traktory jsou určeny vícelamelové 
spojky. Přítlačné kotouče dodává Sachs 
převážně s  membránovou pružinou, ale 
například pro traktory jsou určeny spe-
ciální přítlačné kotouče s  vinutými pruži-
nami. Výrobu mechanických vypínacích 
ložisek postupně nahrazují hydraulická 
koncentrická vypínací ložiska. Do  výrob-
ního programu patří i  speciální spojky se 
samonastavitelným přítlačným kotoučem 
(Sachs XTend), který zachovává kon-
stantní přítlačnou vypínací sílu a  polohu 
ložiska, a tím prodlužuje životnost spojky. 
Firma vyrábí ale i vysoce výkonné spojko-
vé systémy pro „sportovně“ laděné řidi-
če, pro upravená vozidla, která však dost 
často jejich majitelé používají i v běžném 
provozu. Jde o  řadu Sachs Performance 
se zesílenými přítlačnými kotouči, orga-
nickými a keramickými pevnými či odpru-
ženými spojkovými lamelami. Tyto spojky 
mají vyšší životnost a  dokonalejší tepel-
nou odolnost, proto je vyhledávají fanouš-
ci tuningu a své místo mají i v motosportu.
Sachs však nejsou jen spojky, ale dobré 
jméno této značky reprezentují také tlumi-
če. Sachs je po  několik desetiletí největ-

U Auto Kelly jsou nyní v nabídce 
další náhradní díly prestižních značek

ším evropským a druhým největším světo-
vým dodavatelem tlumičů do prvovýroby. 
K dispozici je hned několik výrobních řad, 
např. Super Turing, Advantage a  Sport. 
Ale také tlumiče řízené podle zatížení 
vozidla – Nivomat, pneumaticky řízené – 
PDC, elektronikou řízené CDC pro vysoký 
komfort a bezpečnost. S odpružením sou-
visejí také silentbloky, kde je Sachs spe-
cialistou na  hydraulické uložení motoru 
s  proměnlivou charakteristikou a  případ-
ně s elektronickou regulací.
Značka LMI (Lemförder) je lídrem v oblasti 

klasických silentbloků, tzv molekulárního 
provedení čepů u nákladních vozidel, příč-
ných ramen, kulových čepů, spojovacích 
tyčí řízení a řady konstrukcí zavěšení kol.
Jednou z vůdčích firem na  trhu převodo-
vek je značka ZF. Její mechanické a hlav-
ně automatické převodovky jsou vyrábě-
ny již desítky let. Zajímavostí je např. nová 
konstrukce devítistupňové převodovky. 
V  sortimentu jsou ale také komponenty 
převodovek, nápravy, rozvodovky, převo-
dové oleje, filtry pro automatické převo-
dovky a kolové reduktory. 

OBJedNacÍ KÓd NáZeV spráVcI kArTY mOc BeZ dPH

SA 900202 Příslušenství tlumičů pérování SACHS Škoda SUPERB (03/2008 - ), 
VW Golf (01/2005 - ) 599 Kč

SA 2290601009 Spojková sada XTend SACHS Škoda Octavia (02/2004 - 6/2013), 
Škoda Superb (03/2008 - ) 18 623 Kč

LM 34559 01 Uložení, řídící mechanismus LEMFÖRDER Škoda Fabia (08/1999 - 03/2007), 
Škoda Octavia (02/2004 - 06/2013) 275 Kč

Příklady z nabídky sortimentu ZF:

… dalších 24 273 položek značek SACHS a LEMFÖRDER v nabídce Auto Kelly
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Technologická evoluce dílů řízení
Hydraulický systém je téměř sto-
letí starý: byl vynalezen ve Spoje-
ných státech Francisem Davisem 
v roce 1920. Až do roku 1951 však 
trvalo, než se systém komerčně 
rozšířil a  i  dnes většina vozidel 
stále využívá posilovač řízení za-
ložený na hydraulickém systému. 
Nejmodernější systémy jsou dnes 
již plně elektrické. Díky nepřetr-
žitému zavádění nových prvků 
a  elektronických komponent do 
komunikačních protokolů prvků 
vozidel, takzvaná technologie 
CAN BUS (Controller Area Ne-
twork), činí z repasování systémů 
EPS (elektronický posilovač říze-
ní) každodenní náročný úkol.

To platí i  pro španělskou společnost Lizarte, 
která se zabývala repasováním automobilových 
dílů, včetně kompletních dílů řízení, od roku 
1973. Tyto systémy řízení byly zpočátku ma-
nuální díly řízení, ale od roku 1992 společnost 
upravuje také díly řízení s posilovačem. „První 
technologická revoluce představovala zave-
dení hřebenů řízení s posilovačem řízení. Olej 
a  tlak činily jízdu jednodušší a hladší. Druhým 
milníkem zahájeným v  poslední dekádě, bylo 
zavedení EPS a  EHPS (elektro-hydraulického 
systému), kdy byla do systému řízení přidána 
elektřina a snímače. To vedlo k nižší spotřebě 
paliva, lepší efektivitě, lepšímu spojení a novým 
funkcím, které byly propojeny s dalšími systémy 
vozidla, “vysvětluje Luis Mari Alvarez, vedoucí 
oddělení výzkumu, vývoje a kvality ve společ-
nosti Lizarte.
 
Evoluce v pěti krocích
Evoluce EPS a  EHPS se skládá z  pěti kroků. 
První bylo představení elektromotorů. Tyto 
relativně jednoduché motory se snadno umís-
tily do vozidla, jelikož neměly žádné snímače, 

ale také nenabízely žádnou diagnostiku, když 
komponenty nefungovaly správně. Druhý krok 
zahrnoval použití PCB desek, tranzistorů, sní-
mačů a ovladačů. Třetím krokem bylo zavedení 
komunikačních sítí s  doplňkovým softwarem 
a  mapami. Navzdory tomu, že veškerá komu-
nikace původně probíhala po jednom kabelu, 
tento postup umožnil diagnostiku. Připojení jed-
notky k vozidlu bylo poměrně komplexní. Čtvr-
tým krokem bylo uvedení multiplexní sítě CAN 
BUS, která představovala velký posun vpřed 
a zároveň věci v mnohém usnadnila. Luis Mari 
Alvarez vysvětluje: „Čím více kabelů je použito, 
tím větší je pravděpodobnost chyb v komuni-
kaci mezi různými díly vozidla. Velký počet růz-
ných dílů musí být schopen přenášet informace 
od jednoho k druhému. Takovým příkladem je 
třeba  rychlost vozidla, kterou systém ABS pře-
dává zbylým připojeným systémům ve vozidle.“ 
Technologie CAN BUS nabízí řešení: informa-
ce se sdílí na jednom centrálním místě pomocí 
protokolu CAN. Méně kabelů a standardizace 
přenosu informací následně umožňují rychlejší 
přenos informací do všech různých komponent. 
Teď přicházíme se čtvrtým krokem v  rozvoji 
EPS, který podle Luise Mari Alvareze předsta-
voval „obří skok vpřed v technologii, která také 
způsobila, že je naše práce zajímavější.“ K pá-
tému kroku je ještě potřeba další rozvoj. Proto 
Lizarte tvrdě pracuje na co nejrychlejším využití 
těchto novinek: „FlexRay, CAN FD (flexibilní da-
tový přenos), Ethernet, elektronické řízení a kdo 
ví, co ještě, jsou stále ještě na cestě,“ říká Luis 
Mari Alvarez. „Ať dojde k jakémukoliv vývoji, ve 
společnosti Lizarte jsme připraveni k jejich iden-
tifikaci a praktickému využití.“

Cíle projektu e-LAB
Jorge Bobadilla (inženýr elektronik v  projektu 
e-LAB společnosti Lizarte) předvádí postupy 
projektu e-LAB: „V projektu e-LAB jsme vytvo-
řili vlastní simulátor nazývaný Smartcan, který 

umožňuje provádět diagnostiku a  simulovat 
procesy. Ale momentálně nejdůležitější věcí 
v projektu e-LAB je, že pracujeme na elektro-
nických testovacích systémech pro zaručení 
maximální kvality našich elektronických výrob-
ků. Projekt e-LAB společnosti Lizarte provedl 
studii týkající se různých komponent, aby zjistil, 
jak přesně pracují. Navíc vyvinuli vlastní testy 
vestavěné do obvodů umožňující provedení 
analýzy a diagnostiky. Tyto testy byly vytvořeny 
pro řadu komponent, počínaje nejdůležitějšími 
základními komponentami mechanismu řízení. 
Zpětná vazba, která vychází z našich testů v ob-
vodech, tvoří základ našich parametrů kvality. 
Výsledky po rozvoji tohoto pracovního proce-
su jsou následující: známe signály, parametry 
a  způsob analýzy mechanismu řízení. Po této 
analýze je pak možné vyměnit nezbytné elek-
tronické komponenty, a tak znovu  zajistit funkč-
nost mechanismu řízení.“

Nejdůležitější jsou nápady 
Richard Izquierdo, marketingový manažer v Li-
zarte, zdůrazňuje, že technologie představuje 
jeden z pilířů společnosti, ale pouze díky vizím 
specialistů ze společnosti Lizarte mohou mít 
nové nápady šanci na praktické využití. „Tech-
nici představují klíč, know-how neleží ve stro-
jích a měřicím vybavení,“ říká. „Není to pouze 
o  technologickém rozvoji, rozhodující jsou lid-
ské schopnosti“.

OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKladY POUŽiTÍ mOc BeZ dPH VraTNá ZálOHa

LI 01.16.2593 Hydraulické řízení Citroën Xsara, Berlingo, Peugeot Partner  7 236 Kč  5 100 Kč 

LI 01.16.2610 Hydraulické řízení Citroën Xsara, Berlingo, Peugeot Partner  7 329 Kč  4 500 Kč 

LI 01.05.3050 Hydraulické řízení Škoda Superb, Audi A4, VW Passat  8 806 Kč  3 000 Kč 

LI 04.71.0194 Hydraulické čerpadlo, řízení Ford Transit  5 067 Kč  1 000 Kč 

LI 04.07.0102 Hydraulické čerpadlo, řízení Renault Laguna II, Clio II, Opel Movano  5 024 Kč  1 000 Kč 

LI 06.70.1405 Hydraulické řízení Renault MEGANE II, Scénic II  2 678 Kč  1 700 Kč 

LI 01.56.2130 Hydraulické řízení VW Crafter, Mercedes-Benz Sprinter  14 420 Kč  7 700 Kč 

LI 06.96.4000 Hydraulické řízení Škoda Octavia, Seat Leon, VW GolfV  6 609 Kč  6 800 Kč 

LI 04.55.0900 Hydraulické čerpadlo, řízení Peugeot 307  15 173 Kč  3 000 Kč 

Příklady z nabídky dílů kompletního řízení LIZARTE:

...a další z nabídky dílů kompletního řízení značky LizARtE naleznetene na www.autokelly.cz

zleva: Luis Mari Alvarez, Richard izquierdo
a Jorge Bobadilla 
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Na okraji malebného jihočeského 
městečka Dačice najdeme velmi 
pěkný a  čistý rodinný autoservis 
Král. Čistota a  pořádek vás zau-
jmou hned na první pohled a hned 
na ten druhý získáte pocit domácí 
atmosféry tohoto servisu. O zákaz-
níky se zde starají otec a syn Krá-
lovi, pro které je práce v autoservi-
su nejspíše životním posláním, což 
potvrzují i  dlouhá léta, která pan 
Král starší strávil jako mistr odbor-
ného výcviku pro obor automecha-
nik na zdejším učilišti. I o přípravě 
mladých automechaniků jsme si 
s tímto sympatickým podnikatelem 
v jeho „království“ povídali.

Pane Králi, jaká byla vaše cesta k oboru auto-
mechanik?
Začínal jsem jako automechanik v  Dačicích 
v ČSAD a následně jsem přešel do místní země-
dělské školy, kde pro obor automechanik sháněli 
mistra odborného výcviku. Pracoval jsem tam 
pak jako mistr 29 let a byla to hodně zajímavá 
práce, při které jsem začal také podnikat v oboru 
sám na sebe.
 
První, co člověka trkne pohledem ve vaší dílně, 
je neuvěřitelná čistota a pořádek. Je to pozůsta-
tek přísného mistra z učiliště?
 Ne, to je ve mně tak nějak už od začátku a já 
jsem se to vždy snažil žákům spíše předat. Pro 
zákazníka je podle mě důležité, aby přišel do 
dílny, která pěkně vypadá a je v ní pořádek. Má 
to pak samozřejmě vliv i  na kvalitu práce a  to 
jsem se vždy snažil kluky naučit. Za ta léta jsem 
poznal dost rozdílné povahy učňů a byla to pro 
mě taky vlastně škola. Nebylo to vždy úplně jed-
noduché jim zkušenosti předat a ne každý měl 
chuť se něco naučit. Byly dost velké rozdíly mezi 
žáky a někteří neměli moc snahu se něco naučit. 
Měl jsem i pocit, že zájem žáků o obor se snižuje 
a některým šlo jen o to nějakou školu dokončit, 
protože po vyučení šli stejně v dost případech jen 
někam jezdit jako řidiči. Byli mezi nimi ale samo-
zřejmě i žáci, kteří měli snahu se obor naučit, ale 
těch bylo čím dál tím méně.
 
Byla to příčina vašeho odchodu z učiliště? 
Byl to jeden z  důvodů, protože jsem si občas 
připadal zbytečný. Začínal jsem také v  té době 
podnikat s  autoservisem a  práce nám postup-
ně přibývalo. V  dílně byl zaměstnaný syn a  já 
se k němu odpoledne připojil, když jsem přišel 
z  práce. To se dlouhodobě nedalo zvládnout. 
Když jsem si vše rozmyslel, ze školy jsem odešel  
a se synem jsme se plně vrhli na naše podnikání 
s autoservisem.

Rodinné království v síti Auto Kelly Autoservis

 Jak z vašeho pohledu vidíte úroveň přípravy 
dnešních automechaniků ve školách?
 Úroveň výuky je podle mě na dobré úrovni. Vět-
šina škol je i dobře vybavena, ale v první řadě 
záleží na studentech a jejich chuti se něco naučit. 
Podstatný rozdíl je v úrovni žáků, kteří do školy 
přicházejí. Dříve to bylo tak, že na obor autome-
chanik mohl jít student, který vyšel ze základní 
školy s  dvojkami nebo maximálně s  trojkami. 
Dnes není výjimkou, že přijde student, který vy-
šel se čtyřkami a do učení se mu moc nechce. 
Ten pak nemá ani zájem o práci. Ve škole ho sice 
něčemu naučíte, ale aby z něj byl dobrý autome-
chanik, musí jít pracovat do provozu a dál se učit. 
A to se dnes moc neděje. Málokterý student si 
hned sežene práci a nebo už je třeba z brigády 
s nějakým autoservisem domluvený. To je hned 
poznat, že má někdo chuť pracovat jako autome-
chanik, když třeba o prázdninách někde vypo-
máhá, nebo se někde snaží nějakou podobnou 
práci najít.
 
Čím si myslíte, že je způsobený menší zájem 
žáků po vyučení o tenhle obor?
Je to možná vidinou rychlého výdělku někde jin-
de. Setkáváme se s tím, že učni dostanou práci 
jako řidič dodávky nebo kamionu a přijde jim, že 
si takhle rychleji a snáz vydělají peníze a málo-
kdo si chce projít tím dalším zaučením a získáním 
praxe, aby z něj byl dobrý automechanik, který si 
pak také vydělá peníze. Je to možná i větší nároč-
ností práce a nutností mít  více znalostí o moder-
ních autech. Je zde hodně elektroniky a nároky 
na dobrého automechanika pak jsou větší. Servis 
si nemůže dovolit dát člověku hned po vyučení 
nějaký vysoký plat, protože té práce ještě odve-
de málo a je potřeba ho neustále kontrolovat. Za-
učení a získání praxe se ale nedá přeskočit a bez 
praxe nebude dobrý mechanik.
 
Jak hodnotíte práci mechanika dnes a  třeba 
v době před 20 lety? Je to dnes ještě hlavně o té 
mechanické práci anebo je to už více systém vý-
měny dílů a diagnostika?
Dříve bylo mechanické práce nejspíše více. V díl-

ně stačil jeden stroboskop a  nějaké to nářadí 
a s tím se dalo udělat na autě skoro vše. Dnes 
potřebujete na každé auto množství speciálních 
přípravků a  samozřejmě speciální diagnostiku. 
Ta základní práce je skoro pořád stejná. Stále se 
musí vyměňovat olej, stále se dělají brzdy a čepy 
a v tom se to nemění. Určitě se ale zvýšilo množ-
ství elektroniky a množství speciálních přípravků. 
I tak se ale snažíme věci opravovat pokud to jde 
a ne vždy za každou cenu díl měnit. Někdy to 
není z podstaty věci možné, ale často se dá něco 
opravit a ušetřit tak zákazníkovi peníze.
 
máte jako bývalý mistr odborného výcviku zku-
šenosti i s úrovní autorizovaných servisů?
Se studenty jsme jezdili na praxe do značkových 
autoservisů, viděl jsem tak i  do systému jejich 
práce. Úroveň servisů je zase více méně daná 
lidmi. Práce na dílnách je asi všude stejná a záleží 
na svědomitosti lidí, kteří ji dělají. Tím se může lišit 
i kvalita v praxi a rozdíly jsou. Autorizované servi-
sy mohou využívat větší podpory od automobil-
ky, mají pak lepší přístupy k datům. Dostanou se 
k nim informace třeba z výroby a mohou na to 
nějak reagovat. Menší servis se k datům dostává 
obtížněji, ale i v tom nám třeba Auto Kelly pomá-
há, protože pro nás je důležité mít přístup k těmto 
informacím. Aut je obrovské množství typů a zna-
ček a bez přístupu k těmto datům  se dnes servis 
neobejde.
 
Je podle vás výhoda podnikat společně ve dvoji-
ci otec a syn, anebo se i čas od času objeví nějaké 
třecí plochy třecí plochy a rodinné neshody?
Pro nás je to spíše výhoda a nemáme spolu žád-
né problémy. Vycházíme si v práci vstříc a dělá-
me si na svém a pro sebe. V dílně je vše naše 
a podle toho se k tomu také chováme. Zkoušeli 
jsme i  přijmout zaměstnance, ale neosvědčilo 
se nám to. My mezi sebou máme absolutní dů-
věru a víme přesně, co kdo z nás udělá a s jakou 
kvalitou. Není potřeba po sobě věci kontrolovat 
a neřešíme, jestli zaměstnanec přijde do práce 
anebo zrovna ne. Jsme malý servis a můžeme 
si tenhle styl práce dovolit. Je to pro nás možná 

ROZHOVOR
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Rodinné království v síti Auto Kelly Autoservis
více práce, ale zase daleko větší jistota a méně 
starostí s někým jiným. Můžeme si pak za svojí 
prací stoprocentně stát.
 
Pracovat ale v servisu jen ve dvou, to musí být 
pořádná dřina. Jak tohle zvládáte?
Musíme si brát jen tolik práce, abychom ji stihli 
dokončit a auto u nás nestálo dlouho. Snažíme se 
přes týden auto dodělat, aby nám tady nezůstalo 
přes víkend. Je to o plánování práce a dnes s tím 
už nemáme problém.
 
Je práce, na kterou si v servisu třeba netroufá-
te a stává se vám, že zákazníka odmítnete?
To jsou výjimečné případy a  jedná se třeba 
o  něco speciálního, jako může být například  
nějaká závada v  řídící elektronice anebo třeba 
automatické převodovky. Do toho se nechceme 
pouštět, protože na to je třeba specializace a vel-
ké množství dat, zkušeností a přípravků. Pokud si 
nejsme jistí svou prací, tak to zákazníkovi vysvět-
líme,  než abychom něco poškodili a způsobili tak 
třeba desetitisícovou škodu. Raději mu poradí-
me, kdo by mu uměl pomoci.
 
Kdo je tady v dačicích vaším nejčastějším 
zákazníkem?
Je to směsice firem i jednotlivců, většinou z okolí. 
Máme hodně stálých zákazníků, kteří k nám jez-
dí už dlouhou dobu a ti nám většinou přivedou 
nového zákazníka. Některé firmy u nás servisují 
auta i 15 let.
 
Jste servis, který začínal z jedné garáže a dnes 
se rozrostl v takovýto pěkný servis. Jak se vám 
dařilo postupně služby rozšiřovat a zvětšovat 
zázemí?
Ano, začínali jsme v  jedné garáži a  postupně 
rozšiřovali prostory, protože . práce bylo stále 
více a více. To přišlo dohromady s tím, že jsme 
potřebovali více prostoru třeba pro geometrii 
a  diagnostiku. Původní mechanická dílna už 
nestačila a chtěli jsme mít celkově lepší zázemí. 
Stále dokupujeme nové věci a přístroje. Nejsme 
nikdy na konci s vybavením a stále je co řešit a je 
potřeba stroje obměňovat. Stejně jako přicházejí 
nová auta, tak musíme pořizovat i nové vybavení. 
Jinak to nejde a ujel by nám vlak.
 
Jak vám v novinkách ve vybavení autoservisu 
pomáhá spolupráce s auto Kelly?
Určitě nabídky od Auto Kelly využíváme. Je pro 
nás výhodné, že si můžeme vzít nějakou maši-
nu na splátky anebo to řešit v rámci bonusů za 
odběry náhradních dílů. Tahle spolupráce je pro 
nás důležitá, protože jinak by pro nás bylo ob-
tížné se k některému dílenskému vybavení do-
stat anebo by nám to trvalo o dost déle. Líbí se 

nám také možnost, 
že nám Auto Kelly 
přiveze některé 
nové vybavení 
rovnou do servi-
su, předvede je 
a  ukáže nám, 
jak funguje. 
V  poslední 
době jsme od 
Auto Kelly do 
dílny pořídili na-
příklad nůžkový 
zvedák, 3D geo-
metrii, zouvačku, 
vyvažovačku a dal-
ší zařízení. Využíváme 
také možnost školení, 
protože nových postupů 
a informací o nových autech 
je neustále dost a dost.
 
Jak podle vašeho názoru funguje spolu-
práce s místní pobočkou auto Kelly?
Pobočka je v Jindřichově Hradci, což je od nás 
35 kilometrů a máme dvakrát denně závoz ná-
hradních dílů. Snažíme si dopředu rozmyslet 
a zjistit, které díly budeme při opravě potřebo-
vat, abychom zkrátili prostoje na dílně. Pak díl 
objednáme v e-shopu Auto Kelly a počkáme, až 
přijede. Většinou se pouštíme do opravy, až když 
máme všechny díly. A když se výjimečně stane, 
že objednáme špatný díl, tak pak jeho výměna 
u Auto Kelly funguje výborně. Velmi rychle doká-
ží také zareagovat, když se stane, že dodají jiný 
díl například díky přebalu. Pak okamžitě dove-
zou nový díl i mimo pravidelný závoz. V Hradci 
je k dispozici většina dílů, které potřebujeme, ale 
když víme, že budeme dělat něco většího, tak si 
díly objednáme dopředu na e-shopu. Celkově je 
pro nás spolupráce s Auto Kelly příjemná a je to 
asi nejvíce zásluha lidí na pobočce, kteří se o nás 
starají a řeší s námi naše potřeby. Jako ve všem, 
je to o lidském přístupu. Je pro nás výhodné, že 
bereme díly od jednoho prodejce. Je to pro nás 
daleko jednodušší, od fakturace až po třeba pří-
padnou reklamaci dílu. Nemusíme řešit, od koho 
jsme co brali a  ta šíře nabídky nám vyhovuje. 
Využíváme síly Auto Kelly a možností, které firma 
má. A jako odběratelům se nám líbí i akce, kte-
ré pro nás pořádají. Užili jsme si pozvání na AIR 
SHOW v Hradci Králové a i když jsme se nako-
nec z důvodu omezených kapacit nedostali na 
let vrtulníkem, který jsme chtěli, i tak to byl pěkně 
strávený den.
 
Je něco, co byste v sortimentu auto Kelly 
uvítali, co vám tam aktuálně chybí?

Dříve nám částečně chyběly originální auto-
díly, ale to se v poslední době dost zlepšilo. 
Snad jen rychlost dodání by u originálních dílů 
mohla být lepší. Teď musíme počítat s dodá-
ním 2-3 dny. U  těch nejčastějších značek je 
většinou ale díl druhý den. Stále si trochu zvy-
káme na nový e-shop Auto Kelly. Ten starší 
už jsme dobře znali, ale je to asi jen otázka 
zvyku. Využíváme celou šíři sortimentu Auto 
Kelly od levných neznačkových dílů až po 
originály. Většinou dáváme přednost kvalit-
nějším dílům, ale pokud se to nevyplatí, napří-
klad u nějakého staršího auta, tak to zákazní-
kovi vysvětlíme a dáme mu vybrat. Jsou to ale 
spíše výjimky.
 
Projevuje se na množství zákazníků například 
běžící marketingová kampaň auto Kelly?
Určitě se projeví, když Auto Kelly udělá nějakou 
letákovou kampaň. Přijdou zákazníci a ptají se. 
Je to ale docela různé. Některé akce přilákají 
hodně zákazníků, jiné méně. Hodně například 
zafungovala akce na kontrolu a doplnění klima-
tizace. Menší zájem byl třeba o asistenční služby 
na dovolenou. Lidé si třeba nechají před dovo-
lenou prohlédnout auto, to ano, ale na cestu už 
se pojistit předplacenou asistencí chce málokdo. 
Reklamní akce a marketing Auto Kelly ale poci-
ťujeme jako silnou stránku spolupráce. Myslím, 
že zařazení do sítě AKAS nám nové zákazníky 
přivedl, protože nás vidí jako součást nějaké sítě.

děkuji za rozhovor.

ROZHOVOR

Základní 
informace 

o autoservisu 
Král dačice  

Od kdy působí autoservis 
v místě: 
od roku 1991
Počet zaměstnanců: 
2 (otec a syn)
Hlavní zaměření autoservisu: 
Všeobecný autoservis
Značka služebních aut: 
Volkswagen, Toyota, Mazda
Počet opravených vozů za rok: 
cca 1 000
Počátek spolupráce s auto Kelly: 
od roku 2009
Nejprodávanější díly sortimentu 
auto Kelly: 
brzdové komponenty, čepy, filtry,…
Provozní doba: 
Po – Čt:  8 - 17 hodin, 
Pá: – do 15 hodin, 
jinak dle dohody
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Katalyzátory a lambda sondy:
nedílná součást novodobých automobilů.
Žádný jiný díl vozidla není takovým sym-
bolem "čisté jízdy", jakým je lambda sonda. 
Bez ní je nemyslitelné navrhovat moderní 
motorová vozidla. Lambda sondy byly popr-
vé používány s třícestnými katalyzátory, aby 
bylo možné vyhovět požadavkům moder-
ních emisních předpisů. 

Emise ve výfukových plynech:
tři hlavní problémy
Technologie, která dala lambda sondě ná-

40 let lambda sond Bosch
40 let ochrany 
životního prostředí

zev, se nazývá "hodnota lambda 1". Tato 
hodnota je dosažena jen při ideálním spa-
lování směsi paliva se vzduchem v  pomě-
ru 14,66 k  1, tedy 14,66 kg vzduchu na  1 kg 
paliva. Žádný motor ale nedosahuje tohoto 
poměru bez jakýchkoli korekčních opatření. 
Během provozu spalovací motory obvykle 
produkují tři druhy znečišťujících látek: oxid 
uhelnatý a uhlovodíky v případě nadměrné-
ho množství paliva nebo plynné oxidy du-
síku v případě nadměrného množství vzdu-
chu v  palivové směsi. Neúplné spalování 
není neobvyklé ani se správným poměrem. 
To vede ke  zvýšení emisí všech těchto tří 
látek, které jsou uvolňovány z  výfukového 
systému.
Důležitý díl: hlídač výfukových plynů 
Katalyzátory redukují výfukové plyny, které 
nebyly řádně spáleny v procesu spalování. 
Pro tento účel měří lambda sonda obsah 
zbytkového kyslíku ve  spalinách předtím, 
než dojdou do katalyzátoru. Lambda sondy 
měří změny zbytkového kyslíku ve  spali-
nách a umožní tak snížit emise výfukových 
plynů až o 90 procent.
Informace zjištěné lambda sondou jsou 
předávány do řídicí jednotky motoru. Ta ko-
riguje poměr palivové směsi a tím zajišťuje 
optimální redukci v katalyzátoru.

Technický základ: 
termodynamika
Počátky technologií lambda sondy lze na-
jít již v  roce 1889. Zákony termodynamiky 
nazvané jako "Nernstova rovnice" popsal 
profesor Walther Nernst, který později zís-
kal Nobelovu cenu za chemii. Vývoj lambda 
sond umožnila především znalost těchto 
zákonů.

Technologie lambda sondy 
je využitím příležitosti
V roce 1968 společnost Bosch použila tech-
nologii měření poměru kyslíku v  roztave-
ném olovu pro svoji výrobu akumulátorů. 
To byl ideální stav pro vývoj lambda sond. 
Když v roce 1970 oznámily orgány ochrany 
životního prostředí v  USA přísnější emisní 
předpisy, začala společnost Bosch s  testy 
lambda sond pro řízení managementu pali-
vového systému. Výroba žáruvzdorné kera-
miky již byla známa z výroby zapalovacích 
svíček. To umožnilo společnosti Bosch po-
užít vhodné materiály. Lambda sondy jsou 
vystaveny výfukovým plynům, které mají 
teplotu až 1000 °C. 

Příprava na sériovou výrobu:

Výrobní výročí v roce 2016: 1 miliarda lambda sond Bosch

Lambda sondy: poprvé použity v roce 1976 – od té doby jsou nedílnou součástí každého 
vozidla

1973: První lambda sonda Bosch 1920: Walther Nernst obdržel Nobelovu 
cenu
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OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKladY POUŽiTÍ mOc BeZ dPH

BO 0258986507 Lambda sonda 
univerzální BOSCH univerzální 1 795 Kč

BO 0258010032 Lambda sonda BOSCH ŠKODA Octavia/Fabia; VW Polo/Golf/Passat; AUDI A3/A4/A6 2 300 Kč

BO 0258006046 Lambda sonda BOSCH RENAULT Clio/Kangoo/Megane/Scénic 1 625 Kč

BO 0258006028 Lambda sonda BOSCH PEUGEOT Partner/207/307/807; CITROËN Berlingo/C2/C4/C8 1 360 Kč

Výběr z nabídky lambda sond BOSCH:

...a dalších více než 1 100 lambda sond Bosch v nabídce Auto Kelly

Cesta pokusů a omylů
Počáteční vývoj začal testováním výrobků ji-
ných výrobců a odhalil katastrofální výsled-
ky: Testované sondy se rozlomily po pouhé 
jedné hodině. V důsledku toho bylo nutné 
před uvedením na trh vykonat ještě hodně 
práce. Když byly první sondy z vlastní výro-
by testovány na  podzim roku 1971, nebyly 
jejich výsledky příliš přesvědčivé. V důsled-
ku teploty se laboratorní prototypy po pou-
hých dvou hodinách také zlomily. Ani použi-
té elektrody nevydržely dostatečně dlouho. 
Další vývoj byl tedy cestou pokusů a omylů. 
V  roce 1975 byla konečně dosažena život-
nost 250 hodin, což je dost pro ujetí 20 000 
kilometrů.

Sériová výroba: 
obrovský úspěch
Firma Volvo byla prvním výrobcem, kte-
rý vybavil svá vozidla lambda sondami 
Bosch ve standardním vybavení. V  roce 
1976 Volvo uvedlo na  trh v  USA svoji 
řadu 240/260 s  obrovským úspěchem 
jak u veřejnosti, tak na  trhu. Emise byly 
tak nízké, že nejen klesly pod hodnoty 
platných emisních předpisů, ale ve sku-
tečnosti byly v  souladu s  ještě přís-
nějšími budoucími předpisy. Poptávka 
po  lambda sondách vystřelila nahoru. 
V roce 1977 podepsaly společnosti Ford 

USA a Bosch dohodu o dodávkách tří mi-
lionů kusů ročně.

2. generace: předehřáté 
vydrží déle
Jasnou výhodu představoval další typ s vy-
hříváním, který byl připraven pro vstup 
na  trh v  roce 1982. Během prvních 30 
sekund po nastartování studeného motoru 
již mohla sonda spolehlivě fungovat. Její 
životnost byla nyní zdvojnásobena a  činila 
cca 160 000 kilometrů.
Jednoduchým důvodem pro toto zlepšení 
bylo: starší sonda byla na počátku studená, 
a proto byla extrémně citlivá na horké výfu-
kové plyny. Tento problém byl vyřešen s no-

vou sondou předehřátou na 400 °C po oto-
čení klíčku.

Současnost: planární 
lambda sondy
V  polovině devadesátých let se používa-
ly "sondy tyčkového typu", které byly dále 
vyvíjeny. Byly zkonstruovány nové sondy 
destičkového typu, vyráběné také z kerami-
ky: planární lambda sondy, které jsou nej-
používanější až do  současnosti. Na  rozdíl 
od  skokové změny chování sondy určené 
pouze stanovením nedostatku nebo přebyt-
ku kyslíku mohly být nyní vyráběny plošné 
širokopásmové sondy, které byly schopny 
provádět lineární měření poměru kyslíku 
v  širokých mezích. Vznětové motory jsou 
rovněž vybaveny širokopásmovými lambda 
sondami, senzory NOx a  senzory pevných 
částic, které jsou také založeny na keramic-
ké technologii.

2016: jedna miliarda 
lambda sond 
V  současnosti opouští každý rok výrobní zá-
vody v německém Rutesheimu, v USA, Brazílii 
a v Číně 50 milionů lambda sond. Od roku 2016 
jsou vyráběny také v Rumunsku. V  roce 2016 
bude dosaženo celkem 1 miliardy sond. Snímací 
prvky pro planární lambda sondy jsou vyráběny 
v Bambergu (Německo) a v Andersonu (USA).
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Jasně viditelné zvenku: Volvo s  lambda 
sondou

Planární širokopásmové sondy Nejnovější typ sondy: LSF xfour



září / 2016Info Auto Kelly32

Vyznat se v široké nabídce druhů a značek motorových olejů může být pro 
mnohé problém. Proto zde přinášíme odpovědi na některé otázky a mýty, 
které mezi sebou motoristé řeší.

Výměnný interval 
motorového oleje
Trendem posledních let je prodlužování 
intervalu výměn motorového oleje. Jednu 
dobu byla tendence až 50000 km. V součas-
né době se hranice používání proměnných 
intervalů výměn tzv. longlife olejů ustálila na 
max. 30000 km a většina vozidel je v prvo-
výrobě nyní plněna těmito typy olejů visko-
zitní třídy SAE 5W-30. Přináší to samozřejmě 
užitek majiteli vozidla v  tom, že nemusí tak 
často jezdit do servisu, ale má to i řadu nevý-
hod. Na olej jsou kladeny vyšší nároky, jsou 
zde použita výkonnější aditiva a  kvalitnější 
základové oleje a adekvátně k tomu je i olej 
dražší. U aut, která nenajedou ročně 30000 
km ztrácí longlife oleje význam, protože i při 
najetí například 10000 km ročně je nutné jet 
stejně do servisu na výměnu, protože olej 
přirozeně stárne a degeneruje. Během pou-
žívání je olej mnohokrát zahřátý na vysokou 
teplotu a opět ochlazen. Do oleje se dostává 
určité množství paliva, které olej ředí a  ten 
ztrácí viskozitu a mazací schopnosti. Do ole-
je se dostávají otěrové částice a  prach. To 
jsou všechno faktory, které napomáhají de-
gradaci oleje. Proto se předepisují servisní 
intervaly po najetí určitého počtu kilometrů 
nebo jeden až dva roky dle toho, co nasta-
ne dřív. Pro motoristy, kteří jezdí ročně méně 
kilometrů, je lepší zvolit pevný interval vý-
měny oleje a  nepoužívat olej typu longlife. 
Příkladem můžou být asijské automobilky, 
které většinou předepisují interval jeden rok 
či 20000 km a použít olej, který splňuje kon-
krétní normu ACEA.    

Firemní klasifikace olejů
Evropa se v klasifikaci olejů oddělila od zbyt-
ku světa, který používá klasifikaci olejů dle 
API (American Petroleum Institute) a  v  sou-
časné době používá výkonovou klasifikaci 
olejů dle Asociace evropských konstruktérů 
vozidel – ACEA. Již dle názvu je zřejmé, že 
požadavky na kvalitu olejů definují konstruk-
téři motorů a  tím pádem dochází k  určitým 
kompromisům. Proto kromě obecných no-
rem ACEA začaly vznikat i firemní specifika-
ce výrobců automobilů. Průkopníky v tomto 
směru byly značky Mercedes-Benz a Volks-
wagen a záhy se přidaly i další značky. Pro 
české motoristy je pravděpodobně nejzná-
mější firemní normou v současné době VW 

Motorové oleje
504.00/507.00. Firemní specifikace vznikly 
i  s  požadavkem na prodlužování výměn-
ných intervalů pro longlife oleje na konci 
90.let a potřebou užší specifikace oleje pro 
konkrétní druh motoru. Nyní do požadavků 
na kvalitu olejů vstupují i ekologické faktory 
a tolerance oleje k biopalivům i tzv. downsi-
zing (zmenšování rozměrů a obsahu motorů 
a  zvyšování výkonu). V  praxi to znamená, 
že některé firemní normy jsou tak specific-
ké, že například nemůžete použít longlife 
olej se specifikací VW 504.00/507.00 od 
Volkswagenu do automobilů Ford a naopak. 
Existují na trhu ale oleje, které splňují více 
firemních specifikací. Například MOGUL 5W-
30 EXTREME LFIII českého výrobce Paramo 
splňuje specifikace VW 504.00/507.00, ale 
i  specifikace Mercedes-Benz MB-Approval 
229.51 a BMW Longlife-04.

Trendy ve viskozitních 
třídách olejů
Firemní výkonové klasifikace jsou většinou 
spojovány i s konkrétními viskozitními třída-
mi. U osobních automobilů je zřejmý odklon 
od viskozitních tříd SAE 10W-40 i  SAE 5W-
40. U  evropských automobilek se momen-
tálně nejvíce uplatňuje viskozita SAE 5W-30, 
ale u  amerických a  japonských automobilů 
vidíme trend k  dalšímu snižování viskozit 
a  používání nových viskozitních tříd. Napří-
klad FORD používá u  nových tříválcových 
litrových motorů EcoBoost viskozitní třídu 
SAE 5W-20, japonské automobilky Honda 
a Toyota třídy SAE 0W-20. 

Mísení různých typů 
a značek olejů
Na světě existuje několik málo aditivář-
ských firem, které dodávají aditiva olejářům, 
které je potom mísí s předepsanými druhy 
základových olejů tak, aby vznikl hotový 
olej dané výkonnosti.  Z  tohoto pohledu 
je zřejmé, že mísení olejů dané viskozit-
ní a  výkonové úrovně je možné. Můžeme 
tedy například doplňovat určitý druh oleje 
MOGUL do jiné značky oleje stejné výko-
nové i  viskozitní klasifikace bez obavy, že 
se něco stane. Problém může být ale při 
mísení různých druhů viskozitních tříd. Na-
příklad SAE 5W do 15W a  naopak. Zde již 
dochází ke změně viskozitní charakteristiky 
oleje a mazacích vlastností oleje. Nouzově 
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to samozřejmě možné je a vždy je lepší ně-
jaký olej než žádný, ale v případě, že máme 
možnost volby, tak míchejme vždy stejnou 
výkonnost a  viskozitu. Pokud chceme mo-
toru dopřát něco „lepšího“ ( jedná se spíš 
o náš subjektivní pocit), tak můžeme přejít 
na lepší či novější výkonovou úroveň i jinou 
viskozitu, například z oleje 15W-40 na 10W-
40 či z 10W-40 na 5W-40 apod. Je potřeba 
zkrátit první interval výměny oleje na cca 
1000-3000 km a motor tzv. vypláchnout no-
vým olejem. V zásadě to ale nedoporučuje-
me, protože druh oleje a výměnný interval 
je dán kromě jiného i  konstrukcí motoru, 
typem paliva, palivového systému, typem 
vzduchového filtru, atd. Rozhodně neplatí, 
že když dáme motoru novější druh oleje, tak 
mu prospějeme, protože novější oleje jsou 
formulované na potřeby novějších motorů. 

Kvalitu oleje určuje aditivace
Přežitkem ze sedmdesátých a osmdesátých 
let je rozdělování olejů na minerální, polosyn-
tetické a syntetické. Dokonce se zažilo i k to-
muto označení přiřazení určité viskozitní třídy. 
Oleje SAE 15W-40 považujeme za minerální, 
SAE 10W-40 za polosyntetické a 5W-40 za 
syntetické. Je to nesmysl! V současné době 
těžko naleznete běžný olej, který nebude 
vyrobený z nějaké směsi různých druhů zá-
kladových olejů. Výkonové parametry jsou 
dané zejména použitou aditivací , tzn. jak 
jsou vlastnosti základového oleje dál kva-
litativně upravené, aby vyhověly nárokům 
daných norem. Viskozitní třída udává pouze 
mez čerpatelnosti při mínusových teplotách. 
Mez čerpatelnosti 60000mPa.s má SAE 5W 
při -35°C a 15W „pouze“ při -25°C. Rozhodně 
ale nemůžeme tvrdit, že čím je číslo xW nižší, 
tak tím je kvalita oleje vyšší a olej lépe chrání 
motor a vydrží v motoru déle. V tomto směru 
se vyplatí respektovat doporučení výrobce 
automobilu, který udává jakou viskozitní i vý-
konovou úroveň máme pro daný typ motoru 
používat a kdy oleje měnit.  Značku oleje mů-
žeme volit dle svého uvážení, důvěry k dané 
značce a peněženky.

Převzato od firmy Paramo 
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STARLINE
STĚRAČ S ADAPTÉRY
•  8 adaptérů zajistí univerzální použití 

pro 99 % typů vozů v ČR
• dlouhá životnost
• inovativní design
• bez rušivých zvuků při stírání
•  široký výběr rozměrů

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

ů při stírání
ěrů

tupce 
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Společnost Valeo je globálním vý-
robcem komponentů motorových 
vozidel a  dodává je výrobcům 
z celého světa – od Asie, přes Ev-
ropu až po USA. Lidé mají často 
pocit, že díly Valeo jsou většinou 
používány ve vozidlech Fiat a vo-
zidlech francouzských výrobců, 
ale ve skutečnosti jsou hlavními 
zákazníky společnosti Valeo fir-
my z německého a asijského au-
tomobilového průmyslu. jednou 
z  nejrychleji rostoucích skupin 
výrobků jak v oblasti prvovýbavy, 
tak v dodávkách náhradních dílů, 
jsou spojky a  další komponenty 
spojkových systémů – dvouhmo-
tové setrvačníky a spojková hyd-
raulika. 

Sektor nových technologií spojek, kte-
rý je založen na řešení s použitím 
dvouhmotových setrvačníků 
pro tlumení torzních kmitů 
generovaných spalova-
cím motorem, se stává 
jednou z  hlavních ob-
chodních aktivit spo-
lečnosti Valeo. S  no-
vými smlouvami se 
značkami VW, Daimler 
a  Opel se technolo-
gie dvouhmotových 
setrvačníků Valeo 
stává významným 
hráčem v  tomto od-
větví a  hlavním doda-
vatelem pro německé 
výrobce automobilů. 
Využitím zkušeností 
z  prvovýbavy v  oblas-
ti tlumení torzních kmitů 
vyvinula společnost Valeo 
také nabídku pro oblast after-
marketu pro většinu populárních 

Společnost Valeo je dodavatelem 
spojek do prvovýbavy

německých aplikací ( jako je 836225 pro 
velmi populární motory VW Group 1,9 TDI 
a 836224 pro příbuzné motory 2.0 TDI). 
Sloučením nabídky se sadami Kit 4P 
( jako např. Kit 4P 835153 zajišťuje kon-
verzi u výše uvedeného dvouhmotového 
setrvačníku 836224) nabízí společnost 
Valeo ucelený sortiment pro dvouhmo-
tové setrvačníky v tomto segmentu trhu, 
a tak pomáhá zákazníkům i autoservisům 
vybrat vždy správné řešení pro jejich vo-
zidlo. 
Materiál obložení spojkové lamely Valeo 
je považován za nejlepší a snadno ho na-
jdete v každém automobilu na světě. Na 
základě znalostí v  oboru třecích materi-
álů vyvinula společnost Valeo speciální 
řadu vysoce účinných spojek s  oblože-
ním, které je až 3krát odolnější oproti 
standardním typům používaným u  běž-

ných spojek. Obložení pomáhá 

OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKladY POUŽiTÍ mOc BeZ dPH

SP 836225 Dvouhmotový setrvačník VALEO VAG 1.9 TDI 9 479 Kč

SP 836224 Dvouhmotový setrvačník VALEO VAG 2.0TDI 10 805 Kč

SP 835153 Spojková sada s pevným setrvačníkem VALEO VAG 2.0TDI 11 955 Kč

Příklady z nabídky VALEO:

...a dalších více než 3 000 dílů VALEO v nabídce Auto Kelly

prodloužit životnost spojky a nevyžaduje 
použití samonastavovacích mechanismů.
Se svými zkušenostmi z asijských aplika-
cí vytvořila společnost Valeo nejrozsáh-
lejší program spojek pro trh s  náhrad-
ními díly. Prémiové spojky společnosti 
Valeo a  rozsáhlá nabídka komponentů 
hydrauliky pomáhají autoservisům ne-
jen u  vozidel z  evropského vozového 
parku, ale také u všech asijských auto-
mobilů, které jezdí po našich silnicích.
Komponenty spojek Valeo se starají 
o  plynulý přenos krouticího momentu 
z  motoru do převodovky. Každý rok je 
stále více a  více automobilů na celém 
světě vybavováno v  prvovýbavě tech-
nologiemi společnosti Valeo. Komplet-
ní nabídka produktů Valeo je vynikající 
volbou pro montáž v  každém vozidle, 
a také pro aftermarket!

Převzato od firmy Valeo
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Více informací u vašeho obchodního zástupce,     
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

bchodníhn o zástupcupce, e  
Kelly a.s.

ww.autokelly.cz
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Sada rozvodového řetězu ruville 
s komponenty v prémiové OE kvalitě 
od Schaeffler Automotive Aftermarket
Podíl vozidel s  řetězovým pohonem roz-
vodové soustavy se celosvětově neustále 
zvyšuje. Přitom už dávno neplatí, že rozvo-
dový řetěz je komponent s  neomezenou 
životností. Kvůli neustálému tlaku na snižo-
vání emisí dochází ke zvýšenému namáhání 
rozvodového mechanismu vlivem vyššího 
torzního kmitání motoru. V  důsledku toho 
je také řetěz díl, který je nutné pravidelně 
kontrolovat a v určitých intervalech vyměnit, 
jinak hrozí přeskočení řetězu a následné po-
škození motoru. 
V  reakci na tento trend společnost Ruville 
neustále doplňuje portfolio řetězových sad, 
s důrazem na nové typy vozidel a současně 
na neustálé zdokonalování již existujících 
aplikací. Cílem je nabízet komplexní opravá-
renské sady a řešení, které zajistí efektivní 
práci servisu a  spolehlivou funkci řetězo-
vých systémů.
Ruville, specialista na motorové a  podvoz-
kové díly, nabízí sadu rozvodového řetězu 
s  komponenty v  prémiové OE kvalitě také 
pro motor VAG (Audi, Škoda, SEAT, VW) 1.2 
TSI,  jako jediný dodavatel na aftermarketu.  
Jak poznáte, že rozvodový řetěz je zapotře-
bí vyměnit?
U motorů VW 1.2 TSI je prvním ukazatelem 
poškozeného rozvodového řetězu chrastivý 
hluk při studeném startu motoru. Důvodem 
je přílišné natažení řetězu způsobené pro-
vozní únavou materiálu. Pokud je řetěz nata-

žený nad určitou toleranci, dochází ke ztrátě 
výkonu a škubání při jízdě kvůli posunutému 
časování ventilů. V řídicí jednotce se přitom 
generují závady, které signalizují vadu sní-
mače polohy vačkového hřídele.
V takových případech je doporučeno vymě-
nit nejen rozvodový řetěz, ale také veškeré 
související komponenty, které jsou pravdě-
podobně také značně poškozené. Konkrét-
ně jde o  vydřené vodicí lišty, obroušené 
zuby řetězových kol a  přetížený napínák 
řetězu. V takovém případě by samotný nový 
řetěz buď problém vůbec nevyřešil, nebo by 
byla velmi omezena jeho životnost.
K rychlému a spolehlivému vyřešení tohoto 
problému nabízí Ruville kompletní sadu roz-
vodového řetězu se všemi potřebnými kom-
ponenty v originální kvalitě. 
Další informace o  celém program dílů 

zavěšení podvozku Ruville získáte na ad-
rese www.ruville.com a  také na adrese 
www.Schaeffler-Aftermarket.com.

Sada Ruville pro VAG 1.2 tSI (objednací kód RU 3454036SD) obsahuje:

Rozvodový řetěz

Napínák

Napínací lišta

Vodicí lišta

Ozubené kolo vačky

Pružný šroub vačkového kola

Pružný šroub klikového hřídele

Gufero klikového hřídele

Těsnicí hmota

Všeobecná doporučení
Základní montážní pokyny:

•  aby bylo zaručeno, že olejové 

kanály nebudou zaneseny 

nečistotami, doporučujeme 

v souvislosti s opravou také 

výměnu oleje a olejového filtru

•  napínací a vodící lišty namažte 

před montáží olejem

•  dodržujte hodnoty utahovacích 

momentů

•   použijte předepsané přípravky 

a nářadí

TECHNICKÉ INFORMACE
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INA KIT
INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO AUTOSERVISY 
V SCHAEFFLER KVALITĚ

Je dobře, když naše náhradní díly splňují vaše požadavky. Ještě lepší je, když naše nabídka služeb 
překoná vaše očekávání. Snažíme se vám co nejvíce usnadnit práci a to je jeden z důvodů, proč 
naše opravné sady obsahují vše, co potřebujete pro perfektní servis. Nejlépe se přesvědčíte sami!

Potřebujete více informací? Jsme zde:
www.schaeffler-aftermarket.cz
www.repxpert.cz

Proto, že nabízíme mnohem více, než jen špičkovou kvalitu.
PERFEKTNÍ:

INA_Ad_Image_OneSales_210x297_ver_B_CZ.indd   1 17.02.2016   15:23:00

Sada rozvodového řetězu ruville 
s komponenty v prémiové OE kvalitě 
od Schaeffler Automotive Aftermarket
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It all starts with 

Skladování a nabíjení nalitých baterií
Pro udržení maximální životnosti baterií je třeba dodržovat několik zásad při jejich skladování a údržbě. 
Níže Vám přinášíme několik rad a doporučení jak se o skladované baterie starat, díky čemuž se můžete 
vyhnout nepříjemným překvapením v podobě jejich selhání, anebo případných reklamací ze strany spotřebitelů. 
Průměrná roční teplota skladování by měla být cca 15 °C. Krátkodobé skladování lze i za teplotních podmí-
nek nepřesahujících 25 °C. Baterie by měla být expedována v souladu s režimem „FI-FO“ (First-in, First out). 

1.  Montáž
Baterie instalovaná do vozidla spotřebitele by neměla být 
starší více jak 15 měsíců od data výroby. Klidové napětí baterie 
by mělo být optimálně 12,6 V. 

2. Nabíjení
Baterii je třeba dobít, jakmile její klidové napětí na svorkách 
klesne pod 12,5 V v důsledku delšího skladovacího období.

Během nabíjení baterie musíte dodržovat všechny 
příslušné bezpečnostní nařízení (zejména jsou vyžadovány 
bezpečnostní brýle) a zajistit odvětrání místnosti, ve které 
baterii dobíjíte.

2.1 Kontrola klidového napětí na svorkách
Klidové napětí na svorkách skladovaných baterií měříme 
cca každé tři měsíce. Baterii je třeba dobít, jakmile její napětí 
klesne pod 12,5 V a to až na hodnoty 12,7 V až 12,8 V před 
dalším uskladněním.

2.2 Měření klidového napětí na svorkách
Klidové napětí na svorkách skladovaných baterií měříme 
digitálním voltmetrem s přesností na dvě desetinná místa a 
to za teploty okolo 20 °C.  

2.3 Doporučení k dobíjení 
V případě, že klidové napětí baterie klesne pod 12,5 V je 
třeba baterii dobít. Doporučené dobíjecí napětí se rovná 
1/10 jmenovité kapacity baterie (např. jmenovitá kapacita 
80 Ah baterie je 8 A).

Jak dlouho je třeba baterii nabíjet, závisí na jejím následném 
užití. Krátkodobé dobíjení doporučujeme, pouze u baterií, 
které budou obratem instalovány do vozidla zákazníka. 
V takovém případě obvykle krátkodobé dobití postačí, aby 
byla baterie připravena k instalaci (tzn. klidové napětí, 
měříme přibližně hodinu po odpojení od nabíječky a je-li 
napětí 12,6 V, je baterie připravena k užití). 

V případě, že máme v úmyslu baterii opětovně uskladnit, 
mělo by být dosaženo napětí až 12,7 – 12,8 V. 
Příklad: Baterie s kapacitou 44 Ah, jejíž klidové napětí na 
svorkách je 12,45 V bude dobíjena doporučeným napětím 
4,4 A tedy 1/10 jmenovité kapacity a to po dobu cca 2,7 
hodin čímž, bude dosaženo 100 % znaků nabití tedy 12,8 V. 
Dobu nabíjení, můžete zkrátit na 1,35 hodin za předpokladu, 
že dobíjecí napětí zvýšíme na 8,8 A. Toto však nedoporučujeme, 
jelikož hrozí riziko přebíjení, vyvaření elektrolytu a následně 
nevratnému znehodnocení baterie. 

Vyvarujte se proto přebíjení baterií, abyste prodloužili 
její životnost na její maximální úroveň. 
Měření baterie provádíme vždy minimálně hodinu po 
odpojení od nabíječky (viz. bod 2.1-2.2).

Více naleznete na našich domácích stránkách 
www.varta-automotive.com 

Průvodce montáží a dobíjením
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Technologie v nejspolehlivějších 
automobilech světa. 
Kdo se zasloužil o její úspěšný start ?

Produktová řada VARTA® pro automobily má takové vybavení, aby sloužila dnešnímu 
automobilovému trhu a je navržena tak, aby nabídla správný typ baterie pro každý 
typ vozu. Baterie VARTA SILVER AGM a BLUE EFB jsou posledním přírůstkem naší 
produktové řady. Oba typy mají vyšší startovací výkon, delší životnost a až třikrát 
vyšší cyklickou odolnost než konvenční baterie. Náš čistý výrobní proces kromě 
toho zajišťuje jejich vyšší ekologičnost. Jestliže potřebujete vysoce výkonné baterie 
prémiové kvality s ultra vysokou spolehlivostí, přejděte na baterie VARTA AGM a EFB.

Více informací naleznete na www.varta-automotive.com

It all starts with



Přichází nový VW crafter
Automobilka Volkswagen je aktivní nejen na poli osobních 
automobilů, ale značně oblíbené jsou i  její užitkové dodávky. 
I v České republice mnoho podnikatelů či firem sáhne po VW 
Crafter, který teď přichází na trh s novou technikou pod kapotou 
i s novým designem. Předchozí model Crafteru vznikl ve spolu-
práci s Mercedesem, ale tento nový je již zcela v režii VW a vel-
kou pozornost dostala ekonomičnost provozu, kterou se Crafter 
chce chlubit před konkurencí. Vybírat budete moci ze čtyř vý-
konových variant motoru 2,0 TDI od 102 do 177 koní. V nabíd-
ce budou tři různé délky karoserie se třemi různými výškami 
včetně nejrůznějších speciálních verzí. Samozřejmostí je volba 
mechanické nebo automatické převodovky a také verze 4x4. Ři-
diči bude pomáhat množství asistentů, které pomohou třeba při 
jízdě s přívěsem, při velkém bočním větru a k větší bezpečnos-
ti jistě přispěje adaptivní tempomat s protikolizním systémem. 
Nový Crafter bude stejně jako starší předchůdce jistě bojovat 
o pozici nejoblíbenější dodávky v České republice.

ford plánuje uvést do 
provozu model bez volantu
První autonomní model značky Ford by měl přijít na trh už v roce 2021. 
Už za pět let bychom tedy teoreticky mohli na silnicích potkat automo-
bily s modrým oválem ve znaku, které budou jezdit zcela nezávisle na 
řidiči a neměly by mít dokonce ani volant, ani pedály. Ford předpokládá, 
že takové auto bude fungovat na principu sdílení. Nebudete jej tedy 
vlastnit, jen si jej pomocí aplikace přivoláte tehdy, kdy se vám to bude 
hodit. Něco jako taxislužba budoucnosti, ale bez taxikáře. O  tom, že 
autonomní řízení je blízká budoucnost motorismu není třeba asi pochy-
bovat. Otázkou je, zda-li se k automobilům se stoprocentní autonomií 
dostaneme tak rychle, jak slibuje Ford, anebo budou následovat po-
stupné kroky tak, jak to třeba slibují některé ostatní automobilky. Ty 
říkají, že v horizontu deseti let bude možné v běžných automobilech za 
určitých okolností použít režim „autopilota“ a do řízení nezasahovat. Na-
příklad na dlouhé dálniční jízdy to asi není představa vůbec k zahození.  

SVěT AUTOMOBILů

Je libo sportovní Superb? 
Škoda nadobro utnula spekulace o tom, že do výroby zamíří spor-
tovní verze vlajkové lodi automobilky s názvem Superb. Dlouho se 
spekulovalo, že se v Mladé Boleslavi chystá Škoda Superb RS. Teď 
je spekulacím konec, protože sportovní Superb skutečně přichází 
do výroby, jen nenese přídomek RS, ale nově SportLine. Superb se 
sportovním nádechem a s množstvím exteriérových i interiérových 
sportovních úprav si budete moci zakoupit za cenu od 858 900,- Kč. 
Nejvýraznější úpravou, kromě optických detailů, bude o 15 mm sní-
žený podvozek. V interiéru si budete moci sednout do sportovních 
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kožených sedadel s čalouněním z alcantary. Pod kapotou sportov-
ního Superbu může tlouci zážehové srdce 1,8 TSI s výkonem 180 
koní a nebo dvoulitr 2,0 TSI o výkonu 280 koní. Na výběr ale budou 
i úspornější vznětové dvoulitry o výkonu 150 nebo 190 koní. Smutní 
nemusí být ani milovníci pohonu 4x4, protože i ten Superb Sport-
Line dostane. Pro kombinaci s nejsilnějším motorem pak ale budete 
muset sáhnout do peněženky minimálně pro 1 133 900,- Kč, když se 
nebudete moc věnovat příplatkové výbavě, která může cenu této 
sportovní limuzíny z Mladé Boleslavi vyhnat ještě o dost výše.  



SVěT AUTOMOBILů

BŘEZEN / 2016

SPOJOVACÍ 
MATERIÁL 

VŠECH TYPŮ, TVARŮ 
A VELIKOSTÍ
• Matice
• Metrické šrouby
• Nýty
• Průchodky
• Samořezné šrouby
• Závlačky
• Podložky
• Vruty
• Hřebíky
• Kotvy, oka,háky
• Elektroinstalační materiál
... to vše včetně ucelených sad

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



Google maps připravuje 
aplikaci na pomoc 

při parkování
Je možné, že nové verze hojně vy-
užívaných Google Maps vám v  bu-
doucnu pomůže s  parkováním. 
Podle vývojářů apli-
kace má totiž nová 
verze nabídnout 
uživateli informaci, 
jak to v dané lokalitě ve 
městě vypadá s  obtížností při 
parkování. Aplikace by měla zobra-
zovat tři úrovně obtížnosti parkování, podle níž byste se mohli 
rozhodnout, jestli do města jet se svým autem, nebo kde pří-
padně zaparkovat. V  tuto chvíli není zatím jasné, jak aplikace 
bude shromažďovat data. Ve hře je nejspíše varianta, že bude 
shromažďovat údaje od uživatelů na principu sociální sítě, jako 
dnes už fungující některé inteligentní navigace, jakou je třeba 
navigace využívající princip sdílených dat sociální sítě Waze. 
Druhou variantou je, že aplikace bude data o dostupnosti par-
kování nějakým způsobem shánět sama. To se musíme nechat 
překvapit. K dokonalým informacím o volném parkovacím mís-
tě, na něž by vás dovedla navigace, si nejspíše budeme muset 
ještě nějakou dobu počkat, i když na to právě cílí projekty „di-
gitální město“, o nichž se uvažuje už v mnoha velkých městech 
Evropy. Ulice by tak byly neustále monitorovány množstvím 
miniaturních kamer například ve sloupech veřejného osvětlení 
a software by vyhodnocoval, kde se ještě dá zaparkovat. Po-
dobné, ale o něco jednodušší systémy, už dnes využívají někte-
rá parkoviště obchodních domů i v České republice. 

focus rS 500 přijde 
se 400 koňmi

Nový Ford Focus RS je v současné době nekorunovaným králem hot 
hatchů. To je dáno jednak standardním vysokým výkonem 350 koní, 
ale hlavně v dané třídě téměř nevídaným pohonem 4x4, který používá 
jen málo konkurentů. Kombinace takového výkonu a pohonu čtyř kol 
dělá z kompaktního hatchbacku dost živý automobil, který nemá pro-
blém driftovat na suchém asfaltu. Ford už historicky u svých modelů při-
chází s variantami s koncovkou RS ve spojení s nejrůznějšími číslicemi. 
Označení RS 500 už nesla silnější varianta legendárního Fordu Sierra 
Cosworth v limitované pětisetkusové sérii a teď se připravuje verze RS 
500 pro současný Focus. Proslýchá se, že motor takového Focusu by 
měl mít výkon až 400 koní a pohon čtyř kol by měl být vyšlechtěn sa-
mosvorným diferenciálem na předních kolech. Tato varianta Focusu se 
bude dodávat s brutálnějšími aerodynamickými prvky a také s agresiv-
ním černým matným lakem. Bude to nejspíš pořádně ostrá střela. 

Honda přichází se supersportem NSX
Někdo z vás možná se slzou v oku vzpomíná, jak měl v devadesátých 
letech v rukou japonský supersport NSX, který tehdy patřil mezi po-
řádná žihadla. Nemusíte smutnit a můžete se pomalu poohlédnout 
po nové Hondě NSX, která by měla do České republiky dorazit na 
podzim. Bude se jednat o  pořádně ostrý a  vyšlechtěný kus, který 
svou popularitu už mimoděk získal během vývoje a  testování, kdy 
se proláklo, že Honda si pro porovnávání a  testování koupila jed-
no Ferrari a  jedno Porsche. Zaměstnanci Porsche se to při servisní 
kontrole jejich vozu domákli a poslali spolu s revidovaným vozem do 

Hondy vzkaz, že si jejich výrobek mají užít a že se stejně všichni po-
tkáme na druhé straně. Nová Honda NSX si tak, doufejme, vzala z již 
dostupných supersportů to nejlepší a  zákazníci se dočkají jednak 
hybridní verze, kde se o pohon stará jak spalovací motor, tak hned 
tři elektromotory, ale také nejostřejší verze s označením Type-R jen 
se spalovacím motorem 3,5 V6 se dvěma turbodmychadly. Zatím je 
známý výkon jen v hybridní verzi se čtyřmi motory, kde má Honda 
NSX výkon 582 koní. Jen benzinová verze Type-R by měla být díky 
absenci baterií o dost lehčí, a tak budeme na její výkony zvědaví. 

SVěT AUTOMOBILů
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Install con dence
www.vsm.skf.com

SKF sady rozvodových řetězů
Objevte nejširší škálu, která je na trhu k dispozici.
Stále více a více vozů je vybaveno moderní technologií rozvodových řetězů. Za 
normálních okolností by měla životnost řetězů trvat po celou dobu užívání vozu, 
ovšem nedokonalou údržbou nebo například zanesením od oleje, dochází až 
k selhání funkčnosti. V SKF chceme pomoci mechanikům využít této rostoucí 
obchodní oblasti a poskytnout to nejlepší na trhu. 

Naše sady pro rozvodové řetězy
• jsou vyrobeny s důsledně přesnou technologií, se snadnou manipulací
• pokrývají klíčové evropské a asijské modely automobilů
• obsahují všechny nezbytné vodící kladky, řetězová kola, napínáky a v 

případě potřeby samozřejmě i těsnění

Timing-CHAIN_A4_CZ2015.indd   1 2016-03-02   08:47:48



září / 2016Info Auto Kelly44

V dalším dí le diagnostického seriálu se 
blíže podíváme na novinku, k terá pře-
sahuje standardní diagnostické a opra-
várenské práce. Představíme si, jak je 
dnes možné s  pomocí diagnostiky na-
programovat klíče nebo dálkové ovla-
dače k vozidlům koncernu VW.
Můžete si myslet , že programování klí -
čů je složité, protože pokud jste chtěli 
dříve naprogramovat klíče, neobe-
šli jste se bez nutného programátoru 
transpondérů a  celá procedura pro-
gramování klíčů byla spíše složitá než 
jednoduchá. 
Diagnostika SuperVAG v  rámci l icencí 
KEy a  VIN-R nabízí komfor tní řešení 

Jak jednoduše 
naprogramovat klíče 
a dálkové ovladače

pro práci s  klíči a  dálkovými ovladači, 
kde stačí jen pár kliknutí myší a  klíč 
jste schopni naprogramovat sami pou-
hým vložením do zapalování vozidla – 
tzv. Direct Key Programming (metoda 
přímého naprogramování klíčů)
Ukažme si jeden z  postupů platný pro 
vozidla koncernu VW od roku 2009 do 
2015 (NEC procesor), konkrétně na vo-
zidle Škoda Octavia I I Facelif t . 
Pomocí přímé metody programová-
ní klíčů (Direct Key Programing) není 
potřeba speciální přípravek pro pro-
gramování transpondérů, SuperVAG 
umožní naprogramovat klíče vložením 
do zapalování vozidla. Při programo-

TECHNICKÉ INFORMACE

vání klíčů SuperVAG přepne přístrojo-
vý panel do programovacího režimu, 
pomocí k terého je možné přiučit nové 
klíče. Panel po přepnutí do programo-
vacího režimu zobrazuje požadovaný 
počet klíčů a počet klíčů naučených.

diagnostický seriál, 5. díl

Co budete potřebovat:
• Licenci SuperVAG Key nebo VIN-R, 
 s verzí 2016.2.3 a novější
• Nový klíč (nesmí být zamčené 
 transpondéry) nebo čisté 
 transpondéry TP 48 (ID 48). Můžou být 
 i neoriginální klíče
• Alespoň 1 funkční klíč k autu
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TECHNICKÉ INFORMACE

Postup:
Krok 1 – Spusťte aplikaci SuperVaG KeY a  vyberte správný 
model vozidla. 

Krok 2 – Zvolte Učení klíčů (bez PiNU)

Krok 3 – Zadejte počet klíčů, které chcete k vozidlu naučit.
Po zadání počtu klíčů čekejte na hlášení programu, které Vás 
vyzve k vložení klíčů do spínací skříňky.

Krok 4 – Prvním klíčem vypněte zapalování a  znovu ho za-
pněte. Vyčkejte, dokud většina kontrolek na panelu nezhasne. 
Následně vkládejte do spínací skříňky ostatní klíče, stejným 
způsobem.

Krok 5 – Na přístrojové desce se musí zobrazit status, který 
zobrazuje počet skutečně naučených klíčů z počtu požadova-
ných klíčů (v tomto příkladu jeden klíč naučený / celkem 6 klíčů 
požadovaných k naučení ).

Krok 6 – Nyní zkontrolujte, že údaj o  počtu naučených klíčů 
zmizí a zobrazí se stav kilometrů.

diagnostický seriál, 5. díl Krok 7 – Odklikněte hlášení programu pomocí tlačítka OK 
a v této chvíli diagnostický program nic nedělá. Není nutné spě-
chat a  je možnost řádně vše zkontrolovat. Nyní otestujte, zda 
všechny klíče startují a zobrazuje se správně stav kilometrů.

Krok 8 – Pokud všechny klíče startují, tak potvrďte kontrolní 
hlášení tlačítkem ANo.

HoToVo

Pozn.: Pokud se některý klíč nepovede naučit, tak je nutné 
vrátit původní stav imobilizeru pomocí kontrolního hlášení tla-
čítkem NE. Pomocí tlačítka NE se vrátí původní záloha panelu 
a vozidlo bude v původním stavu před učením klíčů.

Obdobným způsobem je pak možné programovat dálkové ovladače.

Krok 1 - V programu Key zvolte model a funkci učení dálkových 
ovladačů a zadejte požadovaný počet dálkových ovladačů.

Krok 2 – Na každém z  ovladačů k  naučení stiskněte tlačítko 
OTEVŘÍT alespoň na 2 vteřiny.

Krok 3 – Vypněte a  zapněte zapalování. Poté vyzkoušejte 
funkčnost dálkových ovladačů.

HoToVo
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Pro vlastní bezpečnost 
měňte lišty stěračů pravidelně
Řidiči obvykle mění lišty stěračů každé 2 nebo 
3 roky. Ale lišty stěračů jsou klíčové pro lepší 
viditelnost, a tudíž i pro bezpečnost. To je dů-
vod, proč se doporučuje vyměnit lišty stěračů 
minimálně jednou ročně. Ve špatných povětr-
nostních podmínkách, jako jsou extrémní ved-
ra, mrazy nebo déšť, by se měly lišty stěračů 
měnit ještě častěji. Že by měli řidiči lišty stěračů 
vyměnit napoví indikátor opotřebení, který je 
na většině lišt stěračů Silencio® Valeo. Jakmile 
jsou stěrače opotřebené, zbarví se indikátor 
do žluta.
Díky své vysoké kvalitě je společnost Valeo 
jedním z nejčastěji zvolených dodavatelů sys-
témů stěračů u výrobců v prvovýbavě vozidel 
na celém světě *. Tyto odborné znalosti zúročí 
Valeo také v nabídce na trhu s náhradními díly.
Valeo Silencio® je odrazem těchto technolo-
gických znalostí v  systémech stěračů. Je to 
kvalita prvovýbavy, 100% navržená, vyrobená, 
balená a prodávaná v evropě. Od svého uve-
dení na trh v roce 1998 se řada Valeo Silencio® 
neustále vyvíjí, aby se přizpůsobila potřebám 
řidičů i profesionálů.
  
Valeo Silencio®: 
konvenční stírací lišty
Díky kovové konstrukci, která omezuje vůli 
mezi oblouky, nabízejí stěrače Silencio® vyni-
kající životnost. Výhodou je také přírodní pryž 
zesílená exkluzivním ochranným potahem 

zlepšujícím skluz a odolnost vůči povětrnost-
ním vlivům.

 
Valeo Silencio X.trm®: 
lišty Flat Blade
Jejich plochý design zvyšuje přilnavost 
a  umožňuje lepší aerodynamické chování, 
a  tím i vyšší výkonnost při vysokých rychlos-
tech. Integrovaná konstrukce ploché stírací 
lišty nezamrzá, takže její výkonnost je zacho-
vána po celý rok, dokonce i v zimě. I když jimi 
není původně vozidlo vybaveno, nabízí Valeo 
Silencio X.trm® možnost modernizace stěračů 
z konvenčních stěračů na stěrače typu Flat Bla-
de (ploché lišty).
 
Snadná montáž
Jelikož snadná a rychlá montáž jsou důležitými 
faktory pro spokojenost uživatelů, jsou stírací 
lišty Valeo Silencio® vybaveny univerzálními 
adaptéry se systémem Auto-clic. Společnost 
Valeo také připravila montážní video typu krok 
za krokem, které je k dispozici na internetové 
adrese (www.youtube.com/ValeoGroup) a pří-
mo přístupné přes QR kód na obalu Silencio 
X.trm®.

TECHNICKÉ INFORMACE

OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKladY POUŽiTÍ mOc BeZ dPH

ST VM27 VALEO SILENCIO 350 mm - zadní DACIA-DUSTER,LOGAN, CITROËN-C3,
BERLINGO  279 Kč 

ST V53 VALEO SILENCIO 530 mm AUDI-A3,A4, FORD-MONDEO  309 Kč 

ST VM20 VALEO SILENCIO 650 mm FORD-TRANSIT,HONDA-CR-V  607 Kč 

ST VM220 VALEO SILENCIO 525+475 mm ŠKODA-FABIA  608 Kč 

ST VM211 VALEO SILENCIO sada 550+550 mm AUDI-A4  856 Kč 

Valeo Silencio sady:

...a dalších více jak 320 položek naleznetene na www.autokelly.cz

OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKladY POUŽiTÍ mOc BeZ dPH

ST VM310 VALEO SILENCIO X*TRM sada 600+475 mm ŠKODA-OCTAVIA  961 Kč 

ST VM451 VALEO SILENCIO X*TRM sada 650+480 mm FORD-MONDEO IV  1 023 Kč 

ST VM429 VALEO SILENCIO X*TRM sada 650+550 mm PEUGEOT-BOXER  1 028 Kč 

ST VM423 VALEO SILENCIO X*TRM sada 650+600 mm MERCEDES-BENZ-SPRINTER  1 143 Kč 

ST VM480 VALEO SILENCIO X*TRM sada 750+650 mm FORD-S MAX, CITROËN-C4  1 270 Kč 

Valeo Silencio X*TRM sady:

...a dalších více jak 320 položek naleznetene na www.autokelly.cz

Valeo Silencio®, naše špičkové 
dovednosti pro vaši bezpečnost!

Kvalita
 Každý rok vyrábí Valeo více než 100 mi-
lionů lišt stěračů. K  prověření výrobků 
používá Valeo unikátní testovací protokol. 
Nejprve produkty procházejí sérií labora-
torních testů, jako je test na hladné ploše, 
test trhání za studena, zkoušky za různých 
klimatických podmínek a  zátěžové testy. 
Pak jsou produkty testovány z hlediska ae-
rodynamických vlastností.
Zárukou kvality řady Silencio® je označení 
valeorigin. Garantuje používání technolo-
gií podobných pro výrobky v  prvovýbavě 
nebo splnění stejných výkonů jako mají díly 
pro prvovýbavu.

HBlade®
Nejnovější inovace stíracích lišt řady 
Valeo Silencio®, která kombinuje prv-
ky konvenční a  ploché stírací lišty (Flat 
Blade). Díky svému výraznému designu 
se stává častým výběrem pro japonské 
a korejské výrobce vozidel. Řada Silen-
cio® HBlade® dnes sestává z 8 specific-
kých sad pro vozový park s  více než 3 
miliony vozidel v Evropě (35 různých mo-
delů vozidel).

Kvalita prvovýbav
y



www.vsm.skf.com

Někdy je lákavé namontovat levnější kolové ložisko, ale jejich kompromisní 
navržení, konstrukce a bezpečnostní standardy jsou obvykle skryté.

To se ale netýká prémiových kolových ložisek SKF, které přináší:

 OE kvalitu

 prémiová těsnění, jak vnitřní tak vnější

 prezicní předpětí ložiska

 nejkvalitnější materiály a povrchová úprava

Víte o skrytém 
nebezpečí?
Vždy trvejte na prémiových jednotkách 
SKF pro bezpečí a skutečnou OE* kvalitu.

* SKF je dodavatelem OE dílů pro:
Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Daewoo, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, 
Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, 
Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo... 
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Nově otevřená pobočka Auto 
Kelly u  bývalého zimního stadio-
nu v Karlových Varech je od květ-
na letošního roku spojena s AKAS 
autoservisem INEX MOtOR, za 
který vystupuje pan Vladislav 
Soukup. Povídali jsme si o  síti 
autoservisů, které firma na seve-
ru Čech postupně rozjíždí a  jak 
důležité je pro ně spojení s  Auto 
Kelly.  Co přináší podnikání v sítí 
autoservisů oproti podnikání 
v malém? I to se dozvíte v našem 
rozhovoru. 

Potkali jsme se společně při rozhovoru 
v  roce 2012, kdy jste rok provozovali po-
bočku v Teplicích a chtěli jste se dále roz-
šiřovat. dnes se potkáváme v  Karlových 
Varech na další pobočce. co vás vede k to-
muto rozšiřování služeb v oblasti autoser-
visu? 
Máme podnikatelský záměr, ve kterém je vy-
tvoření sítě autoservisů na severu Čech, kde už 
nyní působíme v Mostě, Teplicích a teď i v Kar-
lových Varech a  rádi bychom přidali Ústí nad 
Labem, Děčín a Chomutov. Nejdéle působíme 
v Teplicích, pobočku v Mostě jsme otevírali loni 
v březnu a letos v květnu jsme otevřeli Karlovy 
Vary. Je to chuť jít stále dál a  rozšiřovat naše 
podnikatelské aktivity. 

Vaše provozovna v Teplicích i tady v Karlo-
vých Varech je v blízkosti nákupního cent-
ra a na dobře viditelném místě. Je to váš cíl 
mít provozovny takto umístěné? 
Místo, které si vybíráme pro naši provozovnu, 
je pro nás velmi důležité. I proto jsme sem do 
Karlových Varů šli, protože tahle lokalita je dob-
rá. Jsme v blízkosti obchodního centra a hned 

Silné spojení s Auto Kelly

u rychlostní komunikace na hranice. Naší jed-
noznačnou výhodou je sousedství s prodejnou 
Auto Kelly a chceme se tady v místě profilovat 
spíše jako rychloservis. V Teplicích a v Mostě 
děláme i větší zakázky, větší opravy třeba po 
bouračkách, bohužel tady na to nemáme to-
lik prostoru, ale máme v plánu poohlídnout se 
po dalších prostorech a své služby tak rozšířit 
i v tomto regionu.  Určitě se soustředíme na zá-
kazníky z ulice, kteří nemají příliš času a chtějí 
třeba nákup spojit s  opravou nebo údržbou 
auta. V Teplicích a v Mostě, kde už působíme 
delší dobu, máme ale i značný počet fleetových 
zákazníků velkých firem.

Když jsme se potkali před lety, tak jste 
v  souvislosti s  rozšiřováním mluvili spíše 
o okolí Teplic a Bíliny. co vás vedlo přímo 
sem do Karlových Varů? 

Dostali jsme nabídku přímo od Auto Kelly, 
kteří v tomto objektu otevřeli prodejnu. 

Historie je trochu delší, protože my 
jsme původně celý objekt chtě-

li koupit napřímo, když jej 
opustil předchozí majitel. 

Situace ale byla taková, 
že objekt si pronajalo 

Auto Kelly pro pro-
dejnu a sklad a my 
jsme dostali féro-
vou nabídku na 
převzetí servisu. 

Jak byste tedy 
celkově hod-
notili spoluprá-
ci s auto Kelly? 

ROZHOVOR

My s Auto Kelly spolupracujeme již od prvopo-
čátku našeho podnikání a jsme velmi spokoje-
ní. Co řeknou, to platí. Spolupráce je opravdu 
hodně dobrá a na Auto Kelly se můžeme vždy 
spolehnout. 

Využíváte nabídky auto Kelly co se vyba-
vení dílny týče a třeba i školení? 
Zde v Karlových Varech jsme odkoupili komplet-
ně vybavený servis, který jsme pak jen doplnili 
například diagnostikou a  plničkou klimatizací. 
Využíváme často školení pro mechaniky. Tím, 
že jsme na pobočce Auto Kelly, tak neřešíme 
závozy dílů, máme ihned vše po ruce. Pro nás je 
zásadní spojení s prodejnou a neřešíme žádný 
sklad. Pokud by byla možnost jít v tomto spoje-
ní s Auto Kelly i dál a na jiných místech, tak do 
toho jdeme. Vlastní doplňkový prodej pro nás 
není přínos, dokonce jsme i  naši prodejnu na 
pobočce v Teplicích zrušili. Dnes si zákazník jde 
nakoupit věci právě třeba do Auto Kelly a pro 
nás nemělo význam prodejnu držet. 

máte pocit, že vás díky spolupráci s auto 
Kelly zákazníci jinak vnímají? 
Určitě nás zákazníci vnímají jako součást vý-
znamné sítě autoservisů. Tady v Karlových Va-
rech je to evidentní, protože sídlíme v  jednom 
objektu i s prodejnou a pro lidi z ulice jsme pros-
tě jedno Auto Kelly. 

Spolupráce vždy přináší pozitiva, ale na 
druhé straně vás může třeba i něčím sva-
zovat. Je tomu tak? 
Je logické, že tady v jednom společném objek-
tu v Karlových Varech  jsme se zavázali k tomu, 
že budeme brát autodíly jen od Auto Kelly. Jiný 

Základní 
informace 

o autoservisu 
iNeX mOTOr

Od kdy působí autoservis 
v místě: 
od května 2016
Počet zaměstnanců: 8
Hlavní zaměření autoservisu: 
Všeobecný autoservis (rychloservis)
Značka služebních aut: Škoda
Počet opravených vozů za rok: 
cca 300 za měsíc
Počátek spolupráce s auto Kelly: 
od roku 2011
Nejprodávanější díly sortimentu 
auto Kelly: 
vše, co je potřeba…
Provozní doba: 
7 dnů v týdnu 8 - 20 hod.
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Silné spojení s Auto Kelly závazek ale nemáme. Samozřejmě se průběžně 
hodnotí kvalita našich autoservisů, ale to je i náš 
zájem a my sami si řešíme, aby byl autoservis 
co nejlepší a  dodržovaly se tady naše vnitřní 
standardy. Ze strany Auto Kelly pak žádný větší 
tlak necítíme, naopak nám vypomohou třeba 
s ochrannými pomůckami, reklamou atd.

máte nějaký vlastní marketing a reklamu v mís-
tě anebo v tomto spoléháte na auto Kelly? 
Zatím jsme žádnou větší akci v Karlových Va-
rech sami nedělali kromě toho, že jsme si dali 
inzeráty, že sháníme automechaniky. I tam jsme 
ale už vystupovali jako servis sítě Auto Kelly. 
V marketingu spoléháme na Auto Kelly a jede to 
samospádem. Zákazníci vidí, že je zde pobočka 
a přijdou k nám. 

Zaujala mě otevírací doba vašich auto-
servisů. Na všech pobočkách máte otevře-
no sedm dnů v týdnu od osmi do osmi. co 
vás k tomu vedlo? 
Chceme co nejvíce zákazníků a  vyzkoušeli 
jsme si, že to funguje. Většina autoservisů zavře 
v pět večer, ale to dost lidí teprve přijde z prá-
ce domů. Nemají pak čas si zařídit, co potře-
bují a my jim to nabízíme. Zákazník to využívá, 
a  proto na všech pobočkách máme stejnou 
pracovní dobu. Naší obrovskou výhodou je 
také velká flotila náhradních vozů, takže zákaz-
ník si k nám přiveze večer opravit auto a pokud 
ho tady musí nechat, tak mu za mírný popla-
tek zapůjčíme náhradní vozidlo a může odjet. 
Když jsme šli do Karlových Varů, tak pro nás 
bylo motivující i  to, že stejnou otevírací dobu 
bude mít i prodejna Auto Kelly a to je podstat-
né. Všechny díly máme od Auto Kelly ihned 
k dispozici a drtivou většinu oprav tak umíme 
okamžitě vyřešit. 

Vaše víkendové zákazníky tvoří spíše pře-
dem objednaní lidé, anebo jsou to lidé, kte-
ří si třeba přijedou nakoupit? 
Převažují objednaní zákazníci, kteří si dopředu 
vyberou čas v  sobotu nebo neděli, protože 
v týdnu auto potřebují například na dojíždění 
do práce. 

mít tři pobočky velkých autoservisů ve 
třech městech, to je asi něco úplně jiného 
oproti tomu, když jste měli jednu dílnu. Je 
to tak? 
Jsou to úplně jiné a  velké starosti. S  kolegou 
si občas povzdechneme, že jsme se měli lépe 
a byli jsme nejvíc v klidu, když jsme měli jeden 
servis o  dvou boxech. Teď máme množství 
zaměstnanců, tři pobočky a lítáme od rána do 
večera. Ohledně starostí je určitě lepší mít malý 
servis, ale nerostete. My jsme se rozhodli, že 
chceme růst a vybudovat větší firmu. Je to pak 
samozřejmě závislé na lidech, proto musíme dů-
ležité pozice obsadit správnými lidmi. Původně 
jsme se chtěli držet jen v okolí Teplic, ale dnes 

se rozšiřujeme i dál. Nechceme ale zase řešit 
nějaké více vzdálené lokality, kam bychom mu-
seli dojíždět, protože pak člověk většinu času 
tráví v  autě. Na pobočkách musíme být mini-
málně jednou v  týdnu, abychom měli přehled 
o tom, jak to tam funguje. Jsme vlastně neustále 
v práci a i v sobotu a neděli musíme mít přehled 
o tom, co se děje. 

Přijde mi to jako neustálý kolotoč a u vás 
ještě umocněný v tom, že docela pravidel-
ně po nějaké době otevíráte nové pobočky. 
Tak nějak to je, protože když se rozjela poboč-
ka v Teplicích, následovala pobočka v Mostě 
a jsou to znovu ty stejné starosti a velké inves-
tice. Když si vše sedlo v Mostě, tak jsme zase 
hned rozjížděli Karlovy Vary a jsme v tom zase 
znovu. Není moc času na nic dalšího, vyděla-
né peníze hned investujeme zpět do dalšího 
servisu, ale takhle nás to asi baví. Většinu 
nemovitostí, kde podnikáme, chceme mít ve 
vlastnictví a nechceme být v nájmu. Tady Kar-
lovy Vary jsou výjimka, protože Auto Kelly je 
seriózní partner. Jinak bychom do nájmu s ně-
kým jiným nešli. Neustále hledáme správné 
nemovitosti, kam bychom mohli podnikání 
rozšířit. To správné místo pro podnikání je pro 
nás to podstatné. Místo podle nás prodává 
a nechceme naše servisy zastrčit v nějakém 
průmyslovém areálu. Už je podle nás pryč 
doba, kdy zákazník dal někomu klíčky od auta 
před podivnou garáží nebo rozpadlou halou. 
Zákazník se nesmí bát, že dává opravovat 
auto někomu, kdo bude mít příští týden za-
vřeno a zmizí dílna i auto. Zákazníkovi musíme 
umět nabídnout zázemí na úrovni a  na tom 
stavíme naše podnikání. 

To ale všechno představuje investice a pak 
je nejspíše problém konkurovat cenou ma-
lému servisu v  jedné garáži. Přemýšlíte 
o tom takto? 
Konkurovat takovému garážníkovi cenou je 
nejspíš nesmysl, protože my musíme řešit věci, 
kterými se on vůbec nezabývá. Musíme mít 
vyřešenou hygienu, hasiče, likvidace odpadů, 
ekologii, kontroly z veškerých možných úřadů…. 
My musíme nabídnout něco jiného a i naším zá-
kazníkem je někdo, kdo nejde jen po té nejnižší 
ceně., Chce i  adekvátní úroveň a  záruku naší 
práce a vyžaduje, aby se oprava provedla v ser-
visu na úrovni. 

Proč by takový zákazník měl přijít právě 
k vám? 
Už jen otevírací doba od osmi do osmi je pro 
naše zákazníky zajímavá. Děláme velké množ-
ství zakázek a mechanici jsou daleko zkušeněj-
ší a setkávají se s různými problémy, které se 
naučí vyřešit. V množství zakázek, které udě-
láme, se určitě také občas vyskytne nějaká 
reklamace, ale tyto případy pak řešíme čelem 
a vstřícně k zákazníkovi. Důležité je také zá-

zemí pro zákazníka, které mu  nabízíme. Na 
všech servisech máme i vybavení na složitěj-
ší opravy, moderní diagnostiky a geometrie. 
Zákazníkovi můžeme nabídnout komplexní 
služby od odtahu, přes opravu auta, jednání 
s  pojišťovnou, až po zapůjčení náhradního 
vozu. Když nám například zavolá zákazník, 
že někde stojí s nepojízdným autem, tak mu 
hned můžeme přivézt náhradní auto a  to je 
pro něj velká výhoda. 

Pokud nemůžete být denně na pobočce, 
tak jste samozřejmě závislí na spolehlivých 
zaměstnancích. Jak je sháníte? 
To je dnes asi největší problém. Na lidech jsme 
závislí od příjímacího technika až po posledního 
mechanika na dílně. Najít dnes slušné a  pra-
covité lidi je obrovský problém. Na pobočku 
do Karlových Varů například denně dojíždí za 
prací kolega z Teplic, protože tady nemůžeme 
sehnat dobrého automechanika. Když už se ně-
kdo na práci přihlásí, tak je to dost často velká 
bída. Nový mechanik naslibuje, co všechno zná 
a umí, ale po dvou dnech zjistíte, že je všechno 
jinak. Kdo dnes něco umí a chce pracovat, ten 
rozhodně práci okamžitě sežene. Prakticky ne-
ustále inzerujeme, že sháníme nové lidi. 

má u  vás zaměstnanec možnost se nějak 
pracovně posouvat a zdokonalit? 
Jednoznačně ano. Snažíme se lidi si vychovávat 
a dnes máme na příjmech třeba zaměstnance, 
který u  nás dlouhou dobu pracoval na dílně 
a pak přešel na příjem. Pro nás i pro zákazníka 
je to obrovské plus, protože ten člověk ví, o čem 
mluví, a  se zákazníkem se může bavit o  kon-
krétních věcech. Ušetří to pak čas i peníze a pro 
zákazníka je podstatné, že mu nabídneme hned 
řešení a případně mu můžeme hned nabídnout 
i další služby, které může potřebovat. Vedoucím 
pobočky v  Karlových Varech je člověk, který 
u nás začínal jako mechanik, pak se vypracoval 
na technika a dnes si řídí sám pobočku. Nedě-
láme pak žádné rozdíly v tom, jestli má nějaké 
speciální vzdělání, ale podstatné jsou pro nás 
skutečné kvality zaměstnance, které prokázal. 

děkuji za rozhovor a přeji, ať se ve vašem 
podnikání daří. 

ROZHOVOR



Rozhodujte se u náhradních dílů jen 
pro osvědčenou kvalitu prvovýbavy!

Současná tendence je jed-
noznačná. S každou novou 

generací jsou vozidla stále kom-
plikovanější. V důsledku strate-
gie platformy, stále těžších vo-
zidel, komplexnějšího zavěšení 
a rostoucího počtu elektronic-
kých jízdních asistentů se za-
věšení u vozidel v předchozích 
letech značně změnilo.

Správné stanovení diagnosti-
ky a správné provedení oprav 
mohou tedy provádět pouze 
osoby, které zavěšení skutečně 
"rozumí". V budoucnosti budou 
kvalitativně hodnotné originál-
ní díly a dostupnost informací 
o opravách mít stále větší vý-
znam.

Díly zavěšení jsou kritickými díly, 
které musí za všech okolností za-
ručovat nejvyšší bezpečnost. Vý-

voj, výroba a montáž těchto 
dílů tedy vyžaduje mimo-

řádnou pozornost. Díly 
zavěšení mají nejen 

velký vliv na kom-
fort, ale nabízejí 
také záruku bez-
pečnosti a spo-
lehlivosti.

Prakticky všichni výrobci au-
tomobilů celosvětově důvěřují 
fundovaným odborným znalos-
tem společnosti LEMFÖRDER 
získaným v prvovýbavě.

Zavěšení v detailech
Rostoucí požadavky na výkon-
né zavěšení se silnou jízdní dy-
namikou a vysokým komfortem 
vedly k velmi komplexním kon-
strukcím.
U osobních vozidel se čas-
to používá zavěšení kol typu 
McPherson, dvojitá trojúhelní-
ková příčná ramena na před-
ní nápravě (Double Wishbone) 
nebo kombinace z obou řeše-
ní. I přes komplexní konstrukci 
se často také používá zavěše-
ní s horním a dolním dvojitým 
příčným ramenem a zavěšení 
s horním a dolním dvojitým 
příčným ramenem a s nezávis-
lým řízením.

Poslední uvedený typ se často 
používá ve vozidlech s předním 
náhonem nebo s integrálním 
pohonem a tento typ bude prav-
děpodobně v budoucnosti ještě 
vylepšován. K vozidlům, která 
jsou již dnes vybavena tímto ty-
pem zavěšení, patří mimo jiné 
Audi A4/A5, VW Passat, Škoda 
Superb a Audi A6 a A8.

LEMFÖRDER – bezpečnost v technice řízení a podvozku



LEMFÖRDER – bezpečnost v technice řízení a podvozku

Opotřebení
Díky použití nových technik 
nabízejí tato moderní zavěše-
ní vysoký komfort a zvýšenou 
bezpečnost. Opravy, které je 
nutné provádět u těchto kom-
plexních zavěšení, jsou ale 
stále komplikovanější. Z těchto 
důvodů získávají stále větší vý-
znam informace pro opravy.

Chybně seřízená geometrie, 
kterou lze mimo jiné i zjistit 
podle příčného opotřebení pneu- 
matik, může být způsobena také 
pouze opotřebením u jednoho 
nebo více dílů zavěšení.

Čím komplexnější je zavěšení, 
tím vyšší je počet dílů, na kte-
ré i za normálních podmínek 
působí mohutné síly. Kombi-
nace těžkých vozidel a vyšších 
rychlostí při projíždění zatáček 
vede k rostoucímu opotřebení 
u těchto komponentů zavěše-
ní. Proto se také bude v bu-
doucnosti zvyšovat počet oprav 
těchto typů zavěšení.

Kvalita z prvovýbavy pro 
náhradní díly
Díly zavěšení mají přímý vliv 
na bezpečnost. Z těchto důvo-
dů vyžadují opravy zavěšení 
zvláštní pozornost a náhradní 
díly je nutné volit s mimořádnou 
pečlivostí.

Pro každý kulový čep zavěše-
ní existuje specifický uvolňovací 
moment a čím více kulových 
čepů je použito v zavěšení, tím 
více uvolňovacích momentů 
zde existuje. Pouze díky dlou-
holetým zkušenostem, použití 
kvalitativně vysoce hodnotných 
materiálů a přísných předpisů 
pro výrobu lze tyto momenty 
uvolnění redukovat na mini-
mum.  

Výrobci automobilů přirozeně 
nevyvíjejí a nevyrábějí zavěše-
ní sami. Know-how a produkty 
LEMFÖRDER naleznete v řadě 
modelů prakticky všech výrob-
ců automobilů. Ve vozidle může 
být až 70 různých dílů LEM-
FÖRDER. Hřídele zavěšení, 
trojúhelníková příčná ramena, 
spojovací tyče řízení, kulové 
čepy, zavěšení motoru, pryžo-
kovové díly…

Na trhu náhradních dílů se lze 
spolehnout jak na rozsáhlé 
know-how, tak vždy na stejnou 
kvalitu. Heslo společnosti LEM-
FÖRDER totiž zní: Rozhodujte 
se u náhradních dílů výhradně 
pro osvědčenou kvalitu prvový-
bavy!
Kromě toho nabízíme pro pod-
poru ještě širokou paletu mate-
riálů: Montážní příručky, škole-
ní, informační CD, tipy a triky…

LEMFÖRDER
Technická podpora a kvalitní 
náhradní díly.
Pro bezpečnost řidiče a pro 
kvalitu a kompetenci našich 
partnerů!

Spojovací 
tyč řízení 
s tlumičem 
vibrací

Náboj kola

Hydraulické ložisko

Modul s dolním 
a horním dvojitým 
příčným ramenem 
a s nezávislým 
řízením

Připojovací díly stabilizátoru

Příčné rameno 
s připojovacími 
díly pro tlumiče 
pérování

Další informace o produktech 
LEMFÖRDER naleznete na adrese
www.zf.com/lemfoerder

Spojovací tyč

Řízení

Přední náprava s horním 
a dolním dvojitým příčným 
ramenem a s nezávislým 
řízením
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Martin Haleš je fotograf, který 
zaujal svými neotřelými foto-
grafiemi z  nejrůznějších sportů. 
Kromě jiného se věnuje focení 
motorsportu, vodních sportů, fotí 
koně a v poslední době se profi-
luje také jako fotograf atraktivní 
sportovní disciplíny Red Bull Air 
Race, jejíž čeští reprezentanti se 
ukázali i na Air Show Auto Kelly 
v Hradci Králové, kde je fotil prá-
vě i Martin Haleš. 

martine, pokud vím, tak tvůj záběr ve fotogra-
fování je velmi široký. dá se teď zkráceně po-
psat, čemu se aktuálně ve focení věnuješ? 
Mám nejrůznější fotografická období a  je to 
u mě dáno postupným zkoušením a věnování 
se různým sportům. Čas od času mě začne 
nějaký sport více bavit a já ho začnu fotit. Sám 
sebe ale nepovažuji čistě za sportovního foto-
grafa. Začal jsem před lety s focením vodních 
sportů, kterým jsem se věnoval, což byl zejmé-
na kiteboarding a s ním šel ruku v ruce wind-
surfing. Teď postupem času, jak stárnu, tak 
fotím i  méně adrenalinové vodní sporty jako 
třeba jachting. Ze sportu jsem se věnoval ane-
bo se věnuji focení koní, motorsportu, racin-
gového snowboardingu a dnes hlavně letadel 
v Red Bull Air Race. 

co tě na fotografování baví a proč se dnes vě-
nuješ hlavně air race? 
Fotografování mě baví už hodně dlouho a osob-
ně považuji za důležité to, že jsem vždy chtěl 
dělat trochu jiné fotky než ostatní. Určitě jsem 
ze začátku dopustil spousty chyb, ale nenechal 
jsem se ovlivnit a vždy jsem si dokázal obhájit 
cestu a  dát fotce nějakou originalitu. U  všech 
sportů jsem se pokaždé docela rychle dostal 
k té nejvyšší metě, takže pak pro mě pak bylo 

Rád fotím to nejlepší a  Air Race je to nejlepší  

těžké jít dolů. Je to třeba například Rallye Da-
kar, kam mě pozval na focení můj kamarád Petr 
Lusk. Po Dakaru už se mi tedy moc nechtělo ob-
jíždět české automobilové rally a upřímně,  ani 
mě to moc nebavilo. Je to nejen o nafocení, ale 
i o tom prožití a dobrodružství. Stejně je to dnes 
s Air Race, což je také úplná špička, a to mě baví. 

Tvůj záběr sportovního focení je dost široký. 
dají se využít zkušenosti z focení jedné disci-
plíny u té druhé? 
Troufám si říci, že každá z  těch disciplín mi 
může pomoci v té druhé. Za úplný vrchol do-
vednosti ve fotografii považuji focení koňských 
dostihů. Je to hodně obtížná disciplína, ke 
které jsem se dostal vlastně trochu náhodou, 
a opět mě k tomu dovedl kamarád, který chtěl 
vydávat časopis. Složitost je dána tím, že kůň 
s jezdcem se oproti ostatnímu vymyká tím, že 
je to živá věc, která se nejen různě hýbe, ale 
i dýchá a má i svůj výraz. To u focení aut anebo 

ROZHOVOR

letadel nezažijete. Baví mě vždycky dělat dy-
namické fotky a na nich je důležité tu atmosfé-
ru vystihnout.  

co pro tebe bylo na focení dostihových závo-
dů v zahraničí nejzajímavější? 
Měl jsem možnost fotit koně na závodech 
v Ascotu, v Paříži, v Londýně a to je úplná špič-
ka turfu. Je to zážitek a dost jiný svět. Příkladem 
je třeba závod v Ascotu ve Velké Británii, který 
navštíví britská královna, takže i  pro fotografy 
a  kameramany tam platí hodně přísný dress 
code. V  uvozovkách nejhorším oděvem byl 
večerní oblek s kravatou, ale většinou se nosí 
smoking s cylindrem. Tribuny jsou nabité páry 
v  róbách, dámy s  klobouky a  celá atmosféra 
toho závodění je neskutečná. Je to samozřejmě 
i svět jiných financí, protože na jednom takovém 
dostihovém dnu se v sázkách otočí více peněz 
než v České republice za celý rok. Je pak trochu 
složité se zase vrátit na domácí závody, kdy mu-
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Rád fotím to nejlepší a  Air Race je to nejlepší  
síte se vším jít o nějakou úroveň níže, a to mě 
občas nebaví. 

dá se mluvit o  tom, kolik času a  prostředků 
musí fotograf věnovat tomu, aby se dostal na 
špičku ve svém oboru? 
To je dost jednoduchá a současně složitá otáz-
ka. Vše je o  technice, kreativitě, času a finan-
cích, které focení můžete věnovat. Je několik 
cest, jak se dá na špičku dostat, a to může být 
postupné získávání zkušeností a postupné zlep-
šování techniky. Tak se člověk někdy dostane 
nahoru, ale taky nemusí. Druhou cestou, kterou 
jsem většinou razil já, je snažit se pořídit maxi-
mální kvalitu vybavení a pak rezervy už hledat 
jen v sobě. Měl jsem kolem sebe mnoho příbě-
hů fotografů, ať už ze sportu nebo jiných, kteří se 
dostali do fáze, kdy byli nuceni dělat pod cenou 
a skákali od zakázky k zakázce. To jsem nechtěl 
a vyplatilo se mi na to jít z druhé strany, to zna-
mená mít tu nejlepší možnou techniku a dostat 
se co nejdříve k té absolutní špičce. Pokud se 
budeme bavit o technice, kterou pro špičkové 
focení potřebuji, tak v nějakém souhrnu určitě 
můžeme mluvit o investici kolem milionu korun. 
K  tomu je samozřejmě třeba připočíst stránku 
časovou a pak z toho vyplyne to, že komerční 
a profesionální focení má nějakou cenu. 

V  současnosti se věnuješ hlavně focení air 
race. Jak vidíš tyhle závody, které jsou dnes 
čím dál tím více populární?  
Air Race tak, jak to cítím, je podle mě něco jako 
závody F1 v autech. Je to zase ta úplná špička 
mezi akrobatickým a závodním létáním a sko-
ro všichni akrobatičtí piloti vám řeknou, že by 
se rádi dostali do Air Race. Pro mě osobně to 
má ještě další rovinu v tom, že se osobně znám 
s českými letci, kteří tyhle závody létají a s vět-
šinou těch zahraničních. Zajímavé je, že každý 

závod je jiný, je v jiné lokaci a jinak se tam fotí. 
To samozřejmě znamená dost velkou finanční 
náročnost na cestování, protože závody jsou 
po celém světě. Co se týče organizace závodů 
Air Race, tak když mohu srovnávat s ostatními 
sporty, Air Race je absolutní vrchol. 

Jak je těžké dostat se jako akreditovaný foto-
graf na závody air race? 
Není to jednoduché se probojovat akreditačním 
procesem Air Race a mojí výhodou bylo, že jsem 
se průběžně věnoval focení českých závodníků 
na domácí úrovni akrobatických závodů. Se zá-
vodníky jsem se znal, fotil jsem je a s jejich vstu-
pem do Air Race jsem šel s nimi. Ale ani to ještě 
není ještě výhra, protože na těchto závodech 
existuje skupina oficiálních fotografů od Red 
Bullu. Ti ale ale fotí úplně všechny závodníky, 
takže ne vždy tomu dají nějakou kreativitu. Náš 
závodník Petr Kopfstein mě oslovil, abych ho fo-

til, a moje fotky se mu líbily. Fotil jsem dlouho 
i Martina Šonku a když byla příležitost jít fotit do 
Air Race, tak jsem byl první na řadě. 

co ti tohle letecké focení dalo? 
Možná to bude znít divně, ale focení letadel jak 
na zemi, tak ve vzduchu, mi dalo hlavně zkuše-
nost, že nejdůležitější na všem je bezpečnost. 
Můžete vymýšlet kdejaké kreativní výmysly a fo-
tit třeba letadlo při akrobacii z letícího vrtulníku, 
ale všechno musí být bezpečné a nesmí se ris-
kovat. Bezpečnost je ostatně nesmírně důležitá 
a při závodech Air Race neustále omílaná i pro 
piloty. Všichni z  těch pilotů létají na maximum 
svých dovedností, ale nikdo si nesmí dovolit ris-
kovat. Je to také dobře vidět na tom, že za celou 
dobu existence závodů Air Race nikdy nedošlo 
k žádnému incidentu třeba oproti motorsportu.  

ROZHOVOR
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V Čechách je asi aktuálně nejznámějším let-
cem air race martin Šonka, bývalý vojenský 
pilot stíhaček Gripen. Je to v air race obvyklé, 
že tam jsou vojenští piloti? 
Je to docela běžné a hezky je to vidět na pří-
kladu francouzského pilota, Francoise Le Vota, 
který je jeden z nejlepších akrobatů ve Francii 
a je to také špičkový vojenský pilot. Francouzi 
a  jejich armáda jsou hrdí na to, že jejich elitní 
pilot je součástí Air Race. U Martina Šonky to 
nebylo možné a  v  armádě mu dali vybrat, že 
buď odejde z Air Race a bude se dál věnovat 
létání na Gripenech, anebo má odejít do civilu. 
Je to trochu nepochopitelné po tom, kdy do něj 
armáda nainvestovala miliony do výcviku, což 
je cena výcviku stíhacího letce a pak jej nechá 
odejít místo toho, aby ho využila třeba pro svo-
ji propagaci a marketing. Ale jsme v Čechách 
a tady jsou některé věci jinak. 

co je z tvého pohledu nejhezčí závod air race, 
který bys doporučil fanouškům navštívit? 
Všechny závody jsou pěkné a každý má něco 
do sebe. Některé závody jsou nad vodou a ně-
které jsou nad pevninou. Já preferuji ty nad pev-
ninou a u mě vede závod v Rakousku na okru-
hu Red Bull ring ve Spielbergu. Je tam skvělé 
zázemí pro diváky, závodníky i fotografy a řekl 
bych, že je tam toho nejvíc vidět. Vše se ode-
hrává mezi kopci a diváci tak mají možnost vi-
dět závodění z tribun skoro před sebou. Pro mě 
jako fotografa je důležité, abych měl za letadlem 
ideálně nějaké pozadí, protože fotit letadlo jen 
tak proti nebi není nic zajímavého a fotka, která 
z toho vznikne, je naprosto obyčejná. Z České 
republiky to navíc není vůbec daleko. Je to 

cca 400 kilometrů a  je to v  krásné krajině 
Alp, takže se návštěva závodů Air Race dá 
spojit s  nějakými výlety. Dostupný je také 
závod v Německu na Lausitz ringu, který se 
také létá nad závodním okruhem a je to velmi 
blízko od našich severních hranic. Už je to ale 
o trochu více v rovině a já mám radši zmíně-
ný Spielberg. Za návštěvu také určitě stojí zá-
vod v Budapešti, který se létá nad vodou nad 
Dunajem, v centru města a jsou tam krásná 
panoramata parlamentu a  ostatních budov 
na nábřeží. Z Čech to také není daleko. 

Jsou naopak závody airrace, které tě ne-
oslovily? 
To se tak úplně říci nedá, protože skutečně na 
každém závodu je něco zajímavého. Obecně 

ale nemám moc rád pobřežní závody, které se 
létají nad vodou. Závod většinou probíhá kus od 
nějaké pláže, letadla jsou poměrně daleko a na 
pozadí je jen voda a nebe. To pro mě není moc 
zajímavé a to vlastně platí i pro závod v Japon-
sku, kde jsem letos byl. Zážitek je Japonsko jako 
takové, ale focení toho závodu nebylo ničím ex-
tra zajímavé. 

Jsou tyhle závody atraktivní i na místě pro di-
váka, nebo je to jen show pro televizi a objek-
tivy kamer? 
Je to zajímavé i na místě a skoro celý den se 
něco děje. Některé závody jsou lepší a znovu 
se vrátím k tomu Spielbergu, kde je pro diváka 
dostupné i depo s letadly, která startují vlastně 
z jedné části okruhu a na druhé se závodí. Vše 

ROZHOVOR
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je na jednom místě. Na některých závodech se 
vstupné platí, na jiných zase ne, je to různé. Je to 
rozhodně zážitek tyhle závody navštívit a podí-
vat se naživo na ty výkony. 

letos sis vyzkoušel i focení závodu formule 1. 
Jaké to bylo?
Dostat se k focení na závodech formule 1 je ex-
trémně složité. Za člověkem musí být opravdu 
hodně silná redakce a to ještě stále nemá vy-
hráno. Já jsem nikdy neměl tendenci se dostat 
k tomuto focení nějak dlouhodobě, jako jsou tře-
ba někteří profesionální motorističtí fotografové. 
Vyzkoušel jsem si to, je to také zážitek, ale není 
to pro mě meta, které bych chtěl dosáhnout. 
Nejsem taky asi úplně zapálený do závodů for-
mulí, a tak nějak podvědomě jsem neustále če-
kal na moment, kdy mě to nějak dostane, kdy to 
přijde. Ono to ale nepřišlo a najednou byl konec 
závodů. Řekl bych, že formule jsou asi lepší ke 
sledování v televizi. 

fotil jsi i slavnou rallye dakar. co říkáš na tuh-
le těžkou a světově známou soutěž? 
Dakar je dobrodružství. Je to obrovský zážitek 
a je to o výdrži, o přípravě a o týmu, se kterým 
jedete. Tím týmem je myšlena posádka auta, se 
kterým jako novinář jedete. Jste s nimi 14 dní 
v neustálém kontaktu v dost extrémních pod-
mínkách, a tak se neskutečně vykreslí charak-
tery lidí. Já jsem měl štěstí, ale vůbec se nedivím 
tomu, že některé novinářské skupiny se po pár 
dnech rozpadly a někteří se vrátili v půlce závo-
du domů. Je to skutečně extrémní zážitek, kdy 
jedete stovky kilometrů přes den v autě často 
v dost šíleném terénu. Pak večer přijedete do 
bivaku a rychle se snažíte sehnat něco k jídlu, 
zajistit si palivo a hlavně informace o trati na dru-
hý den, protože ta je vždy zveřejněna až večer 
před startem. Pak se rychle najíte, čas od času 
se člověk umyje a v noci se vyrazí alespoň 3 ho-
diny do tmy na trasu etapy. Pak najdete v noci 
místo na přespání a  ráno se ještě přesunete 
zase nějaký kus do místa, kde budete fotit. Pak 
projedou závodní auta a motorky a jedete zase 
znovu stovky kilometrů do bivaku. Takhle to jde 

dva týdny v kuse a to ne každý dobře zvládne. 
Ta soutěž neustále jede, na nikoho se nečeká. 
Dnes je požadavek, aby všechna novinářská 
auta měla vybavení jako ta závodní, takže to 
znamená mít v autě bezpečnostní rám, závodní 
sedačky a pásy a hlavně navigační vybavení 
a  komunikaci v  případě nehody. To všechno 
stojí docela šílené peníze a pro novináře není 
lehké to zajistit. Dost často se pak třeba polo-
vina míst v novinářském autě obsadí nějakými 
zástupci sponzora a to je pak loterie, jestli ti lidé 
budou schopní držet tu posádku v extrému po 
celých 14 dnů. 

Je pro tebe fotografování obživou nebo je to 
intenzivní koníček? 
Fotografování je pro mě relax. Moje hlavní ná-
plň práce jsou počítače a IT a focení se věnuji 
jako své druhé práci. Snažím se vše plánovat 
tak, aby to dávalo smysl a věnuji se jen foce-
ní, kde mám ty správné podmínky. Snažím se 
třeba si zahraniční cesty naplánovat tak, aby 
se mnou mohla jet rodina a měli z toho také 
zážitek. Jedním z  odvětví, které jsem také 
začal fotit a věnovat se mu více, je produkto-
vá fotografie spojená s vínem. Jezdím často 
rekreačně na Jižní Moravu a miluji oblast ko-
lem Pálavy. Spojil jsem se s  místními vinaři 

v projektu Sdružení vinařů Dunajovské kopce 
a snažím se jim jako Pražák, fotograf, člověk 
z IT pomáhat v propagaci jejich kraje a jejich 
produktů. Vytvořili jsme internetové stránky 
a  vymýšlíme nejrůznější akce během roku, 
jako otevřené sklepy, vinařská stezka, vino-
braní, přehlídky vín a  další. Já vše doplňuji 
fotografiemi a tahle spolupráce je jednoznač-
ně pozitivní pro obě strany a vinaři to také tak 
hodnotí. Je to práce i relax současně, a to se 
snažím co nejvíce skloubit u každého focení, 
do kterého se vrhám. 

Kde můžeme tvoje fotografie vidět? 
Moje fotografie využívají naši závodníci z Red 
Bull Air Race Petr Kopfstein a Martin Šonka a ob-
jevují se i na stránkách Red Bull. V dnešní době 
je hodně důležité prezentovat fotky na sociál-
ních sítích a na autorském webu www.martinha-
les.com . Letos jsem také otevřel dlouhodobou 
výstavu fotografií se sportovní tématikou v cen-
tru Pavlova v Pálavské galerii vín u Venuše. Po-
kud budete mít příležitost, tak se určitě zastavte. 
Je to krásný kraj s kvalitním vínem a můžete se 
přitom podívat i na moje fotografie.  

děkuji za rozhovor.
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MAF senzory Delphi

Patentovaná OE technologie a testování 
pro dosažení maximální přesnosti.

Vlastní technologie společnosti 
Delphi, zaručující vynikající výkon.

Společnost Delphi vyrábí MAF senzory pro výrobce vozidel od 
sedmdesátých let minulého století. Jako celosvětový lídr vlastníme 
více než 30 patentů v oblasti MAF senzorů a zpracování signálu  
včetně naší vlastní konstrukce obvodu teplotní kompenzace  
– nejlepší technologie teplotní kompenzace na světě.  
Do dnešního dne společnost Delphi dodala už více než 50 milionů  
OE MAF senzorů pro více než 500 aplikací svých zákazníků. 

Zkušenosti OE na trhu náhradní 
spotřeby.

Proč byste si pro své potřeby měli vybrat jako partnera společnost 
Delphi? Díky testování a kalibraci podle specifikací OE poskytují naše 
snímače pro trh náhradní spotřeby stejně přesné odečty a výkonnost 
v měření hmotnosti vzduchu jako snímače OE. Se společností Delphi 
navíc máte přístup ke komplexní službě: k portfoliu pokrývajícímu  
více než 25 milionů vozidel v Evropě, k diagnostice na úrovni OE  
i k expertnímu školení a technické podpoře. Co více si můžete přát?

Čím se produkty společnosti Delphi odlišují?

  Vlastní konstrukce teplotní kompenzace zaručující vynikající  
funkci v širokém rozsahu teplot okolního prostředí.

  Rychlá odezva na změnu režimu motoru – konkrétně méně než  
15 milisekund při reakci na 90 % všech změn velikosti proudění

  Testovány na nejmodernějším akustickém tryskovém zkušebním 
zařízení, které pro optimální přesnost kalibrace odečítá více než  
6 000 bodů v měřeném proudu.

 Testovány na průtok na úrovni OE včetně: 

 Stability signálu (šum). 
 Kompenzace teploty (schopnost MAF senzoru měřit přesně  
             v rozsahu od –30 °C do 70 °C). 
 Elektromagnetické kompatibility.

  Inovativní zdvojeně vyhřívané elementy, které se skvěle osvědčily 
pro dosažení optimální výkonnosti, palivové úspornosti a snížení 
emisí.

  Vyrobeny kompletně z nových dílů, nikdy ne z renovovaných  
– renovované MAF senzory bývají zpravidla pouze vyčištěny  
a vyzkoušeny, takže nemusejí být odstraněna všechna znečištění 
snímačů, což vede k nepřesným informacím pro řídicí jednotku.

  Dostupné ve dvou volitelných provedeních: jako kompletní  
jednotka včetně měřicí trubice a sondy, nebo jako samotný  
snímač pouze se sondou.

  Pokročilá digitální diagnostika s možností odečítat ze snímače 
živá data a tam, kde je to vhodné, je znovu kódovat pro řídicí 
jednotku. Volitelné balení VTI zahrnuje schémata zapojení, návody 
diagnostických postupů a popis umístění jednotlivých dílů.

 Přístup ke školení, technické podpoře a on-line informacím.

delphiautoparts.com

MAF senzory Delphi



Příznaky poruchy

Svítí výstražná kontrolka motoru.

Pomalá nebo zpožděná akcelerace.

Špatný volnoběh a/nebo „houpání“.

Zvýšené vibrace při stání vozidla.  

Patrné změny otáček bez zásahu řidiče.

Proč vznikají poruchy MAF 
senzorů?

Hlavní příčinou poruch a nutnosti výměny MAF senzorů je jejich 
znečištění. Když se vzduch s nečistotami dostane do snímače, 
jeho díly se zanesou a selžou. Řidiči často pozorují nepravidelný 
volnoběh, nedostatečnou akceleraci, nebo dokonce zhasnutí 
motoru. Také spotřeba paliva může být vyšší.  

Ostatní běžné příčiny poruch zahrnují: 

Špatný kontakt na elektrických spojích. 

Porušené měřicí elementy.

Mechanické poškození (vibrace, havárie apod.).

Vychýlení měřicího elementu (přesahující rámec měření).

Co je to MAF senzor.

Snímač hmotnosti nasávaného vzduchu (MAF) měří hmotnost 
vzduchu nasávaného do plnicího (sacího) systému a tuto informaci 
předává do řídicí jednotky. Tato jednotka využívá výstupní signál 
snímače k přesnému určování časování vstřiku paliva tak, aby se 
vytvářel optimální poměr paliva a vzduchu. To přispívá ke snížení 
emisí a ke snížení spotřeby paliva.

Odstraňování poruch snímačů MAF

    Provést elektronický test MAF senzoru pomocí řídicí jednotky 
motoru. Pokud dojde k chybě, uloží se v řídicí jednotce kód  
poruchy a může být přečten diagnostickou jednotkou.

    Zkontrolovat konektory.

    Zkontrolovat, není-li poškozený snímač.

    Zkontrolovat, není-li poškozený měřicí element.

    Zkontrolovat napětí zdroje se zapnutým zapalováním  
(pro určení pinů je potřebné schéma zapojení). 
Ref. hodnota: 7,5–14 V.

 

    Zkontrolovat napětí zdroje nebo frekvenci při běžícím motoru  
(pro určení pinů je potřebné schéma zapojení). 
Ref. hodnota: 0–5 V, resp. 0–12 000 Hz.

    Zkontrolovat vedení signálu propojovacími kabely mezi konektorem 
vyjmuté řídicí jednotky a konektorem snímače (pro určení pinů je 
potřebné schéma zapojení). Ref. hodnota: cca 0 ohmů.

Při odstraňování poruch snímačů MAF by se měly provádět tyto kroky:

delphiautoparts.com

 MAF snímače Delphi



Značka Ferodo je registrovanou ochrannou známkou společnosti 

VYBRÁNI JAKO DODAVATEL PRO PRVOVÝROBU

VOLKSWAGEN GOLF VII



PRM
FE1405-CZ

146 x 57 x 17.4 (L x W x D mm) - (FDB4454)

NYNÍ K DISPOZICI

APLIKACE PRO PŘEDNÍ NÁPRAVU

APLIKACE PRO ZADNÍ NÁPRAVU

Navštivte naše Nové produktové stránky na 

a seznamte se s novinkami

Značka Ferodo je registrovanou ochrannou známkou společnosti 

Výrobce Model PaliVo brZdiČ

VOLKSWAGEN GOLF VII Benzín / Diesel třmen TRW Fe Fdb4433
VOLKSWAGEN GOLF VII Benzín / Diesel třmen ATE Fe Fdb4454

Výrobce Model PaliVo brZdiČ

VOLKSWAGEN GOLF VII Benzín / Diesel třmen ATE Fe Fdb4434
VOLKSWAGEN GOLF VII Benzín / Diesel třmen TRW Fe Fdb1788

PrůMěr kotouČe tloušťka s odVětráNíM PlNý

288 mm 25 mm  - Fe ddF1218
312 mm 25 mm  - Fe ddF1305

PrůMěr kotouČe tloušťka s odVětráNíM PlNý

272 mm 10 mm -  Fe ddF1895



* Oproti průmyslovému limitu v motorovém testu OM646LA.  
** Celkový průměr z 50 měst, index Castrol MAGNATEC STOP-START 

IDEÁLNÍ PRODUKT 
PRO DNEŠNÍ RUŠNÝ 
STYL JÍZDY
S oleji řady Castrol MAGNATEC STOP-START představuje  
společnost Castrol motorový olej, který specificky chrání motor 
v podmínkách hustého provozu, čímž mu poskytuje o 20 % lepší 
ochranu před opotřebením vlivem jízdy Stop-Start*.

DOPRAVA SE  
NEUSTÁLE ZHUŠŤUJE

JAK TO FUNGUJE?

OKAMŽITÁ OCHRANA OD OKAMŽIKU NASTARTOVÁNÍ.  
PRI KAŽDÉM NASTARTOVÁNÍ.ˇ

Výzkum společností Castrol a TomTom zjistil, že i běžný řidič může  

vykonat až 18 000** zastavení a rozjezdů za rok. Vždy, když jedete  

do práce nebo vezete děti do školy, musíte zastavit na semaforech  

nebo čekat na křižovatkách. Všechno to popojíždění v zácpách  

způsobuje opotřebení motoru. 

Olej Castrol MAGNATEC STOP-START 

obsahuje inteligentní molekuly, které ulpívají  

a vytvářejí vrstvu, která se sama obnovuje  

a která je vždy připravena poskytovat ochranu 

ve všech kritických fázích jízdy v režimu  

Stop-Start. I když v procesu zvýšeného 

opotřebení dojde k odstranění těchto molekul, 

další vrstvu rychle obnovují a vytvářejí tak 

novou ochrannou vrstvu.

KRITICKÁ 
SOUCÁSTKA 

MOTORU 

KRITICKÁ 
SOUCÁSTKA 

MOTORU 
ˇ ˇ

OPOTREBENÍM 
ZPUSOBENÝM   

JÍZDOU  
STOP-START *

20 %

VÍCE  
OCHRANY  

PREDˇ

ˇ
°



PRODUKTOVÁ ŘADA 
CASTROL MAGNATEC 
STOP-START

SPECIFIKACE
Castrol MAGNATEC   

STOP-START 0W-30 D
Castrol MAGNATEC  

STOP-START 5W-20 E
Castrol MAGNATEC  

STOP-START 5W-30 A3/B4
Castrol MAGNATEC  

STOP-START 5W-30 A5
Castrol MAGNATEC  

STOP-START 5W-30 C2

ACEA A3/B3, A3/B4 A1/B1, A5/B5 C2

API SN/ILSAC GF-5 SL/CF SN/ILSAC GF-4 SN

BMW LL01

FIAT 9.55535-S1

FORD WSS-M2C950-A WSS-M2C948-B WSS-M2C913-C 
WSS-M2C913-D

MB 229.3/229.5/226.5

PSA B71 2290

RENAULT RN 0700/0710

VW 502 00/505 00

Z řady Castrol MAGNATEC jsou nadále k dispozici tyto produkty:  
Castrol MAGNATEC 5W-40 C3 • Castrol MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF • Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4 • Castrol MAGNATEC DIESEL 10W-40 B4 • Castrol MAGNATEC 15W-40 A3/B4

SPOLEČNOST AUTO KELLY  
SE STALA AUTORIZOVANÝM 
DISTRIBUTOREM ZNAČKY  
CASTROL
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Jděte na to chytře a vyměňte spolu 
s rozvodovým řemenem i termostat
Nejlepší způsob, jak zákazníkům zaručíte spolehlivost systému rozvodového řemenu, je 
měnit řemeny a všechny součásti pohonu zároveň. Pro případy, v nichž je termostat umís-
těn za systémem rozvodového řemenu, nyní společnost Gates nabízí sady PowerGrip® 
s vodním čerpadlem a termostatem dle konkrétního použití.

Jděte na to chytře a vyměňte všechny součásti během jediné opravy!

gATEs poWErgrIp® kIT 
PlUS WaSSerPUmPe 
PlUS THermOSTaT

SYNcHrONaNTrieBSSYSTemSYSTém SYNcHrONNÍHO ŘemeNOVéHO POHONU

Sada Gates Powergrip®
s vodním čerpadlem 
a termostatem
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Vyhněte se zbytečným a nákladným návštěvám servisu
Většina motorů V6 skupiny Volkswagen a některé čtyřválcové motory Vauxhall/Opel se vyznačují
obtížným přístupem k termostatům. Aby bylo možné získat přístup k termostatu a provést jeho
výměnu, je třeba vyjmout celý systém rozvodového řemenu, včetně vodního čerpadla. Pro tyto
konkrétní případy nyní Gates nabízí jedno kompletní řešení, takže můžete najednou vyměnit
vše: rozvodový řemen, napínač, vodicí kladku či kladky, příslušenství, vodní čerpadlo
i termostat. Balení obsahuje montážní pokyny pro konkrétní použití.

VÝHODy PRO VÁS:
› Neriskujete, že budete muset znovu vyměňovat rozvodový řemen, dojde-li k selhání
 termostatu v období mezi servisními intervaly systému rozvodového řemenu
› Termostaty mají stejnou konstrukci jako termostaty od výrobců originálního vybavení,
 které se dokonale hodí pro dané použití
› Všechny díly jsou v jediném balení od jednoho důvěryhodného dodavatele

›	rozvodový	řemen	/	rozvodové	řemeny

›	jednotku	/	jednotky	napínače	řemenů

›	vodicí	kladku/kladky

›	ostatní	díly	potřebné	pro	kompletní

 opravu	a údržbu	(šrouby,	pružiny	atd.)

›	montážní	pokyny	pro	konkrétní	vozidla

›	štítek	pro	záznam	počtu

 ujetých	kilometrů

›	vodní	čerpadlo	dle	typu	vozidla

›	potřebná	těsnění

›	termostat	dle	typu	vozidla

›	potřebná	těsnění

PlUS PlUS

OBJedNacÍ KÓd NáZeV PŘÍKlad POUŽiTÍ/ZNaČKa a mOdel mOc BeZ dPH

GT KP1TH15310XS Sada řemene, vodní pumpa a ter-
mostat GATES

OPEL COMBO [07/94-10/01], OPEL MERIVA 
[05/03-05/10], OPEL ASTRA F [03/93-03/01]  2 838 Kč 

GT KP1TH15557XS-1 Sada řemene, vodní pumpa 
a termostat GATES

AUDI A4 [11/00-12/04], VOLKSWAGEN PASSAT 
[11/00-08/05], ŠKODA SUPERB [12/01-03/08]  9 273 Kč 

GT KP2TH25493XS-1 Sada řemene, vodní pumpa 
a termostat GATES AUDI A4 [11/94-11/00], AUDI A6 [11/97-01/05]  9 234 Kč 

Výběr z naší nabídky:

…další položky z nabídky najdete na www.autokelly.cz

Sada GaTeS POWerGriP®
S VOdNÍm ČerPadlem
a TermOSTaTem

SADA GATES POWERGRIP® S VODNÍM ČERPADLEM A TERMOSTATEM OBSAHUJE:
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těžký benzín
základový olej

plynový olej
petrolej

základové oleje
různých viskozit

1   Těžba z mořského dna 
2   Separace 
3   Zplyňování 

    4   Reaktor a katalyzátor 
    5   Krakování
6/7   Destilace/vakuová destilace 

  8   Katalytické odparafinování 
  9   Redestilace
10   Hydrogenace

Technologie GTL je výsledkem téměř 40 let výzkumu a vývoje 
prováděného společností Shell. Umožňuje ve velkém měřítku vyrábět 
průzračné čisté základové oleje s prakticky nulovým obsahem nečistot, 
které se běžně vyskytují v ropě. Tyto kapaliny nacházejí využití 
v prémiových mazacích a technologických olejích.

Vstupní surovinou procesu, který využívá katalyzované chemické reakce, 
tzv. Fischer-Tropschovy syntézy, je zemní plyn těžený z mořského dna. 
Velmi zjednodušeně lze říci, že zemní plyn projde čištěním a následně 
je přeměněn do celé řady kapalných produktů.

„Shell pracoval na vývoji této technologie od 70. let minulého století 
a vlastní spolu se svými dceřinými společnostmi velmi rozsáhlé know-
how zahrnující mimo jiné i více než 3 500 patentů. V současné době 
jsme jediným producentem maziv na světě, který je schopen v takovémto 
rozsahu vyrábět tyto velmi čisté základové oleje na bázi zemního 
plynu,“ upřesňuje Václav Král, Shell Lubricants Technical Coach.

Základové oleje vyrobené technologií GTL se vyznačují celou řadou 
vlastností mimořádně vhodných pro formulaci finálních maziv. Mají 
nízkou těkavost, vysoký bod vzplanutí, značnou odolnost vůči pěnění, 
schopnost rychle se odlučovat od vody, vysoký viskozitní index a mnohé 
další. Společnost Shell začala tyto základové kapaliny s úspěchem vy-
užívat pro výrobu špičkových motorových olejů pro osobní automobily 
nesoucí označení Shell Helix Ultra with PurePlus Technology. 

Díky znalostem a schopnostem výzkumných a vývojových pracovníků 
zaujímá společnost Shell  vedoucí postavení při zavádění a využívání 
nových technologií. Tento proces přináší výhody nejen samotné společ-
nosti, ale zejména zákazníkům profitujícím z výrobků a služeb postave-
ných na nejnovějších vědeckých poznatcích.

PROCES PŘEMĚNY ZEMNÍHO PLYNU NA KAPALNOU ENERGII
Způsob, kterým Shell připravuje produkty ze zemního plynu,
jež by se jinak vyráběly z ropy.

ZÁKLADOVÝ 
OLEJ

INOVACE 

Průzračný, vysoce čistý zákla-
dový olej, který neobsahuje 
prakticky žádné nečistoty běž-
ně přítomné v surové ropě.

TÉMĚŘ VÝROBNÍ ČISTOTA 

Díky unikátní kombinaci technologie 
Shell PurePlus a osvědčené technologie 
aktivního čištění nabízí Shell Helix Ultra 
ještě vyšší stupeň čistoty a ochrany.

FINÁLNÍ PRODUKT

OSVĚDČENÉ KNOWHOW 

Speciální čisticí molekuly rozpou-
štějící škodlivé nečistoty a úsa-
dy v motoru, čímž zajišťují jeho 
ochranu proti opotřebení a umož-
ňují jeho maximální výkon.

PŘÍSADY

PĚTKRÁT o motorovém oleji

Víte, že kromě ropy se k výrobě motorových olejů používají 
i jiné zdroje? 
Naprostá většina motorových olejů dostupných na trhu je vyrobena 
z ropy. Před několika lety však společnost Shell, jako jediná v celosvě-
tovém měřítku, zahájila komerční výrobu olejů ze zemního plynu. Jde 
o patentovanou technologii GTL (Gas-to-Liquid) založenou na zkapalnění 
zemního plynu označovanou komerčním názvem Shell PurePlus Technolo-
gy. Jejím výstupem je průzračný základový olej používaný k výrobě olejů 
pro nejmodernější motory. Olej vyrobený technologií GTL má výbornou 

oxidačně termickou stabilitu a nízkou odparnost. V praxi to znamená, že 
si po dlouhou dobu, i při vysoké tepelné namáze, uchovává své funkční 
vlastnosti a nedochází k jeho odpařování.

O VÝROBĚ1

4 O VÝMĚNNÉM INTERVALU

Pokud to výrobce vozu umožňuje, mám raději zvolit 
prodloužený výměnný interval s olejem typu longlife  
nebo standardní výměnný interval a měnit olej častěji? 
Z hlediska ochrany motoru je lepší měnit olej častěji. V případě, že má  
motorista možnost volby, je pro ochranu motoru vhodnější zvolit standardní  
výměnný interval. 

5 O DEGRADACI

Může být motorový olej po kratší době používání  
v horším stavu než stejný olej v jiném voze po větším 
množství ujetých kilometrů?
Ano, je to možné. Degradace oleje zdaleka nezávisí pouze na počtu  
ujetých kilometrů, roli hraje:
• styl jízdy – sportovní jízda ve vysokých otáčkách znamená větší stres 

pro olej než jízda s malou spotřebou paliva
• délka tras – krátké trasy a jízda po městě znamenají rychlejší degradaci 

oleje než jízdy na dlouhou vzdálenost,
• frekvence dolévání oleje – čím větší spotřeba oleje a častější doplňování, 

tím lepší stav olejové náplně na konci výměnného intervalu.
Výsledkem pak může být, že olej s nižším počtem ujetých kilometrů je 
v horším stavu než olej s větším kilometrovým proběhem.

3
Vzroste spotřeba motorového oleje při přechodu 
z viskozitní třídy 5W-30 na olej třídy 0W-30?
Množství doplňovaného oleje se změní minimálně. Spotřeba oleje ne-
závisí pouze na viskozitní třídě oleje, ale také typu základového oleje. 
Pokud se jedná o olej s nízkou odparností, jakou mají například oleje 
vyrobené ze zemního plynu, může spotřeba oleje při přechodu na třídu  
0W-30 dokonce nepatrně klesnout. Obecně lze říci, pokud byla spotřeba 
oleje ve voze malá s olejem 5W-30, bude malá i s olejem 0W-30. A po-
kud byla spotřeba vyšší, bude to platit i pro olej třídy 0W-30.

O SPOTŘEBĚ OLEJE

základový olej 
Shell PurePlus

rafinace
Fischer-

Tropschova 
syntéza

syntézní 
plynzemní plyn

3 500 PATENTŮ

VLASTNÍ KATALYZÁTORY

Mohou moderní řídké oleje (s nízkou viskozitou) způsobit 
větší opotřebení motoru a tím zkrátit jeho životnost?
Než výrobce motoru stanoví typ oleje, který bude do motoru doporučo-
vat, probíhá velmi podrobné testování simulující velké zatížení v reálném 
provozu. Limity opotřebení jsou přitom pro oleje s nižší viskozitní třídou 
stejně přísné nebo dokonce přísnější než u olejů s vyšší viskozitou. Vy-
́robce oleje se musí přizpůsobit a nižší viskozitu kompenzovat správnou 
volbou základového oleje a vhodnou kombinací přísad. Vyšší opotřebení 
v testu by znamenalo, že olej nedostane od výrobce motoru schválení 
(např. VW 507.00). Pokud olej schválení od výrobce získá, znamená to, 
že plně pokrývá požadavky na jeho kvalitu a funkčnost. V zimním období 

mají navíc oleje třídy 0W-30 či 5W-30 výhodu v tom, že se při studeném 
startu dostanou na všechna mazaná místa velmi rychle a riziko opotřebení 
tak snižují (viz graf).

O VISKOZITĚ2

15W-40 10W-40 5W-40 5W-30 0W-30
0

10
20
30
40
50
60

DOBA POTŘEBNÁ K PROMAZÁNÍ ČTYŘVÁLCOVÉHO MOTORU 
OSOBNÍHO VOZU PŘI STUDENÉM STARTU ZA TEPLOTY -10°C

viskozitní třída dle SAE

ča
s 

(s
)

Doba potřebná k promazání 
čtyřválcového motoru osobního  vozu 
při studeném startu za teploty -10 °C

AutoMax Group s.r.o.
K Hájům 2/1233, 155 00 Praha 5

Před několika lety uvedla společnost Shell na trh novou generaci motorových olejů vyrobených ze zemního plynu. Podstatou této novin-
ky je přeměna zemního plynu na kapalinu (technologie Gas-to-Liquid - GTL). Pro výrobu špičkových, plně syntetických motorových olejů 
Shell Helix nese tato technologie označení Shell PurePlus Technology. Představuje unikátní a firmou Shell patentovaný proces výroby syn-
tetického základového oleje, který přeměňuje zemní plyn na průzračně čistý základový olej. Takto vyvinuté motorové oleje mají výrazně 
zdokonalené funkční vlastnosti. Mohou se pochlubit například výrazně stabilnější viskozitou a ještě lepší ochranou proti opotřebení.

Více informací najdete na www.automax-group.com
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Technologie GTL je výsledkem téměř 40 let výzkumu a vývoje 
prováděného společností Shell. Umožňuje ve velkém měřítku vyrábět 
průzračné čisté základové oleje s prakticky nulovým obsahem nečistot, 
které se běžně vyskytují v ropě. Tyto kapaliny nacházejí využití 
v prémiových mazacích a technologických olejích.

Vstupní surovinou procesu, který využívá katalyzované chemické reakce, 
tzv. Fischer-Tropschovy syntézy, je zemní plyn těžený z mořského dna. 
Velmi zjednodušeně lze říci, že zemní plyn projde čištěním a následně 
je přeměněn do celé řady kapalných produktů.

„Shell pracoval na vývoji této technologie od 70. let minulého století 
a vlastní spolu se svými dceřinými společnostmi velmi rozsáhlé know-
how zahrnující mimo jiné i více než 3 500 patentů. V současné době 
jsme jediným producentem maziv na světě, který je schopen v takovémto 
rozsahu vyrábět tyto velmi čisté základové oleje na bázi zemního 
plynu,“ upřesňuje Václav Král, Shell Lubricants Technical Coach.

Základové oleje vyrobené technologií GTL se vyznačují celou řadou 
vlastností mimořádně vhodných pro formulaci finálních maziv. Mají 
nízkou těkavost, vysoký bod vzplanutí, značnou odolnost vůči pěnění, 
schopnost rychle se odlučovat od vody, vysoký viskozitní index a mnohé 
další. Společnost Shell začala tyto základové kapaliny s úspěchem vy-
užívat pro výrobu špičkových motorových olejů pro osobní automobily 
nesoucí označení Shell Helix Ultra with PurePlus Technology. 

Díky znalostem a schopnostem výzkumných a vývojových pracovníků 
zaujímá společnost Shell  vedoucí postavení při zavádění a využívání 
nových technologií. Tento proces přináší výhody nejen samotné společ-
nosti, ale zejména zákazníkům profitujícím z výrobků a služeb postave-
ných na nejnovějších vědeckých poznatcích.

PROCES PŘEMĚNY ZEMNÍHO PLYNU NA KAPALNOU ENERGII
Způsob, kterým Shell připravuje produkty ze zemního plynu,
jež by se jinak vyráběly z ropy.

ZÁKLADOVÝ 
OLEJ

INOVACE 

Průzračný, vysoce čistý zákla-
dový olej, který neobsahuje 
prakticky žádné nečistoty běž-
ně přítomné v surové ropě.

TÉMĚŘ VÝROBNÍ ČISTOTA 

Díky unikátní kombinaci technologie 
Shell PurePlus a osvědčené technologie 
aktivního čištění nabízí Shell Helix Ultra 
ještě vyšší stupeň čistoty a ochrany.

FINÁLNÍ PRODUKT

OSVĚDČENÉ KNOWHOW 

Speciální čisticí molekuly rozpou-
štějící škodlivé nečistoty a úsa-
dy v motoru, čímž zajišťují jeho 
ochranu proti opotřebení a umož-
ňují jeho maximální výkon.

PŘÍSADY

PĚTKRÁT o motorovém oleji

Víte, že kromě ropy se k výrobě motorových olejů používají 
i jiné zdroje? 
Naprostá většina motorových olejů dostupných na trhu je vyrobena 
z ropy. Před několika lety však společnost Shell, jako jediná v celosvě-
tovém měřítku, zahájila komerční výrobu olejů ze zemního plynu. Jde 
o patentovanou technologii GTL (Gas-to-Liquid) založenou na zkapalnění 
zemního plynu označovanou komerčním názvem Shell PurePlus Technolo-
gy. Jejím výstupem je průzračný základový olej používaný k výrobě olejů 
pro nejmodernější motory. Olej vyrobený technologií GTL má výbornou 

oxidačně termickou stabilitu a nízkou odparnost. V praxi to znamená, že 
si po dlouhou dobu, i při vysoké tepelné namáze, uchovává své funkční 
vlastnosti a nedochází k jeho odpařování.

O VÝROBĚ1

4 O VÝMĚNNÉM INTERVALU

Pokud to výrobce vozu umožňuje, mám raději zvolit 
prodloužený výměnný interval s olejem typu longlife  
nebo standardní výměnný interval a měnit olej častěji? 
Z hlediska ochrany motoru je lepší měnit olej častěji. V případě, že má  
motorista možnost volby, je pro ochranu motoru vhodnější zvolit standardní  
výměnný interval. 

5 O DEGRADACI

Může být motorový olej po kratší době používání  
v horším stavu než stejný olej v jiném voze po větším 
množství ujetých kilometrů?
Ano, je to možné. Degradace oleje zdaleka nezávisí pouze na počtu  
ujetých kilometrů, roli hraje:
• styl jízdy – sportovní jízda ve vysokých otáčkách znamená větší stres 

pro olej než jízda s malou spotřebou paliva
• délka tras – krátké trasy a jízda po městě znamenají rychlejší degradaci 

oleje než jízdy na dlouhou vzdálenost,
• frekvence dolévání oleje – čím větší spotřeba oleje a častější doplňování, 

tím lepší stav olejové náplně na konci výměnného intervalu.
Výsledkem pak může být, že olej s nižším počtem ujetých kilometrů je 
v horším stavu než olej s větším kilometrovým proběhem.

3
Vzroste spotřeba motorového oleje při přechodu 
z viskozitní třídy 5W-30 na olej třídy 0W-30?
Množství doplňovaného oleje se změní minimálně. Spotřeba oleje ne-
závisí pouze na viskozitní třídě oleje, ale také typu základového oleje. 
Pokud se jedná o olej s nízkou odparností, jakou mají například oleje 
vyrobené ze zemního plynu, může spotřeba oleje při přechodu na třídu  
0W-30 dokonce nepatrně klesnout. Obecně lze říci, pokud byla spotřeba 
oleje ve voze malá s olejem 5W-30, bude malá i s olejem 0W-30. A po-
kud byla spotřeba vyšší, bude to platit i pro olej třídy 0W-30.

O SPOTŘEBĚ OLEJE

základový olej 
Shell PurePlus

rafinace
Fischer-

Tropschova 
syntéza

syntézní 
plynzemní plyn

3 500 PATENTŮ

VLASTNÍ KATALYZÁTORY

Mohou moderní řídké oleje (s nízkou viskozitou) způsobit 
větší opotřebení motoru a tím zkrátit jeho životnost?
Než výrobce motoru stanoví typ oleje, který bude do motoru doporučo-
vat, probíhá velmi podrobné testování simulující velké zatížení v reálném 
provozu. Limity opotřebení jsou přitom pro oleje s nižší viskozitní třídou 
stejně přísné nebo dokonce přísnější než u olejů s vyšší viskozitou. Vy-
́robce oleje se musí přizpůsobit a nižší viskozitu kompenzovat správnou 
volbou základového oleje a vhodnou kombinací přísad. Vyšší opotřebení 
v testu by znamenalo, že olej nedostane od výrobce motoru schválení 
(např. VW 507.00). Pokud olej schválení od výrobce získá, znamená to, 
že plně pokrývá požadavky na jeho kvalitu a funkčnost. V zimním období 

mají navíc oleje třídy 0W-30 či 5W-30 výhodu v tom, že se při studeném 
startu dostanou na všechna mazaná místa velmi rychle a riziko opotřebení 
tak snižují (viz graf).

O VISKOZITĚ2

15W-40 10W-40 5W-40 5W-30 0W-30
0
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20
30
40
50
60

DOBA POTŘEBNÁ K PROMAZÁNÍ ČTYŘVÁLCOVÉHO MOTORU 
OSOBNÍHO VOZU PŘI STUDENÉM STARTU ZA TEPLOTY -10°C

viskozitní třída dle SAE

ča
s 

(s
)

Doba potřebná k promazání 
čtyřválcového motoru osobního  vozu 
při studeném startu za teploty -10 °C

AutoMax Group s.r.o.
K Hájům 2/1233, 155 00 Praha 5

Před několika lety uvedla společnost Shell na trh novou generaci motorových olejů vyrobených ze zemního plynu. Podstatou této novin-
ky je přeměna zemního plynu na kapalinu (technologie Gas-to-Liquid - GTL). Pro výrobu špičkových, plně syntetických motorových olejů 
Shell Helix nese tato technologie označení Shell PurePlus Technology. Představuje unikátní a firmou Shell patentovaný proces výroby syn-
tetického základového oleje, který přeměňuje zemní plyn na průzračně čistý základový olej. Takto vyvinuté motorové oleje mají výrazně 
zdokonalené funkční vlastnosti. Mohou se pochlubit například výrazně stabilnější viskozitou a ještě lepší ochranou proti opotřebení.

Více informací najdete na www.automax-group.com
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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

TOYOTAtěsnění

motorky, 
ramena 
a táhla stěračů

plynové 
vzpěry

autodoplňky

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

lanovody 
k převodovce

PŘEHLED SORTIMENTU

palivový systéM

vstřikovací 
čerpadla

palivová 
čerpadla

motorové
komponenty

MITSUBISHI

vstřikovače
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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
nemrznoucí 
směsi

oleje a maziva

podvozkové díly

díly řízení

pružiny pérování

manžety

tažná 
zařízení

sněhové 
řetězy

pneumatiky

disky kol

žárovky

nosiče

servočerpadla

díly kompletního 
řízení

ložiska homokinetické 
klouby  
a poloosy

palivové 
hadice 

originální díly

kompletní sortiment

PŘEHLED SORTIMENTU

dětské 
autosedačky

brzdová  
příslušenství
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Kompletní sortiment vybavení autoservisů 
a dílen na www.autoKelly.cz, seKce vybavení servisů

VyBAVENÍ AUTOSERVISů

►	Ruční
►	Elektrické
►	Akumulátorové
►	Pneumatické
►	Zahrada

speciální nářadí a přípravky

►	Univerzální
►	Motor	a	převodovka
►	Podvozek,	brzdy	a	pohon	kol
►	Chladící	systém
►	Autoelektrika
►	Interiér
►	Karoserie
►	Pro	truck

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

►	Sériová	diagnostika
►	Paralelní	diagnostika
►	TPMS

►	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	tlumičů
►	Testery	brzd
►	Videoskopy
►	Drobné	vybavení

►	Olej,	tuky,	paliva,	brzdová	kapalina
►	Svářecí,	ohřívací	a	letovací	technika
►	Rovnání	karoserie,	povrchová	úprava
►	Dílenský	nábytek,	organizéry
►	Pracovní	lampy,	svítidla
►	Navíječe	(voda,	vzduch,	elektro)
►	Chlazení	a	větrání	dílny
►	Vytápění	dílny

►	Vysavače,	smetáky,	stěrky
►	Extraktory
►	Vysokotlaká	mycí	zařízení
►	Mycí	a	čisticí	chemie
►	Mycí	stoly
►	Rozprašovače	kapalin
►	Ultrazvukové	myčky
►	Utěrky,	houby,	jelenice
►	Sorbenty,	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

►	Řezivo,	brusivo,	vrtáky
►	Spojovací	materiál
►	Pojistky
►	Elektroinstalační	materiál
►	Lepící	a	izolační	pásky
►	Hadice,	těsnění,	průchodky
►	Gumové	podložky	pro	zvedáky

►	Technická	dokumentace
►	E-shop
►	Promo	vozy
►	Tréninkové	centrum
►	Systém	školení
►	Servis

nářadí pneuservis a stlačený vzduch

klimatizace, chlazenídiagnostika zvedáky, manipulátory, hydraulika

vybavení dílnytestování, měření, nabíjení mytí a čištění

spotřební materiálochranné pracovní pomůcky a prostředky podpora
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  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

přehled sortimentu trucK dílů

  díly pro přípravu 
  směsi a přeplňování 

SORTIMENT TRUCK DÍLů
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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  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

11  Brno - Lesná Loosova 1C 548 210 939 brnosever@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

12  Bruntál Dr.E.Beneše 38 554 718 440 bruntal@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

13  Česká Lípa Žitavská 3112 487 522 574 ceskalipa@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

14  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

15  Děčín Ústecká 860 412 516 415 decin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

16  Domažlice Masarykova 415 379 482 828 domazlice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

17  Frýdek - Místek Ostravská 264 – Sviadnov 558 639 872 frydek-mistek@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

18  Havířov Těšínská 1/992 596 410 660 havirov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

19  Havlíčkův Brod Humpolecká 1576 569 444 999 havlbrod@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

20  Hodonín Velkomoravská 83 518 323 393 hodonin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

21  Hradec Králové Jana Masaryka 1920/27 495 530 520 hradec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00

22  Hranice  Nádražní 399 724 670 048 hranice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00   So 8.00–12.00

23  Cheb Truhlářská 14 354 595 770 cheb@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00      So 8.00–13.00

24  Chomutov Obchodní zóna 268 - Otvice 474 699 370 chomutov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

25  Jablonec n. Nisou Palackého 3520 483 306 306 jablonec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

26  Jičín Holín 66 493 539 569 jicin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

27  Jihlava Kainarova 4496 567 210 106 jihlava@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00
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28  Jindřichův Hradec Jarošovská 753/II 384 364 220 jindrichuvhradec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

29  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

30  Kladno Železničářů 2450 312 525 719 kladno@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

31  Klatovy Tyršova 45 376 323 510 klatovy@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

32  Kolín Havlíčkova 863 321 621 132 kolin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

33  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

34  Litoměřice Na Vinici 948/13 416 533 732 litomerice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00    

35  Louny Rybalkova 2952 415 655 555 louny@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00    

36  Mariánské lázně Chebská 602/20 354 426 127 mlazne@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

37  Mělník Mladoboleslavská 3561 315 601 901 melnik@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

38  Mladá Boleslav Průmyslová 862 326 736 111 boleslav@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

39  Most Velebudická 1247 476 100 771 most@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

39  Náchod Běloveská 944 491 453 333 nachod@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So: 8.00–12.00

41  Nepomuk Kozlovická 538 371 596 426 nepomuk@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So: 8.00–13.00

42  Nový Jičín Hřbitovní 3 556 720 659 novyjicin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So: 8.00–13.00

43  Nymburk Boleslavská třída 287 325 538 088 nymburk@autokelly.cz Po–Pá: 8.00–18.00 So 8.00–13.00

44  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

45  Opava Těšínská 64 553 652 822 opava@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

46  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

47  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

48  Pelhřimov      Nádražní 1112 565 333 050 pelhrimov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

49  Písek Pražská 434 382 271 486 pisek@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

50  Plzeň U Letiště 6, OC Borská Pole 377 225 828 plzen@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–15.00     Ne 8.00–15.00

51  Plzeň 2 Úněšovská 2013/10 377 422 812 plzen2@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

52  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

51  Příbram Husova 366 318 690 962 pribram@autokelly.cz Po– Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

55  Rakovník Plzeňská 2701/II 313 511 399 rakovnik@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

56  Rokycany Plzeňská 1060 374 789 180 rokycany@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

57  Rumburk Šluknovská 9 412 332 665 rumburk@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 9.00–11.30

58  Sokolov Stará Ovčárna 46 352 324 240 sokolov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

59  Strakonice Volyňská 158 383 390 224 strakonice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

60  Strančice 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

61  Sušice Na Valše 151 376 522 005 susice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00              So 8.00–11.00

62  Svitavy ul. Kapitána Jaroše 219/40 461 723 082 svitavy@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00  So 8.00–12.00

63  Šumperk Uničovská 1794/52 583 232 332 sumperk@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

64  Tábor U Čápova dvora 2871 381 276 706 tabor@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

65  Teplice Riegrova 1505 417 535 926 teplice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

66  Trutnov Za Cihelnou 170 499 828 442 trutnov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

67  Třebíč Žďárského 194 568 420 119 trebic@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

68  Třinec Oldřichovice 935 558 339 418 trinec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

69  Uherské Hradiště Tovární 2011 572 542 451 uh.hradiste@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

70  Ústí nad Labem Masarykova 750/316 475 221 619 usti@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

71  Ústí nad Orlicí Moravská 1376 465 320 733 ustino@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00       So 8.00–12.00

72  Vrchlabí Lánovská 1250 499 629 209 vrchlabi@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00

73  Vsetín Generála Klapálka 790 571 410 111 vsetín@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

74  Vyškov Brněnská 455/39 517 333 400 vyskov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

75  Zlín Broučkova 5458 577 200 120 zlin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

76  Znojmo
Dukelských bojovníků 163 
(v areálu bývalé Hypernovy) 515 222 294 znojmo@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

77  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  Nový Bor B. Egermanna 831 487 722 004 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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LISTOPAD 2016

ŘÍJEN 2016

termín den/místo název školení objednací kód obtížnost specialista

4 úterý
PRAHA

EMISNÍ SYSTÉMY DIESELOVÝCH MOTORŮ 
VČETNĚ SYSTÉMU SCR S AD BLUE

ZR SK DS10 PR diesel

5 středa
PRAHA ZÁŽEHOVÉ MOTORY 1 - SYSTÉMY FSI ZR SK MM05 PR

 
P motorář

5 středa
PRAHA

COMMON RAIL 2 - DIAGNOSTIKA
A MĚŘENÍ V PRAXI

ZR SK DS03 PR E diesel

6 čtvrtek
BRNO

COMMON RAIL 1 - PRINCIPY A POSTUPY 
OPRAV

ZR SK DS01 BR E diesel

11 úterý
PRAHA PROPLACH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA07 PR S klimatizace

12 středa
PRAHA MECHANIKA MOTORU 1 ZR SK MM13 PR S motorář

13 čtvrtek
OSTRAVA

ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA ŠKODA 
V PRAXI ZR SK RA32 OS P řízení autoservisu

19 středa
PRAHA JAK ODMĚŇOVAT ZAMĚSTNANCE ZR SK RA46 PR P řízení autoservisu

20 čtvrtek
BRNO JAK ODMĚŇOVAT ZAMĚSTNANCE ZR SK RA46 BR E řízení autoservisu

25 úterý
PRAHA ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA ŠKODA ZR SK RA30 PR P řízení autoservisu

26 středa
PRAHA DPF - FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC ZR SK DS08 PR S diesel

27 čtvrtek
BRNO DPF - FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC ZR SK DS08 BR W diesel

31 pondělí
PRAHA BRZDY ATE ZR SK PR-ATE01 PR S podvozku
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termín den/místo název školení objednací kód obtížnost specialista

2 středa
PRAHA

ZÁVADY A PŘÍČINY POŠKOZENÍ
TURBODMYCHADEL ZR SK MM40 PR S motorář

2 středa
BRNO SPOJKA A DVOUHMOTOVÝ SETRVAČNÍK ZR SK MM10 PR S motorář

3 čtvrtek
HAVÍŘOV

ZÁVADY A PŘÍČINY POŠKOZENÍ
TURBODMYCHADEL ZR SK MM40 HA S motorář

9 středa
PRAHA PLNIČKY AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK ZR SK MM30 PR S motorář

9 středa
PRAHA WORKSHOP - PNEUSERVIS ZR WS PD35 PR P podvozku

10 čtvrtek
NOVÝ JIČÍN

ELEKTRONICKÉ SERVISNÍ KNÍŽKY
RŮZNÝCH ZNAČEK ZR SK RA34 NJ P řízení autoservisu

15 úterý
PRAHA KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR4 E klimatizace

15 úterý
PRAHA

 PŘÍPADY Z PRAXE PRÁV A POVINNOSTI 
AUTOSERVISŮ ZR SK RA05 PR P řízení autoservisu

16 středa
BRNO KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 BR2 klimatizace
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LISTOPAD 2016

termín den/místo název školení objednací kód obtížnost specialista

1 čtvrtek
OSTRAVA

PRODEJNÍ DOVEDNOSTI
V AUTOSERVISU ZR SK RA42 OS motorář

1 čtvrtek
BRNO

COMMON RAIL 2 - DIAGNOSTIKA
A MĚŘENÍ V PRAXI ZR SK DS03 BR diesel

6 úterý
LIBEREC

ELEKTRONICKÉ SERVISNÍ KNÍŽKY
RŮZNÝCH ZNAČEK ZR SK RA34 LB řízení autoservisu

7 středa
PRAHA PARALELNÍ MĚŘENÍ 2 ZR SK DE10 PR diagnostik

7 středa
KOSTELEC nad O. BRZDY FERODO 1 ZR SK PR-FED01 KO1 podvozku

8 čtvrtek
BRNO TEXA 1 ZR SK DE81 BR diagnostik

8 čtvrtek
HRADEC KRÁLOVÉ VYŘEŠENÉ PŔÍPADY ZÁVAD NA VOZIDLE ZR SK DE20 HK diagnostik

13 úterý
PRAHA KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR5 klimatizace

13 úterý
PRAHA

WORKSHOP - PLNIČKY AUTOMATICKÝCH 
PŘEVODOVEK ZR SK KA01 PR5 motorář

14 středa
PRAHA

ZLEPŠENÍ KVALITY PRÁCE A SLUŽEB
V AUTOSERVISU A VYŠŠÍ VÝDĚLKY ZR SK RA38 PR řízení autoservisu

14 středa
PRAHA DELPHI 1 ZR SK DE85 PR diagnostik

14 středa
PRAHA WORKSHOP - GEOMETRIE ZR WS PD25 PR podvozku

15 čtvrtek
PRAHA WORKSHOP - VŠE O BRZDÁCH ZR WS PD45 PR podvozku

15 čtvrtek
BRNO

ZLEPŠENÍ KVALITY PRÁCE A SLUŽEB
V AUTOSERVISU A VYŠŠÍ VÝDĚLKY ZR SK RA38 BR řízení autoservisu

20 úterý
PRAHA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 3 ZR SK MM17 PR motorář

21 středa
PRAHA

ELEKTRONICKÉ SERVISNÍ KNÍŽKY
RŮZNÝCH ZNAČEK ZR SK RA34 PR1 řízení autoservisu

22 čtvrtek
BRNO ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA ŠKODA ZR SK RA30 BR řízení autoservisu

22 úterý
PRAHA SÉRIOVÁ DIAGNOSTIKA 1 ZR SK DE01 PR diagnostik

22 úterý
PRAHA

TPMS - SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ TLAKU 
V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 PR1 podvozku

23 středa
BRNO

TPMS - SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ TLAKU 
V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 BR1 podvozku

23 středa
PRAHA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 1 ZR SK MM11 PR motorář

23 středa
PRAHA SUPER VAG 1 ZR SK DE95 PR diagnostik

24 čtvrtek
HAVÍŘOV DPF - FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC ZR SK DS08 HA diesel

29 úterý
PRAHA

ROZVODOVÉ SADY A KOLOVÁ
LOŽISKA SKF ZR SK PR-SKF01 PR motorář

29 úterý
PRAHA TEXA 1 ZR SK DE81 PR diagnostik

30 středa
PRAHA

COMMON RAIL 1 - PRINCIPY A POSTUPY 
OPRAV ZR SK DS01 PR diesel

30 středa
PRAHA WORKSHOP - KLIMATIZACE ZR WS KA25 PR klimatizace

30 středa
PRAHA PRODEJNÍ DOVEDNOSTI V AUTOSERVISU ZR SK RA42 PR řízení autoservisu
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