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LKQ зміцнює свою європейську логістичну 
систему та клієнтоорієнтованість за допомогою 
центрального розподільчого центру в Нідерландах

«Щоб ніщо не перешкоджало об-
слуговуванню клієнтів, в доступ-
ності запчастин ми дотримуємося 
принципу «Логістика без кордонів». 
Діджиталізація дає нам змогу здійсни-
ти віртуальну інтеграцію національних 
логістичних центрів, які вже створе-
ні, в єдину логістичну платформу, до-
ступну для всіх наших європейських 
клієнтів. Центральний розподільчий 
центр зміцнить нашу позицію в країнах 
Бенілюксу й прискорить наш розвиток 
у низці напрямків бізнесу, зокрема в 
міжнародній логістиці», — зазначає 
Арнд Франц, CEO LKQ Europe.

Центральний розподільчий центр у 
місті Беркел-ен-Роденрейс виконува-
тиме функції, за які раніше відповідали 
чотири різні розподільчі центри LKQ 
Fource. Площа будівлі становить понад 
50 000 м2, з яких 2 500 м2 буде вико-
ристовуватися в якості офісів, а 49 000 
м2 — як складські приміщення. На цьо-
му складі можна буде зберігати понад 
130 000 одиниць продукції, а для вико-
ристання доступно 56 вантажних плат-
форм. Для формування замовлень буде 
використовуватися повністю автома-
тизована вантажно-розвантажувальна 
система, створена австрійською ком-
панією TGW Systems. Ця найновіша 
технологія у сфері автоматизації буде 
поєднуватися з традиційними практи-
ками складування. Завдяки такій ком-
бінації LKQ Fource зможе вивести свої 
послуги на ще вищий рівень. Це повні-
стю відповідає місії LKQ: бути надійним 
партнером для своїх клієнтів і співро-
бітників сьогодні та в майбутньому.

«У короткостроковій перспективі 
новий розподільчий центр допоможе 
нам реалізувати стратегію з побудови 
ефективної та краще організованої 
бази для доставки товарів клієнтам. 
Об’єднання всієї продукції під одним 
дахом значно спростить це завдання. 
А в довгостроковій перспективі ми 

станемо прикладом потужної європей-
ської логістичної мережі, орієнтованої 
на міжнародну доставку. Центральний 
розподільчий центр є ключовим фак-
тором подальшого покращення в об-
слуговуванні клієнтів», — пояснює 
Алекс Гельбке, CEO LKQ Fource.

Компанія LKQ вже інвестувала понад 
100 мільйонів євро у два ультрасучасні 
розподільчі центри у Великій Британії 
та Нідерландах. Інвестиції в централь-
ний розподільчий центр поблизу 
Роттердама здійснювалися відповід-
но до плану, незважаючи на пандемію 
COVID-19, завдяки чому вдалося додат-
ково зміцнити логістичну систему LKQ 
Europe в регіоні Бенілюксу.

Про будівництво центрального роз-
подільчого центру, який має відповіда-
ти за всю територію Нідерландів, ком-
панія LKQ Fource оголосила 18 жовтня 
2019 року. Церемонія закладання пер-
шого каменя відбулась у перший тиж-
день 2020 року. Будівництво складу 
було завершено ще до кінця 2020 року. 
Архітектурне бюро Heembouw створи-
ло для нової будівлі унікальний проєкт. 
Наприклад, щоб підійти до головного 
входу й дістатися до офісів, конфе-
ренц-залів, їдальні та роздягалень, по-
трібно подолати пішохідний міст.

Очікується, що логістична части-
на, проєкт якої також реалізує TGW 

Systems, буде завершена в другому 
кварталі 2021  року, після чого LKQ 
Fource розпочне фазу випробувань. 
Наприкінці цього року LKQ Fource поч-
не використовувати вантажно-розван-
тажувальну систему та нове програмне 
забезпечення. Після цього функції роз-
подільчих центрів, які створені, будуть 
поступово переходити до центрально-
го, і до 2023 року він запрацює в повну 
силу.

Відповідно до програми стійкого 
розвитку LKQ, всю площу даху будів-
лі займуть фотоелектричні панелі, що 
зробить її повністю енергонезалеж-
ною. Частково, завдяки цьому, роз-
подільчий центр отримав сертифікат 
BREEAM з оцінкою «Відмінно». Велика 
кількість вікон у будівлі забезпечує 
багато денного світла, що сприяє ство-
ренню приємного робочого середови-
ща. Крім того, на території будівлі вза-
галі не використовується природний 
газ і передбачено достатню кількість 
зарядних станцій для електромобілів.

Компанія LKQ контролює викиди 
CO2, пов’язані з її діяльністю, зокрема 
від розподільчих центрів, будівель, 
філій, продукції та автопарку достав-
ки, щоб забезпечити стійкий прогрес 
у переході до вуглецево-нейтральної 
економіки та створити можливості для 
подальшого зростання.

Наприкінці 2020 року підрядник Heembouw передав компанії LKQ Fource будівлю центру, 
спорудження якої тривало лише рік. Сучасний склад площею 50 000 м2 стане важливою лан-
кою логістичної мережі LKQ в Європі

життя компанії
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Таку репутацію неможливо здобути випадково. За 80 
років досягнення Ferrari у створенні унікального дизайну 
автомобілів, у забезпеченні досконалості виробництва 
та здобутті перемог в елітних перегонах були незрівнян-
ними. Від свого першого автомобіля під маркою Ferrari в 
1947 році, через 16 чемпіонатів конструкторів у Формулі-1, 
до сучасної лінійки суперкарів. Компанія Ferrari створила 
спадщину, до якої входить тільки найкраще.

Це означає, що кожна частина Ferrari є неперевершеною. 
Компанія застосовує суворі, безкомпромісні стандарти 
якості до кожного з аспектів виробництва своїх автомобі-
лів — починаючи від основних компонентів і закінчуючи 
деталями інтер'єру. Ferrari обирає лише того постачальни-
ка, який постійно доводить, що він відповідає найвищим 
вимогам до забезпечення якості.

16-річне партнерство

Із 2004 року компанія Ferrari обрала DENSO як поста-
чальника щіток склоочисників для низки моделей зі 

свого асортименту. Партнерство розпочалося з Ferrari 612 
Scaglietti, чотиримісного автомобіля, що пропонує найкра-
ще з обох світів: характеристики спортивного авто разом 
із дизайном машини для всієї родини. Замінивши менший 
Ferrari 456, він розглядався як крок уперед на шляху до 
покращення якості збірки та надійності. Крім того, він міг 
розігнатися від 0 до 100 км/год за 4,2 секунди, що робило 
його одним з найшвидших чотиримісних авто, створених 
на той час.

Після успішного оснащення Scaglietti гібридними щітка-
ми склоочисників, послуги DENSO знову знадобилися че-
рез два роки — уже для Ferrari 599 GTB. Сучасна класика, 
599 GTB була найпотужнішим серійним дорожнім автомо-
білем, який компанія Ferrari випускала на той час. Він мав 
6,0-літровий двигун, що видавав приголомшливі 612 к. с. 
і був здатний прискорюватися від 0 до 100 км/год усього 
лише за 3,7 секунди. Гібридні щітки склоочисника DENSO 
можна було побачити не тільки на цій моделі, але і на варі-
анті 599 GTO, випущеному в 2010 році.

Зрозумілий вибір: чому Ferrari обирає гібридні 
щітки склоочисника від компанії

Компанія Ferrari, відома деякими з найлегендарніших моделей автомобілів у історії, 
є брендом, який символізує потужність і пристрасть більше, ніж будь-яка промисло-
ва компанія в іншій галузі. Однієї лише згадки слова «Ferrari» досить, аби викликати 
тремтіння й повагу у свідомості незліченних споживачів

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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У наступному десятиріччі флагманські машини компанії 
Ferrari еволюціонували до нових моделей. Scaglietti пе-
ретворився на FF, який знову встановив нову планку як 
найшвидший у світі чотиримісний дорожній автомобіль. 
А 599  GTB став відзначеним багатьма нагородами F12 
Berlinetta, який часто фігурує у списках найкращих авті-
вок Ferrari всіх часів, зокрема завдяки низці технологій, 
натхненних перегонами Формула-1. Одне не змінилося: 
використання гібридних щіток склоочисника від компанії 
DENSO, які все ще на своєму місці, як і в 2006 році.

Відносини тривають і донині — багато нових Ferrari осна-
щено гібридними щітками склоочисника DENSO, включно 
з 458 Italia, 458 Spider, 599 SA Aperta та California, а також 
згадані раніше моделі. Іншими словами, технологія компа-
нії DENSO незмінно підтримує інновації та якість продукції 
компанії Ferrari вже впродовж 16 років.

Ferrari обирає DENSO

У  статті видання Wired 2014 року про один із найбільш 
ексклюзивних автомобілів Ferrari була наведена ціка-
ва фраза, яка описує володарів Ferrari: «Ви не вибираєте 
Ferrari. Ferrari обирає вас».

Навряд чи можна знайти більш точний вислів, коли 
йдеться про конструкцію Ferrari. Сила бренду Ferrari на-
стільки величезна, а її автомобілі користуються настільки 
високим попитом, що, коли мова заходить про вибір по-
стачальника, претендент на цю почесну роль має охоплю-
вати цілий ринок. Щоби привернути увагу такого бренду, 
як Ferrari, вам насамперед потрібно бути лідером своєї 
галузі з успішним досвідом виробництва найкращих ком-
понентів.

Але і цього недостатньо — якщо ви коли-небудь захоче-
те поставляти продукцію компанії Ferrari, вам також зна-
добиться таке ж правильне ставлення до своєї справи. Ви 
маєте проявляти пристрасть, що виходить за межі бізнесу, 
прагнення ставитись до марки Ferrari з повагою, а також 

гнучкість, щоби відповідати найвибагливішим вимогам. 
А для налагодження тісних стосунків, які не переривати-
муться впродовж десятиріч, вам потрібно буде підняти все 
це на новий рівень.

То ж чому такий бренд, як Ferrari, обрав компанію 
DENSO? Немає сумнівів, що гібридні щітки склоочисника 
від компанії DENSO виготовлені з використанням найви-
щих стандартів матеріалів і передових інженерних тех-
нологій. Жорстка гумова робоча поверхня з графітовим 
покриттям ретельно та ефективно, із мінімальним рівнем 
шуму, очищає вітрове скло, а покриття також захищає щіт-
ку від несприятливих погодних умов. Результатом є міцна, 
надійна щітка склоочисника, яка довше забезпечує водіям 
постійну чітку видимість.

Але тут йдеться не лише про функціональність. Це стиль 
щітки склоочисника: самобутній, низькопрофільний та фу-
туристичний — ідеальне доповнення до неповторного ди-
зайну Ferrari. Це також те, чого ви не бачите: любов із якою 
виготовляються автомобільні деталі, що її демонструють 
інженери компанії DENSO, і наша відданість підтримці клі-
єнтів і всього ринку автозапчастин постійним сервісом та 
порадами. Ось чому деякі найвідоміші у світі автовироб-
ники обирають DENSO — партнера, який пропонує пер-
шокласні продукти та послуги, який може зростати разом 
із вами в довгостроковій перспективі, і який бере на себе 
щоденні турботи про вас і ваших клієнтів.

DENSO з гордістю постачає свою продукцію компанії 
Ferrari, як оригінальний виробник обладнання. Але водно-
час унікальною особливістю є й те, що наші гібридні щітки 
склоочисників також доступні на ринку автозапчастин. Це 
означає, що автомайстерні по всій Європі можуть скори-
статися тим самим відмінним дизайном, видатними харак-
теристиками та універсальною підтримкою, якою користу-
ється компанія Ferrari. Ми радо говоримо про те, що кожна 
зацікавлена сторона на ринку автозапчастин може бути 
цілком впевнена, коли «обирає компанію DENSO».

Новинки, асортимент і технічна інформація
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Розвиток ЕЛІТ: українізація онлайн-каталогу 
та «Водій зі смартфоном»

— Денисе, розкажи, будь ласка, про нові проєкти, в 

яких напрямках відбувається оптимізація сервісів ЕЛІТ? 

— З поточних проєктів, якими зараз зайнятий відділ роз-
витку бізнесу і я безпосередньо — це проєкт по українізації 
онлайн-каталогу, оскільки основна частина наших клієнтів 
використовує для роботи і замовлень саме онлайн-ката-
лог — понад 80% надходять саме звідти.

На державному рівні було прийнято закони, які вста-
новлюють рамки переходу повністю на українську мову. У 
зв’язку з цим, було прийнято рішення зробити український 
інтерфейс і залишити час для перекладу на українську мову 
основної інформації  — переклад карток товару. Цим вже 
буде займатися відділ продукт-менеджменту і я думаю, що 
до кінця другого кварталу все буде готово.

— Тобто основна ідея — це перехід на державні стан-

дарти?

— Основна ідея в тому, щоб те, що ми вже давно відклада-
ли — було зроблено. Тому що раніше завжди знаходилося 

щось, що мало більший пріоритет і «історично» так склало-
ся. Це не заважало роботі онлайн-каталогу, але там дійсно 
багато роботи, не лише переклад, а й оптимізація та нала-
штування саме під українську мову.

— Які найкритичніші, можливо з технічної точки зору, 

речі, які необхідно додатково інтегрувати?

— Додаткових інтеграцій не потрібно, але каталог напов-
нюється даними з різних джерел, та більшість з них не має 
української мови. Усі ці джерела необхідно перекласти та 
перевірити, а обсяг даних обчислюється мільйонами строк. 
Звичайно ми застосовуємо можливості автоматичного пе-
рекладу, але це однаково перевіряти.

— Над чим ще зараз працюєте, окрім українізації 

онлайн-каталогу?

 — Також впроваджуємо новий проєкт, який має назву 
«Водій зі смартфоном» або «Водій без паперу». Взагалі, в 
цілому, компанія рухається і дивиться в бік безпаперового 
електронного документообігу. Як всередині компанії, так і 
при взаємодії зі зовнішніми клієнтами і постачальниками. 
Що зараз ми робимо — виділяємо найвитратніші за часом 
і паперовим ресурсом процеси і переводимо їх в електро-
нний вигляд. Найбільш витратні — це, безумовно, первинна 
документація. На це йде 95% всього паперу, який ми вико-
ристовуємо в компанії.

На жаль, поки поточні реалії та готовність ринку сприй-
мати такі нові функції в нашому бізнесі, рухається не так ак-
тивно, як хотілося б. Але у зв'язку з тим, що держава дуже 
швидко діджиталізується  — це безумовно актуально для 
всіх. Тож маю можливість зі сторінок журналу зробити за-
клик до наших клієнтів дивитися у майбутнє та приєдну-
ватись до електронного документообігу з компанією ЕЛІТ. 
Зараз це можливо з використанням сервісу «ПТАХ» та його 
додатків — «Medoc», «Flydoc», «Fredo», «СОТА». У майбутньо-
му плануємо додати ще сервіс «Вчасно». Отримати електро-
нний цифровий підпис теж не складно, та у багатьох клієнтів 
він вже і так є, оскільки звітувати до державних служб і саме 
податкової, треба за використанням саме ЕЦП.

Діджиталізація вирішує ще кілька дуже важливих завдань. 
Логістичне завдання  — документи постійно переміщуються 
поштою, перевізниками, нашими автомобілями доставки і 
вони губляться. В середньому, близько 10% усієї первинної 
документації в кінці місяця передруковується, тому що ори-
гінали були загублені або пошкоджені. І виходить, що до і так 
вже великих витрат ми додаємо ще 10% на те, що переробля-
ємо їх. Плюс до цього, додаткові часові витрати на логістику і 
додаткові витрати бухгалтера на обробку і переведення папе-
рового документу в електронний вигляд для обліку в системі.

Перехід на ЕДО допомагає розв’язати питання як логісти-
ки, так і проблему подвійного введення — коли бухгалтер, 

 Ми раді поділитись з вами інформацією про сервісні проєкти, над якими ми зараз активно 
працюємо. Детальніше про це розповість Денис Капустник, менеджер з розвитку бізнесу

життя компанії
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отримавши документ, повинен перевірити, що він відпові-
дає за особистими підписами і печатками та ще відзначити, 
що у неї є цей документ в обліковій системі і це стосується 
не тільки первинної документації, а й всієї іншої. Зокрема, 
якщо ми говоримо про рахунки і акти, то потім за цими до-
кументами ще йдуть процеси оплати, які також вимагають 
додаткового внесення даних.

В цьому плані суть електронного документа в тому, щоб 
перевести всі процеси в цифровий режим і частково, де є 
можливість, автоматизувати процеси, які виконують співро-
бітники.

Вигода електронного архіву теж очевидна. При необхід-
ності, завжди є можливість швидко знайти документ за да-
тою, компанією, структурним підрозділом.  Тим більше, що 
зараз всі провайдери надають можливість зберігання доку-
ментів на хмарному сервері.

— Розкажи, будь ласка, детальніше, в чому полягає 

суть проєкту «Водій без паперу»?

— Що стосується конкретно цього проєкту, то це другий 
процес за витратами паперу, після первинної документації, 
за кількістю паперу, який ми витрачаємо.

Стандартний процес  — це друк маршрутного листа во-
дієві на кожен виїзд, в якому він бачить, до якого клієнта, 
в який час і в якій послідовності він повинен приїхати. До 
цього маршрутного листа додаються супутні докумен-
ти з інформацією по кожній точці маршруту. Це все водій 
заповнює під час рейсу та звітує на філії за отримані кош-
ти, повернення товару, показання одометру та інше. Тож 

діджиталізація цього процесу надала можливість скороти-
ти витрати часу на обробку маршрутних листів та уникнути 
подвійного введення.

Зараз водій за допомогою смартфону може сам контро-
лювати всі процеси, які у нього є: збірка товару на складі, 
інформація по кожній точці, детальна інформація про за-
мовлення, контакти клієнта та його торговельного пред-
ставника, геокоординати та точний час передачі замовлен-
ня клієнту, показання одометру, заправки та інше.

У наших клієнтів вже досить давно є можливість слідкува-
ти за авто доставки у реальному часі завдяки посиланню в 
особистому кабінеті Maxi eCat. Зараз з'явилася можливість 
перевіряти замовлення по товарах та ставити підпис за 
отриманий товар та надані кошти прямо на смартфоні водія. 
Після виконання доставки клієнту буде приходити повідом-
лення на електронну пошту з усією детальною інформацією.

Тож цей проєкт надає сервісу доставки більше прозоро-
сті та контролю за пересуванням товарно-матеріальних 
цінностей, додає зворотний зв’язок по кожній доставці 
клієнту. У майбутньому плануємо додати відгуки. Зараз 
проєкт діє на філіях «Київ-3», «Київ-4», «Полтава», «Буча», 
«Дніпро-1», «Львів-2». Найближчим часом заплановано під-
ключення нових філій. В цілому, ми плануємо, що до кінця 
3-го кварталу всі філії повинні перейти на систему «Водій 
зі смартфоном». Гадаємо, що це дозволить нам поліпшити 
сервіс доставки для наших клієнтів, що безумовно є голов-
ною метою для компанії!

Інтерв’юер — Дмитро Мотуз

життя компанії
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SHPD Plus 15W-40 

Високосортне мінеральне моторне масло Long Life для 
використання у важких дизельних двигунах на комерцій-
них автомобілях.

SHPD Plus 15W-40 підходить для важких, дизельних дви-
гунів з турбонаддувом, вантажних автомобілів та автобу-
сів, а також для морського та промислового використання. 
Продукт розроблений так, щоб відповідати рекомендаці-
ям провідних виробників щодо тривалого інтервалу замі-
ни масла. Рекомендовано та схвалено багатьма основними 
виробниками. Завжди перевіряйте базу даних рекоменда-
цій щодо продукту для правильного застосування.

ОНОВЛЕНО! СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA E7 | API CI-4/SL | MB 228.3 | Mack EO-N | Renault 
VI RLD-2 | Volvo VDS-3 | Cat ECF-1-a/ECF-2 | Cummins CES 
20077/20078 | Detroit Diesel 93K215 | Deutz DQC III-10 | 
Global DHD-1 | JASO DH-1 | Mack EO-M Plus | MAN M 3275-1 
| MTU Type 2

Код товару Код виробника Об’єм, л

VAT 13-20 CD+ 50064 20

VAT 13-60 CD+ 50066 60

VAT 13-208 CD+ 50067 210

SynTruck UHPD Plus 10W-40

Низький рівень SAPS, економія пального, синтетичне 
моторне масло для навантажених дизельних двигунів ос-
таннього покоління з DPF (сажовий фільтр) та / або SCR.

SynTruck UHPD Plus 10W-40 підходить для двигунів EGR 
з DPF або без. Це малозольне мастило рекомендується 
для двигунів EURO 4, EURO 5 та EURO 6 у поєднанні з ди-
зельним пальним з низьким вмістом сірки. Продукт мож-
на використовувати в найскладніших умовах експлуатації 
протягом усього року. Завжди перевіряйте базу даних 
рекомендацій, щодо продукту для правильного застосу-
вання.

ОНОВЛЕНО! СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA E6, E7 | API CI-4 | Deutz DQC IV-10 LA | Mack EO-N 
| MAN M 3477/M 3271-1  | Renault VI RLD-2 | Volvo VDS-3 | 
Cummins CES 20076/20077 | DAF Long Drain | JASO DH-2 | 
MTU Type 3.1 | Renault VI RXD/RGD

Код товару Код виробника Об’єм, л

VAT 12-20 UHPD PLUS 50054 20

VAT 12-60 UHPD PLUS 50110 60

VAT 12-208 UHPD PLUS 50154 210

Оливи                    отримують чергове 
підтвердження якості

Ми з гордістю повідомляємо, що такі продукти VATOIL нещодавно отримали схвалення: 
Volvo VDS-3, Mack EO-N та Renault VI RLD-2:

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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НЕЗАБАРОМ!
НОВИЙ  ВИГЛЯД  |  НОВА  УПАКОВКА



Після унікального сезону з восьми раундів, які відбули-
ся в чотирьох різних країнах, дев'ятий і останній раунд в 
Нюрбургринзі, Німеччина, був офіційно скасований. І ко-
манда KYB Team JC, що домінувала за очками команд чем-
піонату світу в першому раунді, була визнана чемпіонами 
світу.

Команду KYB Team JC на трасі представляли два гонщика: 
колишній чемпіон світу з RX Маттіас Екстрем і діючий чем-
піон Euro RX і RallyX Nordic Робін Ларссон. Серед основних 
досягнень команди в 2020 році — перемога у другому колі 
сезону в Швеції, а також подвійний подіум в Ризі (Латвія). 

вибув через бюджетні обмеження, викликані Covid19. 
Ларссон виступав, в своєму типово вражаючому стилі, 
протягом усього сезону, чотири рази виходячи в фінал і 
зайнявши друге місце в Латвії. У загальному заліку чемпіо-
нату він посів шосте місце серед пілотів.

«Я думаю, що завершення сезону, незважаючи на коро-
навірус, пройшло краще, ніж очікувалося», — констатує 
Екстрем. «Рік тому, я заявляв, що шанс, що я повернуся в 
ралійний спорт, близький до нуля, але мені довелося знову 
«вискочити», і це стало проривом. Були невеликі проблеми 
з деякими речами, але це теж частина правил гри. Приємно, 
що є спонсори і компанії, які готові вкладати кошти навіть 
у важкі часи, тим більше, що багато траплялося в останню 
хвилину. Я також дуже пишаюся тим, що KYB розробила 
амортизатори, які здатні виграти чемпіонат світу ».

Співробітники компанії KYB Europe вітають команду KYB 
Team JC, успішно впоралися зі складнощами зміни скла-
ду пілотів в останні роки і подолала найжорсткіші умови 
та карантинні обмеження, які коли-небудь траплялися. 
Особливі вітання також екіпажу EKS, конструкторам Audi 
S1 і нашим партнерам по розробці амортизаторів для чем-
піонату світу, а також японській команді інженерів KYB з 
підрозділу автоспорту.

Екстрем здобув дві перемоги протягом року і зайняв три 
других місця, ставши другим в чемпіонаті світу серед пі-
лотів RX — неймовірний результат, враховуючи, що він в 
останню хвилину замінив Яніса Бауманіса, який, на жаль, 

KYB Team JC -

Шведська команда KYB Team JC, вперше бере участь в чемпіонаті світу з ралі-кросу FIA,
стала чемпіоном World RX Teams 2020 року, на 16 очок випередивши свого найближчого
суперника. Шведський гонщик Маттіас Екстрем тим часом зайняв друге місце в турнірній
таблиці World RX Drivers, а його товариш по команді Робін Ларссон посів шосте місце   
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Така система підвіски створює стій-
ку демпфуючу силу навіть при повіль-
них рухах поршня, що сприяє стабілі-
зації положення мотоцикла при русі 
з місця, а також стабілізації шасі при 
розгоні, гальмуванні та в поворотах. 
Система з електронним управлінням 

контролює амортизацію відбою та 
стискання передньої вилки та аморти-
зацію відбою заднього амортизатора. 
Ця надзвичайно вдосконалена підві-
ска створює набагато ширший діапа-
зон демпфіруючої сили, ніж звичайна 
підвіска, і, для досягнення оптималь-
них характеристик керованості, здат-
на миттєво реагувати на різні умови 
руху.

Найвідоміший у Європі виробник 
амортизаторів для автомобільної під-
віски, KYB є також світовим лідером у 
галузі підвіски мотоциклів, у тому чис-
лі амортизатори, задні подушки та пе-
редні вилки. 

«KADS» «Actimatic Damper 
System» 

KYB.

нним керуванням, система підвіски 
для мотоциклів, яка поєднує гідравліч-
ну та комп’ютерну технології.

Ця система представляє оригіналь-
ну концепцію KYB «Ground-Hook», яка 
забезпечує мотоциклісту відчуття 
надійного контакту з дорогою, яке є 
безпечним. Це сприяє розвиненості 
майстерності водія, забезпечує над-
звичайну стабільність і контроль.

KADS встановлена на мотоциклі 
Yamaha Tracer 9 GT, і забезпечує його 
як спортивні характеристики, так і ком-
фортний «райд». Повністю регульова-
ною передньою та задньою електро-
нними підвісками керує шестиосьовий 
блок інерційних вимірювань (IMU) та 
блок управління двигуном (ECU). Блок 
управління підвіскою (SCU) обчислює 
оптимальні настройки демпфування 
підвіски. Налаштування демпфування 
миттєво регулюються за допомогою 
соленоїда для досягнення плавного 
та безпечного руху, незалежно від на-
вантаження та дорожніх умов. Режим 
встановлюється через TFT-інтерфейс.

KYB — 

KYB 

KYB 

Корпорація KYB оголошує про запуск серійного виробництва автоматизованої мотоциклетної
амортизаційної системи KYB Actimatic Damper System (скорочено — KADS)

Новинки, асортимент і технічна інформація



У наш час для численних сервоприводів, елементів без-
пеки та споживачів комфорту потрібна батарея, яка на-
стільки ж потужна, наскільки безпечна. Тому більш ніж 
заспокійливим є той факт, що стартерні акумулятори ERA 
забезпечують максимальний комфорт при запуску в будь-
якій ситуації.  Завдяки сучасним технологіям та інновацій-
ним деталям, ERA пропонує індивідуальні рішення для ін-
дивідуальної мобільності: 
•  Акумулятори ERA AGM, для максимальної продуктив-

ності в сучасних автомобілях з системами старт/стоп, 
транспортних засобів середнього та вищого класу з під-
вищеними потребами в енергії через велику кількість до-
даткових асистентів та споживачів. 

•   Акумулятори ERA EFB для високої продуктивності з сис-
темами старт/стоп початкового рівня та автомобілях з 
високими енергетичними потребами через додаткових 
споживачів. 

•  Акумулятори ERA SLI, надійний вибір для всіх транспорт-
них засобів без функції старт/стоп.

 Широкий асортимент — завжди правильний акуму-

лятор для вашого автомобіля 

•  Широкий асортимент з понад 50 типами акумуляторів. 
•  Для легкових автомобілів, фургонів, вантажівок та авто-

бусів.
•  Орієнтованість на майбутнє, з постійно зростаючим асор-

тиментом для систем старт/стоп. 
•  Покриття 98% європейських транспортних засобів.

Запорука якості ERA

•  3 роки гарантії на легкові та 2 роки гарантії на вантажні 
авто.

•  100% OE-якості.
•  Зроблено в Європі. 
•  Відповідає Європейським нормам щодо акумуляторів  

EN50342.
•  Найновіша технологія кальцію Ca/Ca. 
•  Не потребує технічного обслуговування, із захистом від 

витоків*.

* За винятком лінії комерційного автомобіля та типу корпусу GB28

Green Power Initiative — наш внесок у стійке майбутнє  

•  «Принцип нульових відходів» — майже на 100% піддаєть-
ся переробці.

•  Сучасне виробництво: висока ефективність виробни-
цтва, головний пріоритет для співробітників безпека та 
захист.

•  Зроблено «в Європі, для Європи».

ERA AGM — для всіх автомобілів, де звичайний аку-

мулятор досягає своїх критичних можливостей

 Зокрема, транспортні засоби з вдосконаленою системою 
старт/стоп, а також транспортні засоби середнього та ви-
щого класу з вищим енергетичним використанням. Через 
безліч систем комфорту та безпеки, вимоги до мобільного 
енергопостачання зростають. Крім того, велика кількість 
автомобілів вже з заводу оснащується акумуляторами типу  
AGM.  У разі заміни можна використовувати лише новий 
акумулятор AGM.  Акумулятор AGM відрізняється від ін-
ших акумуляторів тим, що кислота знаходиться в рамках 
у спеціальному руні. Це значно збільшує запаси енергії 
та запобігає розшаруванню кислот. Оскільки акумулятор 
ERA AGM гарантовано буде захищеним від витоку завдяки 
своїй конструкції, його можна безпечно транспортувати 
та встановлювати навіть за складних умов. ERA AGM дово-
дить, що навіть у най екстремальніших умовах акумулято-
ри ERA працюють на межі того, що є технічно здійсненним. 
Результат зрозумілий: Абсолютно надійне енергопостачан-
ня на найвищому рівні та максимально можлива безпека, 
яка сьогодні доступна на ринку.

ERA AGM — найкраще рішення для автомобілів з вдо-

сконаленою системою старт/стоп та для автомобілів з 

найвищими енергетичними вимогами завдяки вели-

ким функціям безпеки та комфорту. 

•  Надзвичайно тривалий час автономної роботи та стабіль-
ність циклів.

•  100% захист від нахилу та витоку. 
•  «Високопродуктивна сітка» для підвищення характерис-

тик при холодному запуску та підвищеного захисту від 
корозії.

•  Найвищі характеристики безпеки «Plug and play» (за-
повнені, завантажені та готові до роботи).

Акумуляторна ERA — ексклюзив в «ЕЛІТ-Україна»

Сучасні транспортні засоби вимагають найвищої продуктивності від акумуляторів, які ви-
ходять далеко за рамки звичайного запуску автомобіля
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•  Зроблено в Європі. 
•  Для сучасної системи старт/стоп.
•  Найновіші ОЕ технології.
•  Ідеально підходить для автомобілів середнього та вищо-

го класу, позашляховиків, фургонів.
•  Широкий асортимент.

ERA EFB — ідеальний старт для системи старт/стоп 

початкового рівня та звичайних автомобілів із підви-

щеними потребами в енергії. 

 Оскільки двигун автомобіля зупиняється на світлофорах, 
споживання палива та викиди CO2 значно зменшуються.  
Акумулятори ERA EFB забезпечують надійне живлення елек-
тричних приладів при вимкненому двигуні та можливість пе-
резапуску двигуна за долі секунди, коли приходить час почи-
нати рух знову. Звичайні свинцево-кислотні акумулятори тут 
досягають своїх меж. Спеціальна конструкція «Покращена 
залита батарея» (коротка «EFB») потрібна для забезпечення 
постійного енергопостачання навіть під час частих циклів за-
пуску/зупинки та для запобігання глибоких розряджань.  

ERA EFB — правильний вибір для автомобілів із сис-

темою старт/стоп та звичайних автомобілів із підвище-

ними енергетичними потребами. 

•  Найновіші ОЕ технології.
•  Ідеально підходить для малого та середнього класу авто-

мобілів із технологією старт/стоп та іншими програмами 
заощадження палива.

•  Широкий асортимент.
•  Тривалий термін служби батареї та стабільність циклів.
•  «Високопродуктивна сітка» для підвищення характерис-

тик при холодному запуску та підвищеного захисту від 
корозії.

•  Найвищі характеристики безпеки.
•   «Plug and play» (заповнені, завантажені та готові до роботи).
•  Зроблено в Європі.

ERA SLI — автомобіль є втіленням індивідуальної мо-

більності, будь то невеликий автомобіль, універсал або 

розкішний седан, щоденно використовуваний для по-

їздок на вихідних або у відпустку.  

Важливий не тип автомобіля, а незалежність, яку він про-
понує нам.  Акумулятор ERA SLI пропонує надійну пускову 
потужність для будь-якого застосування — від старих до 
нових автомобілів. Завдяки своєму вишуканому дизайну та 
надійній технології кальцію Ca/Ca, яка забезпечує додатко-
ві характеристики холодного старту навіть при найнижчих 
температурах, акумулятор ERA є найкращим вибором для 
звичайних транспортних засобів усіх типів.   

ERA SLI — набагато більше, ніж ваш середній акуму-

лятор. 

ERA SLI — це завжди надійний і безпечний партнер для 
звичайних автомобілів з меншою кількістю електронних 
функцій і переконує в тому, що показники ефективності 
значно перевищують норму.  
•  Абсолютно не вимагає технічного обслуговування, не по-

трібно повторного заправлення.
•  «Високопродуктивна сітка» для підвищення характерис-

тик при холодному запуску та підвищеного захисту від 
корозії.

•   «Plug and play» (заповнені, завантажені та готові до роботи).
•  Зроблено в Європі.

ERA Truck 

Ідеальний акумулятор з високою продуктивністю майже 
для кожного застосування.  Технічно вдосконалений і про-
стий у використанні, це надійний і постійний вибір у світі 
комерційних акумуляторів.  
•  Оптимальна пускова потужність, безпечний холодний пуск.
•  Тривалий термін експлуатації. 
•  Для малотонажних вантажних автомобілів, вантажних ав-

томобілів, транспортних засобів, будівельної техніки, сіль-
ськогосподарських транспортних засобів та автобусів.

•  «Високопродуктивна сітка» для підвищення характерис-
тик при холодному запуску та підвищеного захисту від 
корозії.

•   «Plug and play» (заповнені, завантажені та готові до роботи).
•  Зроблено в Європі.

Код товару Опис

ERA S56017 ERA SLI | 60 Ah | EN  540 | 242x175x190 (ДхШхВ) | R«+»

ERA S56819 ERA SLI | 68 Ah | EN  550 | 261x175x220 (ДхШхВ) | R«+»

ERA S56014 ERA SLI | 60 Ah | EN  510 | 232x173x225 (ДхШхВ) | R«+»

ERA S57411 ERA SLI | 74 Ah | EN  680 | 278x175x190 (ДхШхВ) | R«+»

ERA S60018 ERA SLI | 100 Ah | EN  830 | 353x175x190 (ДхШхВ) | R«+»

ERA S57715 ERA SLI | 77 Ah | EN  780 | 278x175x190 (ДхШхВ) | R«+»

ERA S54517 ERA SLI | 45 Ah | EN  330 | 238x129x227 (ДхШхВ) | R«+»

ERA S59515 ERA SLI | 95 Ah | EN  830 | 306x173x225 (ДхШхВ) | R«+»

ERA S56016 ERA SLI | 60 Ah | EN  540 | 242x175x175 (ДхШхВ) | R«+»

ERA T64053 ERA TRUCK | 140 Ah | EN  760 | 513x189x223 (ДхШхВ) 

ERA T72557 ERA TRUCK | 225 Ah | EN  1150 | 518x276x242 (ДхШхВ) 
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Кількість нових зареєстрованих електромобілів щороку 
зростає, завдяки розширенню мережі зарядних станцій і 
все більш відповідальному ставленню людей до екології. В 
результаті електромобілі та гібридні авто все частіше ста-
ють об'єктом уваги автомайстерень. Продуктовий асорти-
мент Bosch, що охоплює 95% ринку, також включає салонні 
фільтри для більшості електричних і гібридних транспорт-
них засобів, що зустрічаються на європейському ринку. 
Через перехід до електромобільності ринок автозапчастин 
змінюється. В цьому контексті широкий вибір салонних 
фільтрів Bosch дає автомайстерням можливість отримати 
додатковий прибуток. Салонні фільтри захищають вну-
трішній простір автомобіля та його пасажирів від дрібно-
го пилу, твердих частинок, неприємних запахів, алергенів і 
бактерій. Bosch рекомендує робити заміну салонного філь-
тра кожні 15 000 кілометрів, або як мінімум один раз на рік 
перед початком сезону цвітіння.

Салонні фільтри Bosch для поліпшеного комфорту та 

захисту здоров'я

На фоні дискусій про викиди оксидів азоту, озон і забруд-
нене повітря в містах по всьому світу, якість повітря в салоні 
автомобіля набуває все більшого значення. Салонні фільтри 
з шаром із активованого вугілля забезпечують підвищений 
комфорт і захист здоров'я. Спеціальна комбінація у фільтрах 
Bosch надійно поглинає шкідливі гази та фільтрує повітря, 
відокремлюючи пилок і дрібний пил. Крім цього, FILTER+ за-
безпечує додатковий захист для алергіків. Фільтр оснащений 
спеціальним антиалергенним шаром, який нейтралізує бак-
терії та алергени. Більш того, фільтр ефективно відокремлює 
навіть дрібний пил розміром менш ніж 2,5 мкм. Це сприяє 

зменшенню проявів таких алергічних реакцій як чхання, по-
дразнення, почервоніння і сльозотеча, особливо в період 
активного цвітіння. Одночасно салонні фільтри Bosch змен-
шують кількість відкладень у системі кондиціонування пові-
тря, завдяки чому підтримують ефективність її роботи.

Bosch пропонує понад 600 різних артикулів салонних 
фільтрів, включно з компонентами для популярних елек-
тромобілів і гібридних автомобілів марок: Audi, BMW, 
Citroën, FIAT, Ford, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Mazda, 
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, 
Renault, Smart, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen і Volvo. 

Таким чином, асортимент Bosch охоплює 95% ринку та 
продовжує щорічно розширюватися. Завдяки використан-
ню високоякісних матеріалів і ретельній обробці деталей 
Bosch забезпечує незмінно високу якість продукції. 

Салонні фільтри                         для електромобілів 

Щорічна заміна салонних фільтрів приносить хороший дохід СТО, навіть у випадку з 
гібридними та електромобілями
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Бренд Модель Стандартний салонний 
фільтр

Фільтр з активованим 
вугіллям Антиалергенний Filter+

AUDI   e-tron 55 quattro 1987435105 1987435560

BMW   225 xe ActiveTourer 1987435110              
1987435046

1987435582                         
1987435538 0986628544

BMW   I3 94Ah 1987435110 1987435582 0986628544

CITROEN   Berlingo Electrique 1987432083              
1987432021

1987435533                         
1987432383

CITROEN   C-Zero 1987432566

FIAT   500 1.0 Hybrid  1987435005 1987435589 0986628531

FORD   Mondeo 2.0 iVCT Hybrid 1987435552

HYUNDAI   IONIQ 1.6 GDI Hybrid 1987432224 0986628554

HONDA   Insight 1.3 Hybrid 1987432234

HONDA   Civic 1.3 Hybrid 1987432177

KIA   Niro 1.6 GDI Hybrid 1987432224 0986628554

KIA   Soul 1987435070

LEXUS IS 300h 2.5 i 1987432075 1987435601

MERCEDES GLC 350 e 4MATIC 1987435058 0986628519

MITSUBISHI Outlander PHEV 4WD 1987432216 1987432416

NISSAN Leaf 1987432267

OPEL Ampera 1.4 Hybrid 1987432004 1987432304 0986628512

PEUGEOT 3008 2.0 HDi HYbrid4 1987435026 1987435522 0986628510

PEUGEOT 508 2.0 HDi HYbrid4 1987432549 0986628548

RENAULT Zoe 1987435010 1987435556

RENAULT Kangoo II Z.E. 1987432078 0986628553

SMART Fortwo ED Coupe 1987435544

SUZUKI Swift 1.0 Hybrid 1987432228

TESLA Model S 1987435569

TOYOTA Yaris 1.5 HSD 1987432190 1987435557 0986628523

TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid 1987435108 1987435590

TOYOTA Auris 1.8 VVT-i HSD 1987432190 1987435516 0986628523

TOYOTA Prius 1.5 i 1987432085 1987432320

VOLVO XC90 II T8 Twin 1987435103 1987435559

VW e-Golf 1987432056

VW Passat 1.4 GTE Hybrid 1987432540 1987432543 0986628530

Таблиця застосовності фільтрів Bosch для найбільш поширених гібридних та електричних моделей авто
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Щорічне привітання 
клієнтів мережі 

Щороку ЕЛІТ проводить форум проєкту PARTNER ELIT, під 
час якого учасники мають змогу особисто поспілкуватись з 
постачальниками та їх представниками, поділитися цікави-
ми ідеями та здобутками за чашкою кави з однодумцями та 
партнерами по бізнесу.  

2020 рік став особливим для нас та наших партнерів. Ніхто 
не був готовий до різких змін в процесах роботи підпри-
ємств, а саме до переорієнтації формату ведення бізнесу в 
такий короткостроковий термін. Проте, незважаючи на всі 
виклики, наша велика та досвідчена команда змогла опти-
мізувати усі процеси таким чином, щоб підтримка автомо-
більних майстерень відповідала звичному рівню роботи, 
щоб наші клієнти могли підтримувати свій бізнес повністю 
працездатним. У грудні 2020 року нашій компанії довелось 
змінити формат проведення форуму, але це не означало, що 

наші партнери мали залишитись без уваги. Саме тому, було 
прийнято рішення особисто привітати кожного клієнта ме-
режі PARTNER ELIT особливим подарунком. 

Ми дякуємо усім учасникам проєкту за плідну співпрацю, 
яка зміцнила наш зв’язок в непростий час. 

Також окремо хочемо висловити подяку постачальникам, 
які взяли участь в процесі організації та допомогли підготу-
вати все на найвищому рівні: KYB, BOSCH, SIDEM, FEBEST, ZF, 
DENSO, VALEO, STARLINE, BILSTEIN, VATOIL, MPM та проєкту 
Car Fleet Service. 

Команда ЕЛІТ бажає вам продуктивного та ефектив-

ного 2021 року, натхнення і міцного здоров’я. 

Нехай отриманий досвід минулого року допоможе 

усім нам стати кращими та досягти поставленої мети! 

2020 рік зміцнив відносини між клієнтами та командою «ЕЛІТ-Україна». Попри пандемію, 
ми разом досягали успіху та підтримували один одного для забезпечення ефективного 
функціонування бізнесу

гарантія якості сервісу
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Вага автомобіля та швидкість руху

Як ми всі знаємо, гальмування — це процес перетворення 
кінетичної енергії транспортних засобів у теплову. Іншими 
словами, кінетична енергія транспортних засобів безпо-
середньо визначає навантаження гальмівної системи. Тоді 
що відноситься до показника кінетичної енергії? Це вага та 
швидкість. З цієї точки зору, чим більшу вагу має транспорт-
ний засіб, і чим швидше він їде, тим швидше зношуються 
гальмівні колодки в процесі гальмування. 

Тепло, яке утворюється від гальмування, може навіть, в 
крайніх випадках, перегріти гальмівний диск до появи чер-
воного кольору.

Матеріал для гальмівних колодок та дисків 

Як ми колись зазначали, фрикційний матеріал для виго-
товлення гальмівних колодок та гальмівних дисків різно-
манітний, а формула, що використовується у різних вироб-
ників, різна, що призводить до різної продуктивності та 
зносостійкості гальмівних колодок. Наприклад, напівмета-
леві гальмівні колодки виготовлені з більшою зносостійкі-
стю через їх високий вміст металу, тоді як деякі інші можуть 
пожертвувати зносостійкістю для інших аспектів високих 
характеристик. 

Стан трафіку

Показники зносу гальм можуть значно відрізнятися в різ-
них дорожніх умовах, що, як наслідок, по-різному впливає 
на гальмівні колодки. Наприклад, пересуваючись в пере-
повненому центрі міста, де рухаються транспортні засоби та 
пішоходи, водіям доводиться часто гальмувати відповідно 
до ситуації. Під час подорожей трасою, транспортні засоби 
стабільно дотримуються високої швидкості протягом три-
валого часу та не мають необхідності гальмувати з високою 
інтенсивністю, таким чином знос гальмівної системи буде 

значно меншим, ніж у тих, хто їде в центрі міста. Інтенсивний 
рух може також прискорити знос гальм.

Водійські звички

Окрім зовнішніх умов, водійські звички також впливають 
на знос гальмівної системи. Деякі водії звикли гальмувати 
і прискорювати досить різко, та навіть гальмувати безпо-
середньо перед світлофором. У той час як інші вирішують 
зменшити швидкість завчасно, як тільки світлофор стане 
червоними, в такому випадку навантаження на гальмівну 
систему буде набагато меншим.

Нагадування

Небезпечно використовувати транспортний засіб зі зно-
шеними до мінімуму гальмівними колодками. На відміну від 
заміни мастила при регулярному технічному обслуговуван-
ні, не завжди можна визначити чи слід замінювати гальмівні 
колодки одразу. Тому процедура діагностики вимагає від 
спеціалістів з технічного обслуговування регулярних пере-
вірок гальмівної системи.

Сьогодні гальмівні колодки вимагають заміни, коли пло-
ща тертя менше 2 мм. А майстри, які займаються технічним 
обслуговуванням, можуть перевірити товщину гальмівних 
колодок за допомогою спеціального датчика. 

Більше того, це також стосується проблеми асиметрично-
го зносу через погане обслуговування. У цьому випадку, для 
діагностики, потрібно зняти колеса та провести загальний 
огляд товщини гальмівних 
колодок на внутрішній та 
зовнішній сторонах коліс-
них гальм у разі винекнен-
ня сумнівів щодо рівно-
мірності зносу.

За скільки зношуються гальмівні колодки?

Як швидко зношуються гальмівні колодки автомобіля та коли їх варто замінити? Це по-
ширене запитання, на яке, однак, не можна дати однозначної відповіді. Оскільки на знос 
гальмівних колодок впливає багато факторів, і навіть використовуючи гальмівні колодки 
на  одній і тій же моделі автомобіля, деякі власники транспортних засобів можуть пробігти 
сто тисяч пробігу, тоді як інші повинні будуть замінити їх лише через кілька десятків тисяч 
кілометрів. То які фактори впливають на швидкість зносу гальмівних колодок?

Зносостійкість різна у різних фрикційних матеріалів Спеціальний датчик, що використовується для перевір-
ки товщини гальмівних колодок
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Філія «Тернопіль 2.0» — новий рівень 
обслуговування

У 2013-му році вимоги тогочасних філій та клієнтів були 
не надто вибагливими. Люди, які займались автомобіль-
ним бізнесом, виявляли бажання, щоб дистриб’ютор був 
захований як можна далі від роздрібного покупця, в про-
мисловій зоні, аби про нього мало хто знав. Такі умови 
диктував ринок. Та ЕЛІТ розвивався, все більшу територію 
покриття завойовував як офіційний постачальник зап-
частин. Конкурентна перевага в доставці, післягарантій-
ному обслуговуванні, нових брендах та ексклюзивних 
товарах, кузовні запчастини, оптика — давали надію, що 
розвиток буде та нас будуть впізнавати, як дистриб’ютора, 
досить скоро. Брендування власного автопарку, вдоско-
налення електронного каталогу eCat, гнучкий підхід до 
роботи з кожним клієнтом, щотижневе оновлення асорти-
менту, якого потребував ринок. Минав час, клієнти ставали 
вибагливішими і очікувати запчастину «на завтра» вже не 
було потреби. Дистриб’ютори розширювали наявність та 
асортимент саме «на сьогодні». Таким же шляхом рухалась 
і наша компанія. Теперішній склад в 470 квадратних метрів
ставав дедалі тіснішим. В 2019 році було прийнято рішен-
ня про пошук нового приміщення для складу. Тоді були ві-
домі критерії лише по площі. Ми розуміли, що в старому, 
не дуже привабливому складі, ще й з незручним розмі-
щенням, ми втрачаємо можливість задовольняти потреби 
ринку, який з розвитком інтернет-торгівлі став ширший, 
і запчастини, в онлайн-покупці, стали доступніші. От і ви-
плив ще один критерій для пошуку нового приміщення. Ми 
повинні мати не лише велику площу, а й зручне розміщен-
ня. Стався і новий підхід компанії до філій, а саме  — роз-
міщення торгового залу в приміщенні філії, для наглядного 
представлення асортименту компанії, адже ЕЛІТ  — це не 

лише автозапчастини, а і товари для відпочинку та туриз-
му, професійний інструмент для СТО та дому, автомобільна 
безпека дітей (автокрісла), дали нам підґрунтя для роздумів 
та глибшого розуміння того, якою ж повинна бути ідеальна 
модель вигляду, розташування та функціонального наван-
таження філії. 

COVID-ний 2020-й рік дещо змістив наші плани, але ос-
таточно не порушив їх. І вже у вересні 2020-го ми знайшли 
приміщення із підходящою площею. Воно було ще на етапі 
будівництва, але повністю відповідало нашим критеріям. 
Ще якихось пів року і вже в лютому 2021-го року ми змінили 
місце знаходження. 

Переваги нової філії очевидні:
• більша площа;
• зручна парковка перед філією;
• краща наявність товарів;
•  достатньо місця для подальшого росту філії та розширен-

ня наявності безпосередньо на складі філії.
•  розташування в більш зручному місці, біля великої 

розв’язки — до нас зручніше доїхати, а ми, в свою чергу, 
зможемо оперативніше доставляти товари клієнтам.
Ми вже повністю завершили переїзд та наполегливо пра-

цюємо над вашими замовленнями. Окремо хочемо подяку-
вати всім нашим партнерам, які своїм зворотним зв’язком 
робили нас більшими та кращими, професійними та лояль-
ними. Без вас, ми довго б ще думали про те, що вже стало-
ся — переїзд. Раді бачити вас, наші клієнти, за новою адре-
сою: Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Об’їзна, 29Б. 
Ласкаво просимо! 

Віктор Юрч, Директор філії «Тернопіль»

В далекому 2013 році, коли на ринку Тернополя було лише два постачальники автозапча-
стин, компанія «ЕЛІТ-Україна» відчинила свої двері для тернополян. Сьогодні ж філія працює 
вже на новому місці з новими силами та ще більшими амбіціями
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Планова заміна ременя ГРМ вкрай 
важлива, це дозволяє попередити ви-
хід ременя з ладу та запобігти серйоз-
ним пошкодженням двигуна. Завдяки 
вдосконаленню матеріалів ременів та 
конструкції системи ГРМ, інтервали за-
міни ременя ГРМ суттєво збільшились. 
В результаті планова заміна ременя 
ГРМ перетворилась на комплексне об-
слуговування всього ремінного приво-
ду ГРМ, яка не обмежується виключно 
заміною ременя ГРМ.

У даній статті розглядається авто-
мобіль Ford Kuga 2011 року випуску, 
оснащений 2-літровим дизельним 
двигуном із системою впорскування 
палива «common rail», який походить 
від компанії PSA та встановлювався 
в різних моделях автомобілів Ford, 
Peugeot і Citroen (Мал. 1). Також існує 
2,2-літровий варіант цього двигуна, 
який використовується багатьма інши-
ми виробниками транспортних засо-
бів, який має дещо спільне з двигуном, 
який розглядається в цій статті.

В залежності від умов експлуатації, 
сервісний інтервал заміни ременя ГРМ 
на цій моделі Ford Kuga складає кож-
ні 200,000 км (125,500 миль) або 120 
місяців, в залежності від того, що тра-
питься раніше. В будь-якому випадку 
цей інтервал повинен бути максималь-
ним та є вирішальним аргументом для 
проведення огляду і заміни ремінного 
приводу в разі необхідності.

Перед початком заміни ременя ГРМ 
необхідно ознайомитись із інструкці-
єю виробника транспортного засобу 
щодо визначених процедур ремонту та 
точно їх дотримуватись. Двигун пови-
нен мати температуру навколишнього 
середовища, а спеціальні інструменти 
потрібно підготувати заздалегідь.

Процес заміни ременя ГРМ

Після прибуття автомобіля до авто-
майстерні, спочатку запишіть код роз-
блокування автомагнітоли. Потім від-
крийте капот та від’єднайте акумулятор.

Піднявши автомобіль, зніміть нижній 
захист двигуна та злийте охолоджуючу 
рідину з радіатора.

Примітка: Дуже важливо зняти 
стартер, для того щоб встановити ін-
струмент для фіксації маховика та 
штифт фіксатор на двигун. Це особли-
во складно на цій моделі автомобіля, 
оскільки для демонтажу стартера тут 
недостатньо вільного простору.

Спочатку зніміть трубу інтеркулера, 
яка розміщена під двигуном. Далі, для 
полегшення процесу, від’єднайте ос-
новний джгут дротів від генератора та 
занотуйте порядок його з’єднання для 
полегшення повторного під’єднання. 
Це забезпечить необхідний простір 
для того, щоб відкрутити стартер, по-
вернути його під потрібним кутом для 
від’єднання джгута дротів від стартера, 
і подальшого демонтажу стартера.

Опустіть автомобіль та зніміть роз-
ширювальний бак охолоджуючої ріди-
ни для отримання доступу до опори 
двигуна і верхньої кришки ременя ГРМ. 
Підтримуючи двигун, зніміть опору 
двигуна та верхню кришку ременя ГРМ.

Зніміть праве переднє колесо та під-
крилок, щоб отримати доступ до допо-
міжного ременя та натягувача, для їх 
подальшого демонтажу.

 Повільно прокручуйте колінчастий 
вал за годинниковою стрілкою, поки 
шестерня розподільного валу не стане 
в положення «чотири години». Вставте 

штифт фіксатор для розподільного та 
колінчастого валів, далі інструмент для 
фіксації маховика, і переконайтесь, що 
він повністю вставлений в маховик 
(Мал. 2).

Після того, як двигун був зафіксо-
ваний у відповідному положенні, від-
крутіть гвинт кріплення шківа колін-
частого валу. Зніміть шків демпфера 
крутильних коливань (TVD) та пере-
вірте його на предмет затвердіння гу-
мової поверхні через експлуатаційне 
зношування, бо в кінцевому підсумку 
це може призвести до виходу з ладу 
демпфера (Мал. 3).

Після цього зніміть магнітне зубчас-
те кільце датчика колінчастого валу 
(Мал. 4). 

Примітка: Ця деталь є надзвичайно 
чутливою до будь-якого очищення або 
необережного поводження, тож може 
легко вийти з ладу, що призведе до ге-
нерування датчиком некоректних сиг-
налів. Це може призвести до неполадок 
у роботі системи управління двигуном 
та появи коду помилки P0336 внаслі-
док неотримання сигналів від датчика 
колінчастого валу. Рекомендується за-
мінювати цей компонент, який є части-
ною комплекту шківа демпфера кру-
тильних коливань TVD, кожного разу 
під час його демонтажу, це дозволить 
заощадити час та уникнути можливих 
проблем у майбутньому.

Заміна ременя ГРМ в автомобілі
Ford Kuga

Мал. 1

Мал. 3

Мал. 4

Мал. 2
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Мал. 3

Далі зніміть датчик колінчастого валу 
і нижню кришку ременя ГРМ, потім 
послабте натягувач ременя та зніміть 
ремінь ГРМ. Після цього зніміть натягу-
вач, ролик натягувача та насос охолод-
жуючої рідини. Після демонтажу всіх 
компоненті системи ремінного приводу 
двигуна, перевірте їх на предмет будь-
яких пошкоджень або несправностей, 
які слід усунути перед монтажем. Для 
здійснення ремонту потрібні такі деталі: 
комплект ременя ГРМ (62 93 7460); насос 
охолоджуючої рідини 62 93 8898 (комп-
лект 33 10 1663 з насосом охолоджуючої 
рідини); допоміжний ремінь (50 94 0323); 
натягувач допоміжного ременя (62 93 
9390); комплект шківа TVD (62 10 6476) та 
охолоджуюча рідина (30 91 9402 G12+).

Переконавшись, що всі дотичні по-
верхні очищені, встановіть насос охо-
лоджуючої рідини, потім обвідний 
ролик та ролик натягувача ременя 
ГРМ. Далі встановіть ремінь ГРМ. Для 
встановлення ременя ГРМ спочатку 
відцентруйте шпоночну канавку на 
шківі зі шпоночною канавкою шківа на 
колінчастому валу, потім за годиннико-
вою стрілкою встановіть ремінь, почи-
наючи зі шківа розподільного валу. За 
допомогою ключа Аллена (шестигран-
ного шліца) відрегулюйте натягувач ре-
меня проти годинникової стрілки, поки 
вказівник не опиниться в потрібному 

положенні (Мал. 5), далі затягніть гайку 
натягувача.

Тимчасово встановіть демонтований 
шків TVD, потім прикрутіть його та за-
тягніть. Зніміть штифти фіксатори та 
інструмент для фіксації маховика і по-
вільно прокрутіть колінчастий вал чо-
тири рази за годинниковою стрілкою. 
Знову встановіть штифти фіксатори та 
інструмент для фіксації маховика перед 
повторною перевіркою натягувача. Як 
тільки всі штифти фіксатори суміщені 
і натягувач встановлений правильно, 
зніміть шків TVD та встановіть нижню 
кришку ременя ГРМ та датчик колін-
частого валу. Встановіть нове зубчасте 
кільце та комплект шківа TVD і затяг-
ніть новий болт до значення моменту, 
зазначеного виробником.

 Зніміть штифти фіксатори та інстру-
мент для фіксації маховика, потім вста-
новіть новий допоміжний ремінь та 
натягувач. Перед тим, як залити нову 

охолоджуючу рідину, встановіть всі 
інші компоненти у зворотному поряд-
ку. Від’єднайте акумулятор, налаштуйте 
годинник, автомагнітолу та склопід-
йомники. Запустіть двигун та переко-
найтесь в його коректній роботі. Також 
перевірте відсутність витікання охо-
лоджуючої рідини та видаліть коди по-
милок, отримані від електронних бло-
ків управління. Виконайте тест-драйв 
автомобіля.

Довіряйте високоякісним запасним 
частинам SWAG, перевіреної якості 
рівня оригінальних деталей. З повним 
асортиментом компонентів системи 
ремінного приводу ГРМ ви можете оз-
найомитись тут:

partsfnder.bilsteingroup.com

SWAG є частиною bilstein group, до 
якої також входять інші відомі бренди. 
Більше інформації доступно за поси-
ланням: www.bilsteingroup.com

www.swag.de

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG // Wilhelmstraße 47 // 
58256 Ennepetal //  Germany
Tel. +49 2333 911-0 // Fax  +49 2333 911-444
info@bilsteingroup.com  //  www.bilsteingroup.com

Приклад несправного індуктора з використанням 
магнітної тестової карти

Мал. 5

Новинки, асортимент і технічна інформація
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Підсумок:

Двигуни стають дедалі складнішими

Наприклад: Сучасний двигун TGDI
У такому двигуні моторна олива повинна працювати за все 
більш високих робочих температур, що призводить до швид-
кого старіння (окислення) оливи. Окислення є причиною 
осаду та відкладень на деталях двигуна. Для боротьби із цим 

Моторна олива - важлива частина двигуна
Неправильний «аналог» моторної оливи дорого обходиться 
і для гаманця, і для навколишнього середовища

12
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Відомо, що серед автозапчастин є ті, що відповідають
вимогам якості виробника оригінального обладнання
(OEM, Original Equipment Manufacturer), і часто й ті,
що відповідають післяпродажним вимогам якості
(аналоги). Ця подвійна якість стосується і моторної
оливи, яку також слід вважати особливою частиною
двигуна.

Виробник транспортного засобу диктує якість (специфікацію)
і в'язкість моторної оливи для використання в конкретному
транспортному засобі. Це означає, що відповідні моторні
оливи зазнали дорогих розробок; їх надзвичайно ретельно
випробовували, щоб переконатися, що вони відповідають
необхідним стандартам і можуть надійти у продаж.
Використання моторної оливи, схваленої виробником
автомобіля (OEM), дає власнику гарантію того, що двигун
працюватиме оптимально та буде захищений при будь-яких
умовах. Моторні оливи, що не мають схвалення OEM та не
пройшли їхні програми випробувань двигунів, збільшують
витрату палива без потреби і тому шкідливіші для нашого
навколишнього середовища. Окрім того, використання цих
моторних олив може з часом призвести до дорогого ремонту
двигуна.

Це правда, що підробку моторної оливи важко відріз-
нити неозброєним оком від тієї, що відповідає вимогам
якості OEM, на відміну від підробки автомобільних
деталей (де часто помітна різниця між підробкою та
якістю від OEM). До того ж, «неправильна» рідина
завжди «підходить», тоді як неправильна частина
автомобіля – ні.

Однак надзвичайно важливо, щоб моторна олива відпо-
відала вимогам OEM, встановленим виробником
автомобіля, оскільки ці специфікації (включаючи і якість)
забезпечують необхідний захист двигунів та систем
очищення відпрацьованих газів. Використання моторних
олив, що відповідають цим специфікаціям, гарантують
максимальний термін служби та надійність двигуна.

На жаль, дуже часто трапляється так, що вибір моторної
оливи у майстернях обумовлюється лише ціною чи
зручністю, не беручи до уваги рекомендації виробника
(«Я працюю з трьома типами моторних олив для всіх
автомобілів, що економить мені багато часу на пошуки
та саму роботу»). Такий вибір «універсальних» моторних
олив, що не відповідають суворим стандартам OEM, не
тільки скорочує термін служби двигуна та обладнання
для очищення відпрацьованих газів, а й спричиняє
шкідливі викиди, включаючи CO2. Це призводить до
зайвого забруднення нашого довкілля.

Виробники автомобілів (OEM) повинні виконувати
вимоги щодо викидів CO2, встановлені урядом (націо-
нальним або європейським). Ці вимоги, звичайно,
спрямовані на уповільнення або припинення глобальних
кліматичних змін згідно з так званим «кліматичним
договором». Для того, щоб задовольнити ці вказівки
щодо викидів CO2 , слід зменшити споживання палива.
Окрім іншого, це досягається мінімізацією витрат палива
на тертя. Одним із способів мінімізації витрат на тертя є
побудова двигуна таким чином, щоб можна було викори-
стовувати моторну оливу з низькою в'язкістю. Ця тенден-
ція до зменшення в'язкості триває. Нинішнім стандартом,
як правило, є моторна олива SAE 0W-20, але в майбут-
ньому рекомендуватимуть все більше і більше моторних
олив із ще нижчою в'язкістю, таких як SAE 0W-16, 0W-12
або навіть 0W-8. Окрім вимог щодо CO2, виробники
автомобілів повинні також дотримуватися й інших дедалі
жорсткіших вимог щодо шкідливих викидів у навколиш-
нє середовище. Наприклад, чинний стандарт EURO 6 з
часом буде замінено на стандарт EURO 7. Тому виробни-
ки автомобілів постійно розробляють нові технології та
матеріали для оптимізації згоряння палива:
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ефектом, окрім різної базової масляної суміші, використову-
ються дуже якісні антиоксидантні добавки. Ці дуже якісні 
добавки є результатом тривалих і ретельних досліджень та 
випробувань.

Наприклад: Обладнання для очищення 
відпрацьованих газів

в оливах із середнім та низьким рівнем SAPS розроблено
абсолютно нові добавки.

Незважаючи на те, що сучасні моторні оливи мають нижчий 
рівень SAPS, вони все ж пропонують кращий захист дви-
гуна, ніж у минулому, водночас зменшуючи вплив на 
навколишнє середовище.

Сучасніші технології двигуна та обладнання
для очищення відпрацьованих газів є однією
з причин того, що склад моторної оливи
стає все складнішим.

Інновації високотехнологічних двигунів = 
Інновації оливи для високотехнологічних двигунів

Іншою проблемою двигунів TGDI може бути LSPI (перед-
часне запалювання на низькій швидкості). LSPI (Low
speed preignition) розшифровується як «передчасне
запалювання на низькій швидкості» (при низьких обер -
тах і великому навантаженні паливна суміш запалюється
занадто рано), що може спричинити значні пошкоджен-
ня двигуна (наприклад, пошкодження поршня). Викори-
стовуючи певні добавки до оливи, можна запобігти
появі LSPI. Тести LSPI включено в останні спеціфікації
 (OEM).

Для того, щоб задовольнити дедалі жорсткіші стандарти
щодо викидів, обладнання для очищення відпрацьова-
них газів стає все більш досконалим. Прикладом цього є
бензиновий фільтр твердих частинок (Gasoline Particle
Filter, GPF). Ця система також вимагає регулювання
складу добавок (тобто загального вмісту високоякісних
хімічних речовин), що використовуються в оливі. Мотор-
ні оливи з добавками із високим вмістом SAPS (сульфа-
това зола (SA), фосфор (P) та сірка (S)), як ті, що ми вико-
ристовували декілька років тому, спричинили б забруд-
нення та/або блокування обладнання для очищення
відпрацьованих газів. Це не лише зумовлює передчасну
заміну, але й може призвести до дорогих пошкоджень
інших деталей (наприклад, пошкодження турбонаддуву).
Щоб запобігти цьому, на ринок надійшли моторні оливи
із середнім та низьким рівнем SAPS. Вони містять менше
традиційних добавок, що допомагає уникнути проблем з
обладнанням для очищення відпрацьованих газів.
У той же час класичні моторні оливи з високим вмістом
SAPS забезпечували належне очищення, нейтралізацію
кислот та захист двигуна. Для збереження цього ефекту

Виробники автомобілів постійно створюють технологічні
інновації. Вони спрямовані на підвищення енергоефек-
тивності водіння та комфорту для водія та пасажирів. З
цією метою, постійно висуваються нові вимоги до
продуктивності сучасних моторних олив. Розробка нової
моторної оливи для задоволення цих нововведень вима-
гає глибоких знань про конструкцію технічного облад-
нання двигуна, а також про функціонування численних
добавок та їх комбінацій при будь-яких умовах
використання.
Однак те, що добре працює в умовах розроблення, може
мати побічні ефекти на практиці. Тому моторні оливи з
оновленим складом піддаються серйозним випробуван-
ням двигуна (на практиці) перед тим, як ці продукти
будуть доступні на ринку. Це єдиний спосіб дізнатись, що
моторна олива відповідає вимогам OEM; припущень «на
папері» абсолютно недостатньо для забезпечення такої
гарантії. Тільки таким чином можна гарантувати
оптимальну роботу та термін служби двигуна.
Розробка нових моторних олив вимагає значних
вкладень грошей та часу. Той факт, що необхідно вико-
ристовувати моторну оливу правильної якості, ще недо-
статньо зрозумілий. Автомобілісти або споживачі все ще
недостатньо знають про те, наскільки вдосконаленими та
складними стали моторні оливи. І наскільки важливим є
правильна «справжня» моторна олива для оптимальної
роботи двигуна та мінімального впливу на навколишнє
середовище. Тому використання моторних олив, схвале-
них виробником автомобіля (OEM), стає все більш необ-
хідним. Щоб вимагати обслуговування по гарантії вироб-
ника, завжди слід використовувати моторну оливу,
схвалену ним.



MANN-FILTER FreciousPlus забезпечує чистоту 
повітря у салоні автомобіля 

Все більше людей по всьому світу страждають від наслід-
ків забруднення повітря. Воно несе загрозу для здоров'я 
не тільки в місцях з пожвавленим трафіком, але і в салоні 
автомобіля: згідно з дослідженням Американського агент-
ства по захисту навколишнього середовища (EPA), забруд-
нення повітря в закритих приміщеннях може у 2–5 разів 
перевищувати забруднення повітря на відкритих про-
сторах. У салонах автомобілів ситуація виглядає схожим 
чином. «Велику частину часу люди проводять в закритих 
просторах. Неважливо де: вдома чи в школі, на роботі або в 
транспорті. Дрібнодисперсний пил, бактерії, шкідливі гази, 
пилок і алергени знаходяться як в будівлях, так і в тран-
спорті. Вони відрізняються лише типом, незалежно від того, 
надійшли вони ззовні, присутні в приміщенні або, власне, 
утворюються в ньому », —  пояснив Мартін Кляйн, віцепре-
зидент з проєктування фільтруючих елементів в MANN + 

HUMMEL. Салонні фільтри очищають повітря в автомобілі, 
щоб водій і пасажири вдихали разом з повітрям мінімальну 
кількість забруднюючих шкідливих речовин. Як приклад, 
можна привести фільтр

MANN-FILTER FreciousPlus, який надійно очищує повітря 
в автомобілі від дрібнодисперсного пилу і шкідливих газів.

Досі забруднене повітря очищалось тільки в декількох 
(транспортних) проблемних точках по всьому світу, за до-
помогою стаціонарних фільтруючих колон від MANN + 
HUMMEL. В інших місцях фільтрація повітря не забезпечува-
лася. Забруднення оксидом азоту і дрібнодисперсним пилом 
на дорогах, разом із зовнішнім повітрям по системі венти-
ляції, потрапляли в салон автомобіля, таким чином згубно 
впливаючи на здоров'я водія та пасажирів. Тому компанія 
MANN + HUMMEL вже безліч десятиліть пропонує салонні 
фільтри з високим коефіцієнтом уловлювання для очищення 

• Салонний фільтр FreciousPlus очищає повітря від дрібнодисперсного пилу і шкідливих газів.
•  Такі ж унікальні технічні знання застосовані в фільтруючих колонах (фільтруючих кубах) і в 

салонних фільтрах компанії MANN + HUMMEL.
•  Фільтруючі колони скорочують шкідливий вплив забрудненого повітря на завантажених 

ділянках дороги.
•  Забруднення повітря в салоні автомобіля в два–п'ять разів перевищує аналогічне значення 

на відкритих просторах.
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повітря в автомобілях. На ринку автомобільних запасних 
частин вони доступні як MANN-FILTER, які не поступаються 
за якістю оригінальному обладнанню, і використовуються в 
автомобілях з будь-яким типом приводу.

Максимальна якість фільтрації внаслідок біофункціо-

нального покриття

Один з таких високоефективних салонних фільтрів — ін-
новаційний фільтр MANN-FILTER FreciousPlus. Його біофунк-
ціональне покриття пов'язує алергени, фільтрує віруси та 
пригнічує розмноження бактерій і цвілевих грибів в салоні 
автомобіля. Крім того, він повністю затримує дрібнодиспер-
сний пил, що складається з частинок з аеродинамічним діа-
метром менш як 2,5 мкм (PM 2,5). Ці частинки в 30–40 разів 
менше діаметра людського волосся і можуть проникати 
глибоко в легені. Найдрібніші з них здатні проникати через 
альвеоли легень в систему кровообігу, викликаючи захво-
рювання дихальних шляхів і навіть рак.

Для забезпечення надійної роботи, салонний фільтр не-
обхідно замінювати раз на рік або кожні 15 000 кілометрів. 
«Ми рекомендуємо присутнім на місцях фахівцям регуляр-
но звертати увагу власника автомобіля на важливість і ко-
ристь салонного фільтра, оскільки більшість водіїв про це 
практично нічого не знають», — каже Кляйн.

Компанія MANN-FILTER пропонує понад 100 різноманітних 
типів салонних фільтрів FreciousPlus, які не поступаються за 
якістю оригінальному обладнанню, покриваючи таким чи-
ном майже 70% парку легкових і вантажних автомобілів в 
Європі. Додаткову інформацію про фільтр FreciousPlus, його 
функції, а також про відповідні салонні фільтри для кожного 
автомобіля, оптові підприємства і станції технічного обслуго-
вування можна знайти за посиланням www.frecious-plus.com.

Десятки років роботи в сфері фільтрації 

Компанія MANN + HUMMEL прославилася завдяки висо-
кій якості очищення повітря. Протягом багатьох десятиліть 
компанія відома своїми фільтрами з високим коефіцієнтом 
уловлювання, які застосовуються в автомобілях або будів-
лях. Перевірена технологія фільтрації в салонних фільтрах 
MANN-FILTER також використовується фахівцями в сфері 
фільтрації і для інших продуктів: для поліпшення якості по-
вітря на дорогах з інтенсивним трафіком

MANN + HUMMEL розробила стаціонарні фільтруючі ко-
лони, які скорочують забруднення і вносять внесок у захист 
здоров'я людей. 

Запатентовані фільтруючі куби, оснащені інноваційним 
комбінованим матеріалом, що фільтрує, вловлюють з пові-
тря не тільки дрібнодисперсний пил, але і оксид азоту.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

Безпека в автомобілі?
Тільки з MANN-FILTER!
Сучасні автомобілі стали ще безпечнішими. Поряд з 
іншими системами, подушка і ремінь безпеки захища-
ють нас від найстрашніших наслідків аварії. Але мало 
хто при їзді в автомобілі замислюється про такі неви-
димі   небезпеки, як: дрібнодисперсний пил, алергени, 
шкідливі гази, бактерії і спори грибів. Якщо в машині 
не встановлений якісний салонний фільтр або його не 
змінюють регулярно – ці шкідливі речовини вільно 
проникають у салон автомобіля, а значить, і в наші 
легені. Дуже важливо вчасно міняти салонний фільтр, 
і в цьому ви завжди можете покластися на продукцію 
MANN-FILTER, що не поступається за якістю оригі-
нальному обладнанню.
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Ринок запасних частин із самого початку теж користуєть-
ся перевагами, що надає компетенція наших фахівців у сфе-
рі конструкції деталей, вибору матеріалів та високої якості 
кінцевої продукції.

Для запуску нової товарної групи керівництво розробки, 
виробництва і продажу продукції мало зробити вибір із ши-
рокого асортименту Elring – Das Original.

Було вибрано вісім клапанних кришок для популяр-
них двигунів BMW, а також для MINI, Peugeot та Citroen. 
Масляний піддон для BMW також був доданий до товарно-
го асортименту.

Кришка ГБЦ як запасна частина?

На перший погляд, кришка головки блока циліндрів не 
входить до класичного переліку запасних частин. Чому цей 
компонент виходить із ладу і потребує заміни?

Поліамід, з якого він виробляється, під впливом тепла 
двигуна може злегка деформуватися. В результаті навіть 
після заміни прокладки кришки ГБЦ на нову вона не ком-
пенсує незначні деформації.

У процесі старіння також можуть з’явитися тріщини в са-
мій кришці. Вони часто зустрічаються у важко помітних міс-
цях моторного відсіку. Зазвичай вони знаходяться навколо 
корпусів свічок. Типова несправність у цьому випадку — 
свічки запалювання залиті моторним маслом. Іноді важко 
знайти мікротріщини, які неможливо побачити неозброє-
ним оком, коли клапанна кришка встановлена. 

Але не лише процес старіння може призвести до вито-
ку. Заміна негерметичної прокладки клапанної кришки 
теж іноді спричиняє проблеми. Недотримання зазначених 
моментів затягування або послідовності при затягуванні 
гвинтів може стати причиною поломки або появи тріщин 
у кришці. Особливо це стосується старих автомобілів із ве-
ликим пробігом.

У всіх цих випадках клапанна кришка потребує заміни.
Інша важлива причина необхідної заміни кришки ГБЦ 

стосується двигунів, в яких замкнута вентиляція карте-
ра вбудована в саму клапанну кришку. Заміна пружини й 
мембрани часто неможлива або недоцільна, оскільки іде-
альну установку забезпечити важко. 

Все готове для легкого монтажу

Ми поставляємо кришки головки блока циліндрів гото-
вими до монтажу, в комплекті з прокладками й гвинтами, в 
перевіреній якості Elring. Кришки поставляються в міцній 
картонній коробці з м’яким прокладним шаром, яка захи-
щає продукт відповідно до його вартості. До комплекту та-
кож входять великі й докладні інструкції з монтажу. Згідно 
з технічними вимогами виробника, перед остаточним 
монтажем на деякі прокладки кришки головки блока ци-
ліндрів, у певних місцях, треба нанести невелику кількість 
герметика.

Кришки головки блока циліндрів — у 
комплекті, готові до монтажу
Elring – Das Original із новою товарною групою

Протягом багатьох років компанія ElringKlinger AG випускає кришки головки блока 
циліндрів, масляні піддони та кришки картерів із гранульованого поліаміду для первин-
ного обладнання легкових та вантажних автомобілів різних виробників. Першим епізодом 
цієї історії успіху було замовлення серії двигунів Ford Zetec 1,8/2,0 л у 2000 році. З того часу 
асортимент постійно зростав, і зараз складається з декількох сотень найменувань

Новинки, асортимент і технічна інформація 

34



* ’
**

1 31 2021*!

!

BILSTEIN!
BILSTE 1000

!**
!



Сьогодні ми розглянемо детальніше функції розширеної 
діагностики:
• ТОПОЛОГІЯ ШИН.
• ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІАГНОСТИКА.
• CAN BUS CHECK.
• ФУНКЦІЇ ВИМІРЮВАЛЬНОГО БЛОКУ.

Кількість витраченого часу на те, щоб визначити причи-
ну відмови, в основному, залежить від кваліфікації фахівця 
і його оснащеності спеціальними приладами. Саме завдяки 
функціям розширеної діагностики ми маємо можливість 
скоротити час в декілька разів.

Інтелектуальна діагностика та топологія шин

Можливості даного блоку є стандартом для дилерських 
станцій, але поки вони не знайомі основній масі фахівців 
незалежних СТО. Розглянемо цей блок докладніше.

Блок складається з модуля інформації про коди несправно-
стей і блоку Repair Assist, який містить детальну інформацію 
про технології пошуку та усунення виявленої несправності. 

Розглянемо на конкретному прикладі. До нас звернувся 
клієнт на BMW X3 в кузові F25. Автомобіль привезли на ева-
куаторі, системи управління двигуном і АКПП в аварійному 
режимі.

Крок перший. Робимо опитування систем в режимі то-
пології шин. В даному режимі ми відразу бачимо: які блоки 
управління повинні бути присутніми на автомобілі в залеж-
ності від комплектації, які шини даних є на автомобілі і їх 
структура, статуси електронних блоків і наявність несправ-
ностей в них.

Завдяки даній схемі ми бачимо, що блок DSC не вийшов 
на діагностику незважаючи на те, що згідно комплектації, 
він повинен бути встановлений.

 Відзначимо корисність даної функції. На поточний мо-
мент вона реалізована для більш ніж 16 марок. Повний пе-
релік на екрані (BMW, Ford, VW, Audi, Nissan, Honda, Toyota, 
Lexus, Land Rover, Mercedes Benz, Hyundai, KIA, Volvo).

Крок другий. Переходимо до переліку несправностей 
і бачимо, що більшість блоків містить помилку зв'язку з 
DSC. Звертаємося до інтелектуальної діагностики та функції 
Repair Assist.

Насамперед Repair Assist групує несправності за загаль-
ними ознаками і передбачає, що у них спільна проблема. В 
нашому випадку система вважає за необхідне перевірити 
шину CAN і провести відповідний тест-блок.

Переходимо в тест-блок, де знаходимо всю необхідну ін-
формацію для перевірки шини. Всі тест-блоки досить різні, 
одні містять тільки загальну інформацію, інші включають в 
себе функції аналізу параметрів і активацій, деякі автома-
тично включають блоки вимірювання осцилографом або 
мультиметром.

Інтелектуальна та розширена діагностика з 
Autel MaxiSys MS919
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 У нашому випадку ми отримали вичерпну інформацію 
для перевірки, потім запускаємо осцилограф для вимірю-
вань. В осцилографі також досить докладно розписано, як 
працює шина, як аналізувати сигнал, як підключити дроти, 
є і базові налаштування для більшості датчиків, виконавчих 
механізмів і шин.

 Ми провели вимірювання, які показали відсутність 
сигналу, тому приходимо до висновку, що відмова блоку 
управління DSC призвела до масових помилок в шині CAN. 
Висновок — заміна блоку.

  Міняємо блок, проводимо кодування та програмування 
MaxiSys. Про це ми розповідали раніше, потім проводимо 
повторну перевірку. Повторна перевірка показує, що сиг-
нал CAN в нормі.

 Скидаємо помилки і проводимо повторне опитування. 
Переконуємося, що помилок немає і всі системи справні. 

Проблема вирішена швидко і якісно.
Repair Assist — великий крок у розвитку діагностики і на 

поточний момент вже впроваджений в такі марки, як BMW, 
GM, Ford, Chrysler, Jaguar, Land Rover, Porsche.

CAN BUS CHECK

Дехто з вас зустрічався з ситуацією, коли системи авто-
мобіля не виходили на зв'язок. Для декого буде новиною, 
що причина цього не автосканер, а невмілі установники 
сигналізацій або газобалонного обладнання, які підклю-
чаються безпосередньо в шину, порушуючи технологію. 
Зустрічалися випадки, коли злісні «діагности» перестав-
ляли піни, щоб клієнти не їздили до конкурентів. Або були 
ситуації, коли просто немає контакту в самій діагностичній 
колодці. 

Тепер на перевірку CAN в діагностичному роз'ємі ви ви-
тратите не більше пари хвилин. Як це працює?

Підключаємося до роз'єму і запускаємо програму CAN 
BUS CHECK. Мерехтіння індикаторів в програмі синього і 
жовтого кольору свідчить про те, що пакети даних переда-
ються по шині CAN. У разі необхідності ми можемо перейти 
в режим осцилографа і візуально оцінити якість сигналів.

 
Вимірювальний модуль

Вимірювальний модуль складається з 4-х канального 
осцилографа з частотою дискретизації 20MHz на кожен ка-
нал, мультиметра і генератора сигналів.

Необхідно відзначити, що для висококваліфікованих 
фахівців осцилограф вже давно став обов'язковим діа-
гностичним приладом. Враховуючи велику кількість шин, 
у тому числі CAN на борту сучасних автомобілів, 20 MHz 
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достатньо для роботи. Все, що менше навряд чи можна 
назвати достатнім.

Осцилограф містить велику кількість довідкової інфор-
мації та зразків осцилограм, функцій передналаштування 
для різних елементів автомобіля. А автоналаштування ро-
бить його використання максимально комфортним. І най-
важливіша його перевага — це інтеграція в тест-блоки діа-
гностичної програми.

Зупинимося на генераторі сигналів, тому що інші інстру-
менти більш-менш знайомі фахівцям. Генератор сигналів 
досить рідко використовується в повсякденному житті, 
але в деяких випадках просто необхідний. Основне його 
завдання — це замінити вхідний або вихідний сигнал бло-
ку управління. Як правило, розумно його використовувати 
для діагностики самого блоку управління. Наведемо кон-
кретний приклад застосування.

Автомобіль Mercedes, проблема — немає запуску. При 
прокручуванні стартером на сканері, незважаючи на те, що 
обертається колінчастий вал, блок управління не бачить 
обертів. Базова перевірка датчика положення колінчастого 
вала нічого не дала. Однозначної відповіді про його відмо-
ву зробити не можна. Під підозру потрапили проводка до 
блоку управління і сам блок управління.

Підключивши генератор, ми імітували еталонний сигнал 
датчика положення колінчастого вала і побачили, що на 
автосканері обороти почали змінюватися. Таким чином, ми 

виключили ймовірність обриву проводки і відмови вхідно-
го каскаду електронного блоку. Повернувшись до датчика і 
перевіривши його сигнал уважно осцилографом, ми вияви-
ли проблему диска.

 В рамках поточного огляду ми продемонстрували мож-
ливості розширеної діагностики нового MaxiSys MS919 при 
пошуку несправностей. Сподіваємося, що представлена 
інформація була корисна для вас. У наступній статті ми до-
кладніше розглянемо можливості технічної та інформацій-
ної підтримки.
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ZF вкотре підтверджує свої найвищі позиції в якості на-
дійного постачальника технологій та систем для електро-
мобільності ще одним серійним замовленням. Новітні рі-
шення по управлінню гальмами ZF стануть стандартними в 
моделях Volkswagen ID.3 і ID.4, а також у глобальній модуль-
ній платформі системи електронного приводу MEB ком-
панії Volkswagen Group. Завдяки новій системі управління 
гальмами ZF може задовольнити високі вимоги до комфор-
ту і безпеки. Крім того, дана система оптимізує рекупера-
цію енергії гальмування, тим самим збільшуючи запас ходу 
і зручність повсякденного використання електромобілів. 

Замовлення концерну Volkswagen на нову систему 
управління гальмами ZF охоплює кілька мільйонів автомо-
білів — починаючи з нещодавно представлених ID.3 та ID.4. 
В якості переваг можна зазначити, що завдяки оптимізова-
ному програмному інтерфейсу нову гальмівну систему від 
ZF можна легко інтегрувати в електричну структуру авто-
мобілів, яка також підтримує такі функції допомоги водієві, 
як автоматичне екстрене гальмування. 

«Ми дотримуємося тенденції щодо розвитку  електромо-
більності за допомогою всього нашого асортименту техно-
логічних рішень, а не тільки в технології трансмісії», — каже 
генеральний директор ZF Вольф-Хеннінг Шайдер. «Поточне 
замовлення гальмівних систем від Volkswagen показує, що  
досвід ZF у роботі гальмівних систем та системних мереж, 
в тому числі, завдяки  високим вимогам щодо комфорту та 
безпеки сприяють збільшенню асортименту електромобі-
лів серед провідних автовиробників».

Гальмівна система відповідає майбутнім вимогам 

безпеки 

Технічно управління гальмом ZF базується на поєднанні 
електронного підсилювача гальма (EBB) та електронного 
контролю стійкості (ESC). EBB та ESC охоплюють широкий 
спектр транспортних засобів, від невеликих автомобілів до 
позашляховиків та легких комерційних автомобілів. У по-
єднанні ці два компоненти є частиною гальмівної системи, 
яка поєднує в собі електричний підсилювач гальм для по-
кращеного їх спрацьовування та електронного контролю 
стійкості. У поточному проєкті замовника гальмівна систе-
ма є частиною програмної мережі, яка розміщена в блоці 
управління стабільністю. Він відповідає суворим європей-
ським стандартам з безпеки дорожнього руху EuroNCAP. 
Наприклад, нові протоколи випробувань для таких функ-
цій, як автоматичне екстрене гальмування, вимагають 
сильнішого підсилення, щоб забезпечити швидше та дина-
мічніше гальмове зусилля. На додаток до цих вимог, галь-
мівні системи від ZF також підтримують просту інтеграцію 

великої кількості автоматизованих функцій. Система управ-
ління гальмами працює разом з іншими системами шасі, 
щоб забезпечити точне управління автомобілем. 

«Гальмівна система ZF може використовувати інтелек-
туальну інтеграцію в електроавтомобілі різними способа-
ми»,  — пояснює Манфред Мейер, керівник інженерного 
відділу підрозділу активної безпеки, гальмівних та рульо-
вих систем в ZF. «Наприклад, у приводі немає необхідності 
в механічному блокуванні в режимі паркування. Функція 
програмного забезпечення гарантує надійне утримання 
автомобіля за допомогою електричного стоянкового галь-
ма. Ця функція контролюється в ESC, а також дублюється в 
блоці EBB». 

Крім того, система поєднана в мережу настільки точно, 
що відхилення відчуття педалі гальма водієм є непомітним 
під час рекуперації енергії. Це ще один приклад того, як ZF 
використовує вдосконалене програмне забезпечення у 
своїх гальмівних системах.

Гальмівні рішення від ZF 

Завдяки інтегрованому контролю гальмування (IBC) 
концерн пропонує власне рішення, яке поєднує всі функ-
ції в одному компоненті. IBC — це незалежний від вакууму 
інтегрований електрогідравлічний регулятор спрацьову-
вання гальм, який може замінити електронне регулюван-
ня стійкості, підсилювач вакуумного гальма та, за необхід-
ності, вакуумний насос з відповідними 
кабелями, датчиками, вимикачами та 
пристроями управління. Єдиний інте-
грований блок забезпечує повне реге-
неративне гальмування та позбавляє 
потреби в додаткових вакуумних на-
сосах.

ZF впроваджує регенеративні гальмівні 
системи у серійне виробництво для 
електроавтомобілів 

•  Новітня система управління гальмами використовується на всій платформі MEB 
Volkswagen 

• Регенеративне гальмування збільшує дальність пересування електромобілів 
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Стенд дозволяє зробити якісне прокачування контурів 
гальмівних систем, включаючи агрегати з ABS, без залучен-
ня асистента, без порушення техніки безпеки і за короткий 
проміжок часу.

Метод витіснення в BRK3000 ви-
ключає необхідність застосування 
різних механічних і мембранних 
насосів, що збільшує надійність і 
термін служби установки.

Стенд підходить для роботи 

з усіма типами автомобілів. 

Установка BRK3000 буде осо-

бливо корисна тим станціям 

технічного обслуговуван-

ня автомобілів і автотран-

спортним підприємствам, 

де цінується продуктивний 

(ефективний) час механіків і 

продуктивне використання 

постів обслуговування.

BRK3000 має ряд конструктив-
них і функціональних відмін-
ностей від обладнання пред-
ставленого на ринку. Давайте 
розглянемо їх докладніше. 

Функціональні та технічні 

можливості

Корпус з нержавіючої сталі 
збереже презентабельний ви-
гляд обладнання від впливу 
агресивних рідин.

Три універсальні, прозорі, 
що не б'ються колби зі спеці-
ального пластику для нових 
рідин і одна колба для утилі-
зованої рідини дозволять візу-
ально контролювати рівні свіжих 
рідин, наочно продемонструвати 
клієнту результати і обгрунтованість 
виконаних робіт. Перехід з одного типу 
гальмівної рідини на іншу тепер не вимагає істот-
них витрат часу і самої рідини для проміжної промивки.

Ежекційний насос для відкачування витягуваних рідин 
збереже лакофарбове покриття автомобіля клієнта, при-
скорить процес заміни і підтримає чистоту на СТО. Насос 
не містить тертьових поверхонь і не потребує періодично-
го технічного обслуговування.

Нагнітання робочих рідин методом витіснення виклю-
чає застосування будь-яких насосів, що скорочують термін 
служби стенду, який працює з агресивними рідинами. Тиск 
створюється від пневматичної магістралі СТО вбудованим 
регулятором тиску.

Двоетапна утилізація витягуваних рідин. На першому 
етапі відпрацьована рідина надходить в прозору колбу для 
візуального контролю. Потім цю рідину можна злити в знім-
ну ємність 13 літрів, встановлену в задньому відсіку стенду.

Скидання тиску з нагнітаючих колб відбува-
ється автоматично, після припинення подачі. 
Це дозволяє виконувати долив рідин не відклю-
чаючи стенд від автомобіля.

Можливість одночасного використання ка-
налів нагнітання і іжекційного насоса дає мож-
ливість проводити заміну гальмівної рідини 

декількома способами, на розсуд опера-
тора:

•  Методом відкачування. Цим ме-
тодом можна витягти рідину з 
контуру перед проведенням за-
міни компонентів в автомобілі.

•  Методом витіснення. Цей метод 
застосовується на більшості існу-
ючих на ринку стендів.

•  Комбінованим методом відкачу-
вання + витіснення. Даний метод 
дозволяє істотно скоротити час 
на операцію і уникнути проли-
вання агресивних рідин. 

BRK3000 має інтуїтивно зрозумі-
лий інтерфейс російською мовою.

У зручній секції для зберігання 
адаптерів, достатніх для обслугову-
вання переважної більшості авто-
мобілів, можна так само зберігати і 
технічні рідини.

Підготовка до роботи та техніч-

не обслуговування

Установка BRK3000 поставляється 
в готовому до роботи стані і не вима-
гає додаткової підготовки з боку сер-

вісних служб або залучених фахівців.
При необхідності зробіть заміну штуце-

ра пневматичної лінії на стандарт, який вико-
ристовується у вашому СТО.

Залийте нові рідини у відповідні колби в залежності від 
запланованих робіт.

Поверніть регулятор тиску подачі стисненого повітря в 
мінімальне положення (проти годинникової стрілки).

Переконайтеся, що в ємності для проміжної утилізації до-
сить вільного обсягу для проведення запланованих робіт.

Підключіть BRK3000 до пневматичної магістралі. Стенд 
готовий до роботи.

Установка спроєктована таким чином, що при пра-

вильній експлуатації періодичне технічне обслуговуван-

ня не потрібно.

Стенд BRK3000 з лінійки QST

Установка GrunBaum BRK3000 — універсальний і багатофункціональний прилад 
для заміни гальмівних рідин і рідин гідропідсилювача керма автомобілів, а також 
гідроприводів зчеплення
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· Найкраще на ринку покриття високоякісними матеріалами і компонентами

· Найповніший асортимент запчастин на ринку

· Відчуйте переваги найновітніших технологій двигунів:
Coriuseal™, Coriusim™, LKZ-Ring®, Carboglide®, IROX® i Durabowl®

· Якість оригінальної продукції для вторинного ринку, 
що має максимальну надійність і продуктивність

· Підбір по VIN коду автомобіля - web.tecalliance.net/driv
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На деяких ринках, поширена 
думка, що двотрубні амортизатори 
перед монтажем обов’язково тре-
ба «прокачати», щоб у такий спосіб 
«відкачати» повітря із робочої ка-
мери та досягти функціонального 
стану. Багато такого контенту в ін-
тернеті та роликів в ютубі, особли-
во російськомовного простору. 
Шкоди з такої «віри в прокачку» не-
має, хіба що зсувається фокус ува-
ги з дійсно важливих для монтажу 
речей.

Як же все є насправді?

Справа в тому, що двотрубні 
амортизатори встановлюються у 
вертикальному положенні або з 
максимальним нахилом 45°, але 
зберігаються вони на складах ди-
стриб’юторів у горизонтальному 
положенні. Однак ця зміна положення не має значення для монтажу, і так зване «прокачування» непотрібне. 
Якщо у внутрішню трубу, тобто робочу камеру амортизатора, після монтажу все ще не повернулась уся гідрав-
лічна рідина, це абсолютно не є проблемою.

Бо одразу, як амортизатор починає працювати, вже з першими рухами 
поршня, він сам втягує назад в робочу камеру необхідну масу гідравліч-
ної рідини з компенсаційної камери амортизатора. Тому Райнер Попіол, 
керівник Академії BILSTEIN, впевнено заявляє, що немає необхідності спе-
ціально прокачувати двотрубний амортизатор перед монтажем з метою 
«відкачати повітря» та закачати, повернути в робочу камеру, належну кіль-
кість гідравлічної рідини.

Схожа ситуація з так званою «ранковою хворобою» у двотрубних амор-
тизаторів. Це явище ґрунтується на тому, що гідравлічна рідина амортиза-
тора може охолодитись за ніч та дещо втратити в об’ємі. В наслідок цього 
стовп гідравлічної рідини у внутрішній трубці (робочій камері) амортиза-
тора зменшується. Однак, вже з першим рухом штока робочий поршень 
швидко втягує гідравлічну рідину через нижній клапан і таким чином 
компенсує тимчасовий дефіцит. З подальшими рухами гідравлічна рідина 
швидко нагрівається і об’єм відновлюється.

BILSTEIN руйнує міфи довкола амортизаторів та підвіски

Перевірити застосування, або 
підібрати амортизатор просто 

в онлайн каталозі

Чи потрібно «прокачувати» амортизатори перед монтажем? Чи лопне пневмопружина при підйомі автомо-
біля з працюючим двигуном? Як зарадити «ранковій хворобі» амортизаторів?

Про амортизатори та пневмопідвіску курсує багато міфів та упереджень, зазвичай, через поверхневі знан-
ня предмету та звичку переповідати чутки не звіряючись з першоджерелами. Загалом можна укласти вже цілу 
«Збірку популярних міфів про підвіску». BILSTEIN міг би розпочати таку збірку з наступних популярних міфів та 
їх спростування.
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Відео-інструкції монтажу 
пневмопідвісок дивіться на каналі 

YouTube – BILSTEINde

Тож необхідності спеціально «прокачувати» двотрубний амортизатор пе-
ред монтажем з метою досягнення його функціонального стану немає. Але 

оглянути амортизатор перед монтажем, звірити його застосування для 

конкретної моделі з каталогом, перевірити комплектність, переглянути 

інструкції з монтажу необхідно завжди! Можна, на всяк випадок, зробити 
пару рухів поршня, лише за для того, щоб переконатись, що в системі вза-
галі присутній тиск газу. У амортизаторів двотрубної газової конструкції, де 
можливий тиск 5-8 Бар, шток сам поволі повертається назовні. Та, якщо ви 
обрали для монтажу амортизатори преміум-марки від постачальника оригі-
нального обладнання, то ймовірність того, що виробник міг забути створити 
необхідний для застосування тиск в амортизаторі нульова. Бо сам процес ви-
робництва та система контролю якості не допускають такого технологічного 
порушення у серйозних виробників. Однак, коли виробник вам не відомий, 
то можливо й не зайве так зробити.

Зрозуміло, що у випадку з двотрубними гідравлічними, які ще в народі 
називають «масляними» амортизаторами такого сенсу немає тому, що сама 
технологія взагалі не передбачає там тиску газу.

Однотрубній конструкції притаманний високий тиск газу (від 25–35 Бар) 
тому шток в такому амортизаторі вже виштовхнутий назовні і потрібно не-
абияке зусилля, щоб вручну його втиснути в робочу камеру.

Порада:

Якщо транспорт-
ний засіб має режим 
«домкрата», ви маєте 
користуватись ним на 
підйомній платформі. 
Якщо це недоступно 
або про нього забули 
під час підйому, пові-
тряну пружину слід 
накачати відповідним 
діагностичним пристроєм, перш ніж опускати авто.

Загалом послідовне дотримання інструкцій автовиробника убез-
печить майстра від прикрих помилок та рекламацій.

Пневматична підвіска теж оповита міфами та чутками

Наприклад, популярно, хоч і хибно, вважати, що коли автомобіль піднімають із працю-
ючим двигуном, пневмопружини піддаються такому тиску, що можуть лопнути. Принаймні, 
якщо режим «домкрат» на бортовому комп'ютері не було активовано.

Райнер Попіол заспокоює: «Багато майстрів передбачають тут проблему, яка навіть не 
може існувати в такій формі». Правда в тому, що в описаному випадку повітря, швидше за 
все, випускатиметься, тож у гумовому елементі пружини не буде жодного надлишкового 
тиску. Цікаво, що насправді виникає протилежна проблема: існує ризик того, що транспорт-
ний засіб опуститься на повітряну пружину без тиску або, принаймні, частково здуту. У цьо-
му випадку компонент може насправді отримати непоправну шкоду.

Новинки, асортимент і технічна інформація
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Деталі підвіски та рульового управління 
                     для вантажних автомобілів

Асортимент бренду Starline розширено новою лінійкою — деталі підвіски та рульового управ-
ління для вантажних автомобілів

Код товару Опис

S TR RAST01 Поздовжня рульова тяга MAN TGA, L=993 mm

S TR RAST02 Поздовжня рульова тяга  SCANIA 4 series, L=1054 mm

S TR RAST03 Поздовжня рульова тяга  MAN, L=826 mm

S TR RAST04 Поздовжня рульова тяга  RVI, L=710 mm

S TR RAST05 Поздовжня рульова тяга  DAF, L=991 mm

S TR RAST06 Поздовжня рульова тяга  MB ATEGO, L=894 mm

S TR RAST07 Поздовжня рульова тяга  MB, L=510 mm

S TR RAST08 Поздовжня рульова тяга  MAN TGA, L=967 mm

S TR RAST09 Тяга стабілізатора VOLVO, L=435 mm

S TR RAST10 Накінечник рульової тяги M38*1.5/M30*1.5

S TR RAST11 Накінечник рульової тяги M38*1.5/M30*1.5

S TR RAST12 Накінечник рульової тяги M30*1.5/M27*1.5

S TR RAST13 Поперечна рульова тяга MB ACTROS/ATEGO/AXOR, L=1735 mm

S TR RAST14 Поперечна рульова тяга MAN TGA, L=1679 mm

S TR RAST15 Поперечна рульова тяга SCANIA 4 series, L=1743 mm

S TR RAST16 Поперечна рульова тяга MB ATEGO, L=1640 mm

S TR RAST17 Поперечна рульова тяга SCANIA, L=1743 mm

S TR RAST18 Поперечна рульова тяга MAN, L=1645 mm

Код товару Опис

S TR RAST19 Поперечна рульова тяга MB ATEGO, L=1605 mm

S TR RAST20 Поперечна рульова тяга MAN, L=1628 mm

S TR RAST21 Реактивна тяга MAN TGA, L=414 mm

S TR RAST22 Реактивна тяга MAN TGA/TGS/TGX

S TR RAST23 Реактивна тяга MAN

S TR RAST24 Реактивна тяга MAN

S TR RAST25 Променева тяга MB ACTROS/AXOR

S TR RAST26 Накінечник рульової тяги M30*1.5/M20*1.5

S TR RAST27 Сайлентблок MAN

S TR RAST28 Накінечник рульової тяги M30*1.5/M20*1.5

S TR RAST29 Накінечник рульової тяги M24*1.5/M18*1.5

S TR RAST30 Накінечник рульової тяги M30*1.5/M24*1.5

S TR RAST31 Накінечник рульової тяги M30*1.5/M24*1.5

S TR RAST32 Накінечник рульової тяги M24*1.5/M16*1.5

S TR RAST33 Поздовжня рульова тяга 

S TR RAST34 Накінечник рульової тяги MB, M30*1.5

S TR RAST35 Накінечник рульової тяги M24*1.5/M18*1.5

S TR RAST36 Поздовжня рульова тяга  IVECO, L=897 mm

Код товару Застосування

ERA 350012A VW CADDY 1.9 TDI  2004 - 2010

ERA 350489A DAEWOO LANOS  1.6  1997 -

ERA 350048A DAEWOO LANOS  1.5  1997 -

ERA 350208A OPEL OMRGA A 2.0  1986 - 1994

ERA 350054A AUDI A6  1.8T  1997 -2005

ERA 350068A BMW 3 (E46)  316i 1997 - 2005

ERA 350104A LEXUS RX 350  2006 -

ERA 350397A CHEVROLET AVEO 1.6 2011 -

ERA 350005A DACIA LOGAN 1.4  2007 -

ERA 350007A RENAULT CLIO 1.4 1998 - 2005

ERA 350044A SKODA FABIA 1.4 1999 - 2008

ERA 350154A VW GOLF 1.6  1997 - 2005

ERA 350402A CITROEN BERLINGO 1.6 HDi  2008 -

ERA 350382A CHEVROLET AVEO 1.4 2008 -

ERA 350417A CITROEN BERLINGO 1.6  2008 -

Нижче представлено перелік найпопулярніших позицій:

В асортименті ERA понад 28 000 позицій ОЕ-якості!

Термостати ERA це:
• Широкий асортимент.
• Понад 400 позицій.
• Висока якість.
• Помірна ціна.

Нижче представлено перелік найпопулярніших позицій:

Нове розширення від ERA — термостати 
в асортименті

Компанія ERA уже більш як 35 років пропонує якісну продукцію на ринку автомобільних запас-
них частин, отримавши широке міжнародне визнання у партнерів більше ніж у 80 країн світу

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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Чіткість замість порожніх слів:
5-річна гарантія
Професіонали в автосервісі не потребують порожніх обіцянок —
їм треба якість, на яку вони можуть покластися. Тому для
зареєстрованих партнерів ми забезпечуємо 5-річну гарантію
на всі товари Continental Power Transmission Group для ринку
післяпродажного обслуговування автомобілів. Без «якщо» і «але».

www.continental-ep.com/5

ContiTech Antriebssysteme GmbH

www.continental-engineparts.com
5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Ремкомплекти                      для гальмівних 
супортів вантажних автомобілів 
та напівпричепів

Асортимент бренду Starline розширено новою лінійкою — ремкомплекти для гальмівних 
супортів вантажних автомобілів та напівпричепів. До асортименту увійшли популярні 
позиції, які використовуються в супортах відомих брендів: KNORR-BREMSE, WABCO, MERITOR.

Код товару Опис Застосування

S BT PR-T01 РМК супорта KNORR SN6/SN7/SK7, D=69 mm Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T02 РМК супорта KNORR SN6/SN7 Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T03 РМК супорта Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T04 РМК супорта KNORR SB6/SB7, D=74 mm Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T05 РМК супорта Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T06 РМК супорта Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T07 РМК супорта Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T08 РМК супорта Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T09 РМК супорта Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T10 РМК супорта Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T11 РМК супорта Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T12 РМК супорта KNORR SB6/SB7, D=74 mm Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T13 РМК супорта Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T14 РМК супорта Супорт KNORR-BREMSE

S BT PR-T16 РМК супорта Супорт MERITOR

S BT PR-T17 РМК супорта Супорт MERITOR

S BT PR-T18 РМК супорта Супорт MERITOR

S BT PR-T19 РМК супорта Супорт MERITOR

Код товару Опис Застосування

S BT PR-T20 РМК супорта Супорт MERITOR

S BT PR-T21 РМК супорта Супорт MERITOR

S BT PR-T22 РМК супорта Супорт MERITOR

S BT PR-T23 РМК супорта Супорт WABCO

S BT PR-T24 РМК супорта Супорт WABCO

S BT PR-T25 РМК супорта Супорт WABCO

S BT PR-T26 РМК супорта Супорт WABCO

S BT PR-T27 РМК супорта Супорт WABCO

S BT PR-T28 РМК супорта Супорт WABCO

S BT PR-T29 РМК супорта Супорт WABCO

S BT PR-T30 РМК супорта Супорт WABCO

S BT PR-T31 РМК супорта Супорт WABCO

S BT PR-T32 РМК супорта Супорт WABCO

S BT PR-T33 РМК супорта Супорт WABCO

S BT PR-T34 РМК супорта Супорт WABCO

S BT PR-T35 РМК супорта Супорт WABCO

S BT PR-T36 РМК гальмівного циліндра Супорт WABCO

Код товару Опис

S BT PR-T01 РМК супорта KNORR SN6/SN7/SK7, D=69 mm

S BT PR-T02 Ремкомплект супорта (направляючі)

Нижче представлено перелік найпопулярніших позицій:

Також представлено підбір для автомобі-
ля DAF XF95 EURO3:

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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Ваш бренд: Все з одних рук
www.dt-spareparts.com
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ELIT Біла Церква
вул. Сухоярська, 24
тел.: (044) 354-14-14

ELIT Бровари
вул. Січових Стрільців, 11
тел.: (050) 991-88-18,
(067) 690-88-18

ELIT Буча
вул. Горького, 8
тел.: (050) 499-57-73, 
(067) 447-98-72, (044) 389-30-11

ELIT Вінниця
вул. Лебединського, 34 
тел.: (0432) 633-222

ELIT Дніпро-1
вул. Панікахи, 7 
тел.: (056) 733-43-53

ELIT Дніпро-2
смт. Слобожанське,
вул. В. Сухомлинського, 78Б
тел.: (056) 733-42-22,
(050) 733-72-22

ELIT Житомир
вул. Покровська, 63
тел.: (0412) 46-06-03

ELIT Запоріжжя
вул. Брянська, 6 
тел.: (061) 702-02-82

ELIT Івано-Франківськ
вул. Макогона, 23Б 
тел.: (050) 117-91-19, 
(067) 553-55-14

ELIT Ізмаїл
вул. Гагаріна, 56
тел. (050) 117-90-80,
(067) 443-57-74

ELIT Кам'янець-Подільський
вул. Привокзальна, 30А
тел.: (050)117-91-21

ELIT Кам’янське
смт. Курилівка
вул. Берегова, 2Б 
тел.: (05б) 733-50-60

ELIT Київ-1
вул. Пирогівський шлях, 135
тел.: (044) 389-44-44

ELIT Київ-2
вул. Шахтарська, 4
тел.: (044) 389-33-88

ELIT Київ-3
вул. Бутлерова, 1Б
тел.: (044) 389-33-89

ELIT Київ-4
вул. Велика Кільцева, 4А
тел.: (044) 389-33-44,
(050) 436-33-44

ELIT Краматорськ
вул. Ярослава Мудрого, 30А 
тел.: (050) 119-50-90,
(067) 411-25-05

ELIT Кременчук
вул. Київська, 3А
тел.: (0532) 50-53-50

ELIT Кривий Ріг
вул. Волгоградська, 4
тел.: (056) 733-43-30 (31)

ELIT Кропивницький
вул. Короленка, 2Г 
тел.: (050) 115-91-91, 
(067) 550-16-05

ELIT Луцьк
вул. Карбишева, 1
тел.: (050) 119-70-70, 
(067) 411-36-26

ELIT Львів
с. Солонка,
вул. Стрийська, 57
тел.: (032) 236-21-61

ELIT Львів-2
Личаківський р-н,
вул. Пластова, 2
(032) 236-26-46

ELIT Маріуполь
вул. Азовстальська, 8Б
тел.: (0629) 43-00-33,
(066) 603-00-33

ELIT Мелітополь
вул. Шмідта, 40
(061) 702-05-55

ELIT Миколаїв
вул. Космонавтів, 83А
тел.: (050) 116-99-99, 
(067) 434-45-95

ELIT Одеса-1
вул. Отамана Головатого, 84 
тел.: (048) 790-16-90

ELIT Одеса–2
вул. Академіка Вільямса, 84-А
тел.: (048) 790-04-14

ELIT Полтава
вул. Маршала Бірюзова, 37 
тел.: (0532) 50-50-77

ELIT Рівне
вул. Київська, 108А 
тел.: (050) 117-91-17, 
(067) 550-15-40

ELIT Сєвєродонецьк
вул. Федоренко, 10
тел. (050) 119-01-55,
(067) 443-61-33

ELIT Суми
вул. Прокоф'єва, 14 
тел.: (0542) 71-00-71

ELIT Тернопіль
с. Великі Гаї, вул. Об'їзна, 29Б
тел. (050) 117-90-90, 
(067) 246-63-73

ELIT Ужгород
вул. Українська, 16 
тел.: (0312) 61-30-02

ELIT Умань
вул. Дерев’янко, 4 
тел.: (050) 119-40-40, 
(067) 440-30-10

ELIT Харків
пр. Московський, 199Б 
тел.: (057) 786-74-86

ELIT Харків-2
вул. Велика Панасівська, 210 
тел.: (057) 786-80-66, 
(095) 686-80-60, (067) 776-80-66

ELIT Херсон
вул. Робоча, 66 
тел.: (0552) 448-448

ELIT Хмельницький
вул. П. Мирного, 7 
тел.: (050) 117-91-91, 
(067) 233-44-04

ELIT Xycт
вул. Івана Франка, 175 
тел.: (050) 117-91-10, 
(067) 829-72-72

ELIT Черкаси
вул. Сумгаїтська, 10
тел.: (0472) 54-00-11
(050) 11-99-011

ELIT Чернігів
пр-т Миру, 194, корпус 10 
тел.: (050) 119-71-19, 
(067) 413-71-72

ELIT Чернівці
вул. Хотинська, 43А 
тел.: (050) 117-91-99, 
(067) 829-72-99

Хуст
Кам'янець-Подільський

Чернівці
Кропивницький

Філії «ЕЛІТ-Україна»

ТОВ «ЕЛІТ-Україна»

03026, Київ
вул. Пирогівський шлях, 135
тел.: (044) 389-44-33
www.elit.ua
www.maxi.ecat.ua

Кременчук

Кам'янське

Херсон

Ужгород
Івано-Франківськ

Львів

Рівне
Луцьк

Тернопіль

Хмельницький
Вінниця

Житомир

Чернігів

Київ

Біла Церква

Бровари
Буча

Черкаси
Умань

Полтава

Суми

Харків

Дніпро
Краматорськ

Кривий Ріг

Маріуполь

Ізмаїл

Сєвєродонецьк

Запоріжжя

Миколаїв

Одеса


