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В даний час ми знаходимося на порозі революції, оскіль-
ки ми переходимо від гідравлічної системи до електричної, 
що перетворить гальмівну систему в двигун майбутнього. 
Brembo готова відігравати провідну роль в тому, що обіцяє 
стати реальною трансформацією гальмівних систем авто-
мобілів. Майже два десятиліття Brembo готується до цієї 
революції.

З 2001 року інвестиції в дослідження і розробку елек-
тричних гальмівних систем або Brake-by-Wire, гальмування 
по дротах, як це називають інсайдери, ростуть. Це рушійна 
сила, яка відкриє двері для великих змін в гальмівних систе-
мах, і все говорить про те, що «гальма майбутнього» близькі 
до того, щоб побачити світло. Це дітище мехатроніки — від-
повідь на потреби транспортних засобів, які стали ефектив-
нішими, взаємопов'язаними і інтелектуальними. 

Рекуперація енергії дозволяє знижувати вагу і викиди, що 
стає все більш важливим, і в майбутньому гальмівна систе-
ма може зіграти вирішальну роль для обох цих факторів.

Наприклад, сьогодні в автомобільному світі велика увага 
приділяється енергії, і гальмівна система може виявитися 
«шахтою», із  якої велика частина її може бути вилучено. 
З  цієї причини Brembo дуже активно займається Brake-by-
Wire, причому не тільки по відношенню до дорожніх авто-
мобілів, але і для гоночних, оскільки з 2014 року у Формулі 
1 схвалена можливість використання електричних гальмів-
них систем. 

Але як працює система Brembo Brake-By-Wire? Які відмін-
ності в порівнянні з традиційною системою і, перш за все, 
які переваги?

Система BBW управляється натисненням на педаль галь-
ма, як і для традиційної гідравлічної системи: в цей момент 
датчик ходу педалі, з одного боку, виявляє положення педа-
лі і відправляє інформацію в блок управління, а з іншого —  
педаль повертає водієві почуття гальмування традиційної 
гідравлічної системи.

Блок управління обробляє сигнал, який він отри-
мав від датчика педалі, і посилає команду на приводи. 
Електромеханічний гідравлічний привід перетворює елек-
тричний імпульс, отриманий від блоку управління, в гідрав-
лічний тиск / затискальне зусилля супорта.

Супорт, керований приводом, може бути або супортом 
гальма з традиційним гідравлічним з'єднанням, або елек-
тромеханічним супортом, керованим безпосередньо бло-
ком управління, який перетворює електричну енергію, яку 
він отримує, в гальмівне зусилля.

При цьому гальмівний диск являє собою традиційний ча-
вунний, сталевий або вуглець-керамічний гальмівний диск. 
Є багато переваг, які електрична гальмівна система може 
забезпечити водіям, виробникам автомобілів і суспільству 
в цілому.

Переваги для водіїв автомобілів: більша безпека, комфорт 
і персональні налаштування

Давайте почнемо з водіїв автомобілів і з такої безперечної 
цінності, як безпека. Електрична гальмівна система дозво-
ляє значно скоротити гальмівний шлях в порівнянні з тра-
диційною системою.

Зокрема, система Brembo Brake by Wire в своєму розвитку 
зробила великий стрибок вперед в плані часу відгуку, пе-
рейшовши від стандартних 300-500 мілісекунд до 100 мілі-
секунд! Щоб краще зрозуміти, що означають ці цифри, май-
те на увазі, що протягом 300 мілісекунд транспортний засіб, 
що рухається зі швидкістю 120 км / год, проїде 11 метрів, а 
одне моргання очей становить приблизно 250 мілісекунд.

Швидкість спрацьовування гальм життєво важливий по-
казник, оскільки при необхідності негайної зупинки, тільки 
завдяки високій реакції системи, можна зберегти кілька футів 
шляху. Відносно безпеки це може виявитися вирішальним. 
Тому швидкість спрацьовування означає більшу безпеку.

На додаток до переваг з точки зору швидкого відгуку (що 
очевидно як з точки зору більшої безпеки, так і з точки зору 
підвищення ефективності гальмування), також є багато пере-
ваг з точки зору персональних налаштувань і зручності водія.

 Фактично водій, завдяки електричній гальмівній системі, 
зможе налаштовувати як гальмівне зусилля, так і реакцію пе-
далі. Наприклад, водії автомобілів зможуть вибирати між різ-
ними типами гальмування, в залежності від їхніх особистих 
уподобань і стилю водіння (наприклад, спортивний, ком-
фортний, ...) і, аналогічно, матимуть можливість вибирати між 
різними типами відгуку педалі відповідно до їх уподобань.

Відносно комфорту одним з головних переваг електрич-
ної гальмівної системи Brembo є стабільність гальмування, 
незалежно від навантаження. Фактично, гальмування авто-
матично адаптується до умов навантаження на автомобіль, 
зберігаючи постійний гальмівний шлях. Крім того, подальше 
підвищення комфорту водіння завдяки системі «гальмуван-
ня по дротах» забезпечується переходом від дисипативного 
гальмування до рекуперативного гальмування, плавного і 
непомітного для водія.

Електрична гальмівна система                   : 
швидше, безпечніше і екологічніше

Все розвивається, в тому числі, гальмівні системи автомобілів
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Заглиблюючись далі, крім інтеграції двох типів гальмування, 
рекуперативного і дисипативного, що відоме як «змішування», 
це може привести до повної зміни стилю водіння і до гальму-
вання без використання педалі гальма! Коли акселератор 
випущений, система BBW виконує автоматичну компенсацію 
гальмування двигуном, або рекуперативного гальмування, 
щоб домогтися сталого уповільнення, яке дозволяє загаль-
мувати транспортний засіб при звичайному дорожньому 
використанні як в місті, так і за його межами. При цьому, для 
екстреного гальмування або для більш спортивного водіння, 
необхідно використовувати педаль гальма, як і сьогодні.

Ці переваги також вагомі для водіїв автомобілів і в еконо-
мічному плані, оскільки більша інтеграція рекуперативного 
гальмування, завдяки використанню системи Brake by Wire, 
означає менший знос, це може привести до зниження зносу 
дисків і колодок в десять разів!

Навіть зниження витрати гальмівної рідини не таке вже 
несуттєве, якщо порівняти зі стандартною гальмівною сис-
темою, адже це пов'язано зі скороченням експлуатаційних 
витрат. Крім того, обслуговування дисків і колодок може 
бути синхронізовано із загальною програмою технічного 
обслуговування автомобіля, завдяки контролю зносу. 

Переваги для виробників автомобілів:

Переваги системи Brake-by-Wire не обмежуються тільки 
перевагами безпеки, продуктивності і комфорту для водія 
автомобіля. Фактично, електрична гальмівна система від-
криває двері для більшої взаємодії з іншими компонентами. 
Просто подумайте про активне гальмування при відпуску 
акселератора або про використання одного гальма для 
кожного колеса в якості диференціальної або стабілізуючої 
функції для автомобіля.

Завдяки системі Brake by Wire, виробники можуть поду-
мати про зміну розташування компонентів, а потім пере-
осмислити архітектуру автомобіля на користь простору, 
безпеки і продуктивності. В майбутньому автомобілі будуть 
радикально відрізнятися від існуючих, а система Brake-by-
Wire пропонує виробникам велику гнучкість в оптимізації 
розподілу ваги. 

Екологічніші гальма

Нове покоління гальмівного механізму Brembo brake-by-
wire виглядає ідеальним рішенням як для нинішніх автомо-
білів, так і для більш-менш віддаленого майбутнього.

Адже, з одного боку, інтеграція BBW з системами рекупе-
рації енергії дозволяє оптимізувати використання енергії 
та, таким чином, знизити період зарядки батарей електро-
мобілів або гібридних автомобілів.

З іншого боку, велика перевага системи BBW для 
автомобілів з традиційним двигуном внутрішнього 

згоряння — подальше скорочення явища, званого «залиш-
ковий гальмівний момент».

Це притаманне небажане тертя між диском і колодкою без 
схильності до частого гальмування, що змушує автомобіль, 
хоча і незначно, гальмувати і збільшувати витрата палива і, 
отже, викиди. Це явище вже зведено до мінімуму традицій-
ними фіксованими гідравлічними супортами Brembo, але 
воно може бути зменшено завдяки системі brake-by-wire.

Це фактично дозволяє скоротити викиди CO2 або збіль-
шити дальність дії електромобілів. Але дивлячись у майбут-
нє, нові компоненти дозволять краще інтегруватися з датчи-
ками і складуть «серце» безпілотних транспортних засобів.

Триваліший термін служби компонентів також означає 
більшу турботу про навколишнє середовище, і та ж відмова 
від гальмівної рідини — сприятливий внесок для природи. 

Погляд в майбутнє

 Система brake-by-wire створена для інтеграції з системою 
рекуперативного гальмування і системами допомоги воді-
ям. Тому неважко уявити, що настане день, коли автомобілі 
будуть гальмувати самостійно, оскільки автопілот скаже їм 
зробити це (як це вже зараз відбувається з електричним ру-
льовим керуванням).

 Система Brake-by-Wire пропонує додаткові переваги по 
відношенню до звичайних автомобілів, а також вона на-
стільки універсальна, що будь-який сценарій може стати 
реальним. 

Brembo використовує всі можливості світу, який сьогод-
ні розглядає швидше революцію, ніж еволюцію, просто 
подумайте про електромобілі, а також про безпілотники. 
В черговий раз Brembo підтверджує свою роль новатора в 
області гальмівних систем, добре усвідомлюючи тенденції в 
автомобільному секторі і передбачаючи вимоги своїх клієн-
тів, водіїв автомобілів та суспільства в цілому. 

Новинки, асортимент і технічна інформація
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ANTIFREEZE

Антифриз Vatoil — це сучасний продукт на основі мо-
ноетиленгліколю, доповнений добавками для досягнення 
наступних властивостей:
•  захищати будь-які метали, які використовуються в сучас-

них двигунах і системах охолодження;
•  не чинити негативного впливу на прокладки і шланги;
•  забезпечувати ефективну стійкість до піноутворення;
•  гарантувати відмінний захист алюмінієвих головок ци-

ліндрів.
Застосування

Антифриз можна використовувати протягом усього року 
в системах охолодження бензинових і дизельних двигунів. 
Продукт слід додатково розбавити водою до рекомендо-
ваного співвідношення перед використанням.

Специфікації

BS 6580/92

ANTIFREEZE LL 12

Antifreeze LL 12  — премі-
альний органічний антифриз 
Long Life бузкового кольору. 
Завдяки використанню ос-
танніх інгібіторів корозії OAT, 
Antifreeze LL 12 забезпечує 
набагато триваліший захист 
від корозії, ніж стандартний 
антифриз, так що вразливі де-
талі, такі як радіатори, водяні 
насоси і ущільнення, будуть 
мати більший термін служби.

Застосування

Antifreeze LL 12 був спеці-
ально розроблений для систем охолодження з легких ме-
талів, таких як алюміній, магній і/або їх сплави. Його можна 
безпечно використовувати в звичайних чавунних системах 
охолодження. Потужні інгібітори корозії означають, що на 
нього практично не впливає старіння, що значно збільшує 
термін його служби в порівнянні зі звичайними антифри-
зами. Оптимальний результат може бути досягнутий тільки 
при 100% заповненні системи. Перед використанням роз-
бавте водою до рекомендованого співвідношення.

Специфікації

Performance level | Chrysler MS 9176 | Cummins 85T8-2 | 
DAF 74002 | Detroit Diesel | Ford WSSM97B44-D | GM 6277M 
| John Deere H 24 B1 & C1 | Mack 014GS 17004 | MB 325.3 | 
Leyland Trucks LTS 22 AF 10 | Scania TB 1451 | Volkswagen VW 
TL 774-F (G12+) | Volvo VCS.

Антифриз доступний до замовлення в упаковці 1л, 5 л, 
20 л, 60 л, 210 л. 

ANTIFREEZE LL 13

Antifreeze LL 13 — це пре-
міальний антифриз Long Life, 
який містить запатентовану 
технологію присадок LOBRID, 
засновану на «технології ор-
ганічних кислот», і невели-
кий відсоток силікатів. Він був 
спеціально розроблений для 
використання в двигунах/ра-
діаторах, виготовлених з лег-
ких металів, таких як алюміній, 
магній або їх сплави, і відпові-
дає специфікації VW TL VW 774J 
(G13). Завдяки додаванню по-

тужних інгібіторів корозії, продукт практично не схильний 
до старіння. 

Інгібітори корозії також запобігають утворенню осаду 
і відкладень в радіаторі, тим самим забезпечуючи опти-
мальне охолодження протягом тривалого часу. Будь ласка, 
зверніть увагу! Надійне вимірювання рівня захисту від за-
мерзання можливе тільки при використанні спеціальних 
рефрактометрів з окремою шкалою G13!

Застосування

Antifreeze LL 13 — антифриз пурпурного кольору для сис-
тем охолодження автомобілів Volkswagen, Audi, Skoda і Seat.

Antifreeze LL 13 можна легко змішувати зі старими кла-
сами антифризів VAG, такими як G12, G12 + і G12 ++. 
Оптимальні результати можуть бути досягнуті тільки при 
100% заповненні. Перед використанням розбавте водою 
до рекомендованого співвідношення.

Специфікації

Відповідає вимогам допуску VW TL 774-J.
Антифриз доступний до замовлення в упаковці 1 л, 5 л, 

20 л, 60 л, 210 л. 

ANTIFREEZE LL 14

Antifreeze LL 14 — це високо-
якісний антифриз Long Life, для 
якого використовується запа-
тентована технологія, яка не 
містить силікатів на основі кар-
боксильних кислот. Завдяки 
цій технології Antifreeze LL 14 
забезпечує триваліший захист 
від корозії, ніж стандартний 
антифриз, тому вразливі дета-
лі, такі як радіатори, водяні на-
соси і ущільнення, будуть мати 
більший термін служби.

Вважаємо доречним нагадати, що постачальник мастил та технічних рідин VATOIL також є 
виробником високоякісних антифризів. В цій статті ми розповімо всі деталі щодо їхнього 
асортименту

Підготовка до сезону: 
антифризи VATOIL в асортименті!

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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Потужні інгібітори корозії запобігають утворенню 
шламу і відкладень в радіаторі, забезпечуючи опти-
мальне охолодження навіть протягом тривалого часу. 
Antifreeze LL 14 спеціально розроблений для викори-
стання в двигунах/радіаторах, виготовлених з легких 
металів, таких як алюміній, магній або їх сплави.

Застосування

Antifreeze LL 14 — це зелений/синій антифриз Long 
Life для використання в системах охолодження авто-
мобілів Peugeot і Citroën. Завдяки використанню по-
тужних інгібіторів корозії, Antifreeze SP 14 практично 
не схильний до старіння, що значно збільшує термін 
його служби в порівнянні зі звичайними антифризами. 
Оптимальні результати можуть бути досягнуті тільки 
при 100% заповненні системи. Перед використанням 
розбавте водою до рекомендованого співвідношення.

Специфікації

Відповідає вимогам допуску Peugeot PSA B 71 5110 | 
Citroen PSA B 71 5110.

Антифриз доступний до замовлення в упаковці  1 л, 
5 л, 20 л, 60 л, 210 л. 

ANTIFREEZE LL 15

Antifreeze LL 15 — це 
високоякісний антифриз 
Long Life оранжевого 
кольору, для якого вико-
ристовується запатенто-
вана технологія, яка не 
містить силікатів на ос-
нові карбонових кислот. 
Завдяки цій технології 
Antifreeze LL 15 забезпе-
чує тривалішийзахист від 
корозії, ніж стандартний 
антифриз, так що вразли-
ві деталі, такі як радіато-

ри, водяні насоси і ущільнення, будуть мати більший 
термін служби. Потужні інгібітори корозії запобігають 
утворенню шламу і відкладень в радіаторі, забезпечу-
ючи оптимальне охолодження навіть протягом три-
валого часу. Antifreeze LL 15 спеціально розроблений 
для використання в двигунах/радіаторах, виготовле-
них з легких металів, таких як алюміній, магній або їх 
сплави.

Застосування

Antifreeze LL 15 підходить для систем охолодження 
різних моделей, що випускаються групою GM (Opel/
Saab/Vauxhall), для яких потрібна охолоджуюча ріди-
на Long Life GM 19 40 650. Завдяки застосуванню по-
тужних інгібіторів корозії Antifreeze LL 15 практично 
не схильний до старіння, що значно збільшує термін 
його служби. Оптимальні результати можуть бути до-
сягнуті тільки при 100% заповненні системи. Перед 
використанням розбавте водою до рекомендованого 
співвідношення.

Специфікації

Відповідає вимогам допусків  Opel/GM 19 40 650 | 
Saab/GM 19 40 650 | Vauxhall/GM 19 40 650.

Антифриз доступний до замовлення в упаковці 1 л, 
5 л, 20 л, 60 л, 210 л. 

Новинки, асортимент і технічна інформація
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•  Вилки зчеплення, що випускаються для комерційного 
транспорту, піддаються суттєвому навантаженню.

•  Проблеми із системою зчеплення можна вирішити швид-
ко та з незначиними витратами.

•  ZF Aftermarket має один з найкращих на ринку асорти-
ментів готових до збирання комплектів вилок зчеплення.
Зчеплення комерційних транспортних засобів зазнають 

великих навантажень. Застосування витискної вилки при 
кожному включенні зчеплення призводить до сильного 
зносу вилки, вала та підшипника. У довгостроковій перспек-
тиві це може призвести до одностороннього спрацювання 
зчеплення або до неповного досягнення ходу витискання. 
До наслідків можна віднести підвищений знос підшипників 
або проблеми із перемиканням передач. Правильна функ-
ція механізму витискання також має важливе значення для 
безвідмовної роботи автоматизованих ручних трансмісій, 
таких як AS Tronic ZF.

Несправності можуть призвести до тривалих простоїв 
і, отже, до великих витрат. З цієї причини СТО комерцій-
ного транспорту повинні попереджати своїх клієнтів, щоб 
вони звертались до майстерні при перших ознаках таких 
несправностей. Якщо причина проблеми у витискниму ме-
ханізмі, її можна усунути порівняно швидко та недорого, 
таким чином можна запобігти описаним подальшим пошко-
дженням.

Експерти компанії ZF Aftermarket розрізняють два основні 
типи пошкоджень у витискному механізмі:

1. Зміщення витискного підшипника відносно цен-

тральної осі:

Зігнуті або зношені направляючі втулки або вилки зче-
плення призводять до зміщення відносно центральної осі і, 
отже, до нерівномірного спрацьовування діафрагмової пру-
жини. Результатом є нерівномірне стирання в точці контакту 
між пружиною та притискною пластиною (схилом кришки). 
Через зношений схил кришки притискної пластини зміню-
ється осьове положення мембранної пружини. Зусилля на 
педалі вже недостатнє, що призводить до проковзування 
зчеплення. Таким чином, передчасний вихід з ладу витис-
кного механізму і самого зчеплення стає неминучим.

2. Зношені компоненти механізму витискання:

Зношення механізму приводу вимагає збільшення зусил-
ля на педалі в довгостроковій перспективі. Особливу увагу 
потрібно приділити:
• Контактним поверхням витискної вилки та її осі.
• Самій вилці зчеплення.

Якщо будь-що із них виявляє посилені стадії зносу, є сухим, 
зігнутим, зношеним або зламаним, механізм стає жорстким. 

Залипання зчеплення, труднощі роз’єднання або млявість в 
зчепленні — це наслідки. Через брак відтискної сили самої 
лише перевірки вручну рухомості осі вилки недостатньо. 
Тільки візуальний огляд надає чітку оцінку.

Під час ремонту важливо працювати згідно з інструкці-
єю по складанню, щоб уникнути перекосу вилки зчеплен-
ня. Першою ознакою зносу може бути ускладнена робота 
зчеплення. Крім того, скорочується витискний хід і можуть 
виникати труднощі роз'єднання. Через перекіс сила діаф-
рагмової пружини недостатня, і зчеплення починає про-
ковзувати вже через короткий час роботи.

Вилки зчеплення оригінальної якості 

Як ОЕ-постачальник, ZF також надає вилки зчеплення 
оригінальної якості на ринок післяпродажного обслуго-
вування. Один з найбільших асортиментів продуктів для 
заміни доступний на ринку під брендом Sachs. Компанія із 
Швайнфурта (Німеччина) може поставляти запчастини для 
більш ніж половини світового парку комерційного тран-
спорту. В асортименті виходять вилки для власних трансмі-
сій ZF, а також для інших брендів. 

Для СТО комерційного транспорту особливу цікавість мо-
жуть становити набори запасних частин, що містять усі необ-
хідні компоненти, такі як осі, ущільнення (сальники) або гвин-
ти. Це може допомогти заощадити час для майстерні, коли 
справа стосується вибору та замовлення деталей, а також 
уникнути ризику затримки ремонту через відсутні деталі.

ZF Aftermarket досягає найкращого покриття 
на ринку для вилок зчеплення

Оператори комерційного транспорту більше за все бояться тривалих простоїв через ре-
монт. Якщо несправна система зчеплення, можуть знадобитися дорогі і тривалі роботи. 
Але є виняток, коли ремонт витискного механізму можна здійснити відносно швидко – 
особливо це стосується комплектів Sachs від ZF Aftermarket

Повні ремонтні комплекти вилок зчеплення Sachs містять 
усе необхідне: осі, сальники, гвинти.

Новинки, асортимент і технічна інформація 

10





Автоматизація бізнес-процесів потрібна, щоб масштабува-
ти бізнес. Коли компанія росте, обсяги робіт також сильно 
збільшуються. Виставити вручну 10 рахунків — це зовсім 
не те ж саме, що виставити 1000 рахунків. Така ж ситуація 
з іншими процесами в компанії: від підбору персоналу до 
управління закупівлями.

Чим автоматизація буде корисна будь-якій компанії:

Збільшення прибутку

Автоматизація бізнес-процесів дозволяє обслуговувати 
більшу кількість клієнтів меншою кількістю співробітників. 
Коли рутинні завдання організовані за допомогою спеціаль-
них програм, участь людини потрібна тільки в нестандарт-
них ситуаціях. Прибуток компанії зростає, а витрати на пер-
сонал — немає. Співробітники можуть отримувати більшу 
зарплату, так як встигають обробляти більше клієнтів.

Заощадження часу

Деякі завдання, наприклад, розподіл замовлень між мене-
джерами, взагалі не приносять компанії гроші, але робити 
їх потрібно, інакше всі процеси зупиняться. Автоматизація 
таких завдань допомагає співробітникам більше займатися 
справами, які вимагають творчого підходу або приносять 
прибуток.

Підвищення ефективності та точність процесів

Є процеси, в яких дуже важлива точність. Наприклад, 
оформлення накладних в службі доставки інтернет-мага-
зину. Краще дати користувачеві обрати потрібне поштове 
відділення зі списку, ніж змусити менеджера приймати за-
мовлення по телефону. Менеджер втомиться і помилиться, 
посилку відправлять не туди і клієнт не отримає замовлення 
в термін з вини магазину.

Поліпшення процесів

Деякі бізнес-процеси або дуже дорого, або взагалі нере-
ально обробити вручну. Наприклад, обдзвонити всіх учасни-
ків конференції на 1000 чоловік і нагадати їм, що конферен-
ція завтра. Але їм можна відправити SMS і email або зробити 
дзвінки за допомогою робота. Автоматизація виводить ком-
панію на новий рівень персоналізації в роботі з клієнтами.

Як впровадити автоматизацію бізнес-процесів

Впровадження автоматизації — довгий процес. Спочатку 
нам потрібно прописати процеси, що підлягають автомати-
зації. Потім оптимізувати їх, якщо це можливо. І тільки після 
цього вибирати програми і впроваджувати автоматизацію.

Є два основних способи автоматизувати процеси під-
приємства: зробити проєкт силами персоналу компанії або 
звернутися до консультантів. Розглянемо обидва варіанти.

Автоматизувати самостійно. У компанії створюється ро-
боча група по автоматизації конкретних бізнес-процесів. Ця 
група прописує завдання, вибирає інструменти і проводить 
впровадження. Якщо потрібно— привертає аутсорсерів та 
інші відділи компанії для вирішення конкретних завдань.

Переваги Недоліки

Немає великих додаткових 
витрат. Ви платите ту ж саму 
зарплату співробітникам.

Немає досвіду в автоматизації. У них немає 
досвіду в автоматизації бізнесу, або є, але 
невеликий.

Співробітники добре знають 
специфіку компанії і галузі. Вам 
не доведеться доносити контекст і 
особливості ринку.

Немає мотивації закінчити швидко. 
Співробітники і так працюють у вас в компанії, 
їм нікуди поспішати.

Повна конфіденційність. Вам не 
доведеться розповідати найтонші 
деталі бізнесу людям, які в ньому 
не беруть участь.

Співробітники не встигають робити свою 
роботу. Основні завдання цих співробітників 
«провисають» — їх нікому робити.

Не до кінця знають всі інструменти для 
автоматизації. Чи зможуть використовувати ті 
інструменти, які легко знайти або які на слуху.

Звернутися до команди на аутсорс. Ви можете залучити 
аутсорсерів: агентства або приватних консультантів.

Переваги Недоліки

Досвід в автоматизації. Фахівці 
в автоматизації бачили багато 
компаній і проєктів та знають, як 
уникнути типових помилок.

Додаткові витрати. За цей проєкт 
доведеться заплатити окремо і чимало.

Мотивація зробити все швидко. 
Ви розрахуєтеся з ними, як тільки 
проєкт буде закінчений.

Аутсорсери не знають специфіку компанії 
і сфери бізнесу. Рішення аутсорсерів можуть 
не відповідати до специфіки вашого бізнесу.

Співробітники не 
відволікаються від своїх 
завдань. Ваш персонал може 
робити свою основну роботу.

Немає гарантій надійності. Навіть 
найсильніше портфоліо не гарантує 
старанність і якість роботи. А від своєї 
команди ви знаєте, чого очікувати.

Будуть нав'язувати свій продукт або 
рішення. Нерідко консультанти мають особисті 
переваги у використанні тих чи інших продуктів, 
які не обов'язково підходять саме вам.

Ми рекомендуємо автоматизувати внутрішні процеси (ви-
робництво, склад, розробку) силами внутрішньої команди. 
У цих сферах потрібно добре знати нюанси бізнесу, аутсор-
сери можуть не впоратися. Стандартні процеси типу обліку 
часу персоналу або бухгалтерії можна довірити зовнішнім 
фахівцям. В цьому випадку погляд з боку і поради експер-
тів — ключ до оптимізації.

Що таке автоматизація бізнес-процесів 
і навіщо вона потрібна?

Автоматизація бізнес-процесів — це перенесення рутинних, простих завдань в 
сервіси для автоматизації. Завдяки цьому, приймати замовлення, виставляти рахунки, 
відправляти товари і багато іншого можна на автоматі, без участі людей
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За останні роки й десятиліття технологія ущільнення су-
часних автомобільних двигунів зазнала багато змін — це 
стосується як статичних прокладок, так і динамічного ущіль-
нення валів із використанням прокладок валів, що оберта-
ються (їх також називають сальниками або радіальними 
ущільненнями валів). В наш час ці ущільнювальні кільця, 
які називають також «кільце Зіммера» (нім. Simmerring), на 
честь винахідника, мають небагато спільного з технологією 
оригінального продукту 1920-х років, коли автівки ставали 
доступними для все більшої кількості людей. На зміну пов-
стяним прокладкам або шкіряним смужкам, що викорис-
товувалися раніше, прийшли ущільнювальні кільця з ела-
стомерними манжетами, котрі використовуються донині. 
Приблизно у 80-х роках з’явилася нова концепція ущільнен-
ня. Це прокладка з тефлону або ПТФЕ — матеріалу, повна 
назва якого «політетрафторетилен». Тож ми будемо вико-
ристовувати термін ПТФЕ для зручності.

Дві різні концепції! 

Функцію еластомерних сальників забезпечувала пру-
жина, встановлена за ущільнювальною манжетою, яка з 

певним зусиллям притискала еластомерну прокладку до 
валу. Додаткові невеликі формовані ребра або стопори 
перед ущільнювальною манжетою утримують витоки 
невеликого обсягу, які можуть з’являтися залежно від 
напрямку обертання (кутового моменту). «Ця технологія 
добре зарекомендувала себе у використанні впродовж 
десятиліть, але вона також мала певні недоліки, напри-
клад, випаровування хімічних пластифікаторів з еласто-
меру», — говорить Йоахім Гетц, технічний тренер підроз-
ділу післяпродажного обслуговування в ElringKlinger AG. 
Це, в свою чергу, призводило до того, що ущільнювальна 
манжета з часом ставала твердішою, а також сприяла 
появі канавок на валу і, врешті-решт, витоку моторного 
масла. 

Відповідь на найсуворіші вимоги

Сучасні транспортні засоби ставлять набагато суворіші 
вимоги щодо довговічності двигуна та частоти інтервалів 
технічного обслуговування. Тому автомобільні двигуни сьо-
годні майже всі оснащені сальниками з ПТФЕ — це стандарт-
на технологія.

Радіальні ущільнення валів та їхні 
характеристики

Технологія монтажу дійсно важлива
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 «Ущільнювальні кільця валів, виготовлені з ПТФЕ, характе-
ризуються видатними ковзними властивостями та високою 
термостійкістю. Вони мають широку контактну поверхню з 
валом, тобто захищають поверхню валу набагато краще», — 
пояснює Йоахім Гетц. «Отже, знайомі раніше, небажані по-
дряпини та ознаки роботи на поверхні валу залишилися в 
минулому», — продовжує він.

Це гарантує, що ущільнювальні кільця з PTFE відповідають 
вимогам сучасних двигунів щодо довговічності та терміну 
служби. Крім того, ці кільця відрізняються вищою хімічною 
стійкістю до моторних мастил останніх поколінь.

Однак, у цьому варіанті, ущільнювальні кільця вже не 
такі гнучкі й прості в монтажі, як еластомерні сальники. 
Відповідно, вони більш схильні до пошкоджень під час мон-
тажу, тому Elring настійно рекомендує подбати про наступне:
•  Не допускати потрапляння жиру або масла на ущільню-

вальну манжету з ПТФЕ або вал.
•  Щоб забезпечити належне розташування ущільнюваль-

ної манжети, її діаметр повинен бути меншим, ніж діаметр 
валу. Щоб ущільнювальна манжета потрапила на кінець 
валу, не пошкодивши його, кільце потрібно натягнути на 
вал за допомогою монтажної втулки. Застосування цього 
виду монтажного інструменту є обов’язковим.

•  Сальники без корпусу повинні бути запресовані на своє 
місце за допомогою спеціального інструмента. У разі ви-
користання прокладки з корпусом, гвинти слід затягувати 
з дотриманням встановлених моментів затягування.

•  Після встановлення слід витримати певний час відстою-
вання ущільнювальної манжети, який залежить від сту-
пеня її розширення під час монтажу. Elring рекомендує 
почекати принаймні чотири години, перш ніж заливати 
моторне масло.

Специфічні особливості певних двигунів

Особливої уваги потребують сальники, що використо-
вуються групою Volkswagen. На рубежу століть ПТФЕ вико-
ристовувався в ущільнювальних кільцях з алюмінієвим або 
пластиковим корпусом. Ці модулі застосовуються в різних 
модельних рядах двигунів і можуть відрізнятися особли-
вими технічними характеристиками. Сигнал для верхньої 
мертвої точки (ВМТ) більше не знімається з маховика, а 
вимірюється безпосередньо сенсорним коліщатком на за-
дньому фланці колінчастого валу і датчиком, інтегрованим 
в ущільнювальне кільце. При демонтажі та установці цих 
компонентів слід дотримуватися особливих інструкцій і ви-
користовувати спеціальний інструмент.

Порядок дій:

•  Вийміть модуль сальника валу з упаковки, зніміть тран-
спортну оболонку і покладіть ущільнювальний фланець 
вниз на пласку поверхню, не повертаючи сенсорне колі-
щатко.

•  Спеціальний інструмент має сплюснуту зону в райо-
ні шпинделя, що дозволяє затискати його в лещата. 
Закручуйте шестигранну гайку, поки вона не досягне по-
чатку цієї зони, потім затисніть інструмент, спрямований 
вгору, в лещата.

•  Тепер монтажний кронштейн лежить на шестигранній 
гайці, яку потрібно вкрутити, доки внутрішня частина 
монтажного пристрою та монтажний кронштейн не бу-
дуть на одному рівні.

•  Тепер сальник валу можна закріпити на інструменті, 
штифт інструмента повинен зафіксуватися в отворі сен-
сорного коліщатка, а пластикова втулка залишається в 
сальнику.

•  Корпус ущільнювального кільця радіального валу закрі-
плений на кріпильному кронштейні інструмента трьома 
гвинтами з накатаною головкою.

•  Тепер деталь можна встановити на фланець колінчастого 
валу, який повинен бути чистим та знежиреним; двигун 
знаходиться в положенні верхньої мертвої точки циліндру.

•  Тепер прикрутіть шестигранну гайку на кінець шпинделя з 
різьбовим кінцем, просуньте внутрішню частину кріпиль-
ного пристрою вперед на шпиндель і закріпіть на фланці ко-
лінчастого валу за допомогою двох шестигранних гвинтів.

•  Тепер притисніть весь механізм кріплення до фланця 
двигуна, остаточне положення монтажу визначається за 
допомогою напрямних болтів (бензиновий двигун — чер-
воний / дизельний двигун — чорний).

•  Модуль сальника валу із сенсорним коліщатком притиска-
ється до колінчастого валу за допомогою шестигранної 
гайки, яка затягується з моментом не більше 35 Нм.

•  Тепер інструмент можна зняти (опорне кільце); корпус 
сальника валу має бути затягнутий із зусиллям 15 Нм.
Якщо не дотримуватися цих кроків, можна змістити сен-

сорне коліщатко, в результаті чого двигун не запуститься 
або перейде в аварійний режим роботи.

Загальновідомий факт, що СТО намагаються обійтися без 
цього дорогого інструмента. «Але ми не рекомендуємо так 
робити», — попереджає Йоахім Гетц. — «Ми знаємо, і наш 
досвід підтверджує, що ця тонка робота може стати особли-
вим викликом для механіків в їхній повсякденній праці. І не 
рідкість, що відповідну інформацію повністю ігнорують або 
використовують лише тоді, коли вже занадто пізно».

Серед запитань, які ми отримуємо досить часто, є таке:  
«У  мене ущільнювальний модуль, виготовлений з металу, 
як тепер встановити модуль, виготовлений із пластику? Що 
мені треба робити?» Відповідь проста: монтаж і принцип дії 
обох продуктів аналогічні.

Для тих, хто все ще не впевнений у монтажі ПТФЕ-модулів, 
Elring пропонує подивитися на своєму каналі YouTube висо-
ко оцінене користувачами відео, яке чудово показує, «що, 
де і коли». 5 хвилин 45 секунд, які дійсно можуть стати вирі-
шальними між успіхом і катастрофою.
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Дані продукти вироблені під замовлення, на провідному чеському підприємстві Paramo CZ, яке виготовляє мастильні 
матеріали і є лідером цієї галузі в Чеській Республіці. 

До вашої уваги перелік продукції, яка вже є у наявності в «ЕЛІТ-Україна».

Новий рівень якості! Оливи Starlin  e чеського 
виробництва

Бренд Starline продовжує активно розвиватись і покращувати свої позиції в різних сег-
ментах обслуговування автомобілів. Минулого року команда Starline представила онов-
лену лінійку моторних і трансмісійних олив

АВТОМОБІЛЬНІ ОЛИВИ

Код ЕЛІТ Об’єм, л. Характеристики

STARLINE CLASSIC ULTRA 15W40

S NA CU-1 1
ACEA A3/B3, E2
API SJ / CF-4
Відповідає специфікаціям:
VW 501.01/505.00

S NA CU-5 5

S NA CU-20 20

STARLINE DIAMOND ULTRA 5W40

S NA DU-1 1 Синтетична олива
ACEA A3/B4
API SM / CF
Відповідає специфікаціям:
VW 502.00/505.00
MB 229.3

S NA DU-5 5

S NA DU-20 20

S NA DU-60 60

STARLINE DIAMOND PD 5W40

S NA PD-1 1
Синтетична олива
ACEA C3
API SM / CF
Відповідає специфікаціям:
VW 502.00/505.00/505.01
MB 229.31/229.51

S NA PD-5 5

STARLINE LONGLIFE 5W30

S NA LG-1 1 Синтетична олива
ACEA C3
API SN / CF
Відповідає специфікаціям:
VW 504.00/507.00
MB 229.51

S NA LG-5 5

S NA LG-20 20

STARLINE FLUENCE FO 5W30

S NA FO-1 1
Синтетична олива
ACEA C3
API SN / CF
Відповідає специфікаціям:
FORD WSS-M2C913-A, WSS-
M2C913-B, WSS-M2C913-C

S NA FO-5 5

STARLINE FLUENCE PS 5W30

S NA PS-1 1 Синтетична олива
ACEA C2
API SM / CF
Відповідає специфікаціям:
PSA B71 2290S NA PS-5 5

STARLINE FLUENCE RN 5W30

S NA RE-1 1 Синтетична олива
ACEA C4
Відповідає специфікаціям:
RENAULT  RN 0720S NA RE-5 5

МОТОЦИКЛЕТНІ ОЛИВИ

Код ЕЛІТ Об’єм, л. Характеристики

STARLINE MOTO 2T

NA MO2T 0,5
Олива напівсинтетична для 2-х 
тактних двигунів  
API TC, JASO FD

STARLINE MOTO 4T 10W30 

NA MO4T10W30 1

Олива напівсинтетична для 4-х 
тактних двигунів  
API SL, CF
ACEA A3/B3

STARLINE MOTO 4T 10W40

NA MO4T10W40 1

Олива напівсинтетична для 4-х 
тактних двигунів  
API SM
JASO MA2 

STARLINE MOTO 4T 10W50

NA MO4T10W50 1

Олива напівсинтетична для 4-х 
тактних двигунів  
API SM
JASO MA2 

STARLINE MOTO 4T 15W40

NA MO4T15W40 1

Олива напівсинтетична для 4-х 
тактних двигунів  
API SM
JASO MA2 

STARLINE MOTO 4T 20W50

NA MO4T20W50 1

Олива напівсинтетична для 4-х 
тактних двигунів  
API SM
JASO MA2 

STARLINE MOTO 4T 5W40

NA MO4T5W40 1

Олива напівсинтетична для 4-х 
тактних двигунів  
API SM
JASO MA2 

STARLINE MOTO TRANS 80W90

NA MO80W90 1
Олива трансмісійна   
 API GL 4/GL 5 
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Гальмівний шум є відносно поширеною проблемою, яка 
зазвичай є попередником деяких несправностей гальмівної 
системи. Однак не всі гальмівні шуми вказують на серйозні 
проблеми, деякі зникнуть без втручання. Причини гальмів-
ного шуму проаналізовано нижче.

Шум, пов'язаний з несправністю

• Гальмівні колодки на межі повного зношення
Коли гальмівні колодки зношуються і стають надзвичайно 

тонкими, тертя між гальмівним диском і опорною пласти-
ною гальмівної колодки створює різкий шум тертя. У цьому 
випадку необхідно перевірити, чи товщина внутрішньої або 
зовнішньої подушок не знаходиться на межі.

Спосіб вирішення: якомога швидше замініть гальмівні ко-
лодки, інакше це призведе до серйозних пошкоджень галь-
мівних дисків.

 
• Корозія направляючого штифта

Для зменшення шуму гальмівних супортів та інших рухо-
мих компонентів під час гальмування, гальмівні колодки, як 
правило, покриваються протишумною прокладкою, а на-
правляючий штифт супорта також покритий змащувачем, 
що забезпечує його плавне переміщення. Змащувач посту-
пово зникає протягом кількох тисяч кілометрів, спричиняю-
чи корозію напрямного штифта та впливає на рух супорта. 
Врешті-решт це спричинить гальмівний шум, перегрів галь-
мівних колодок або значний знос системи.

Спосіб вирішення: RoadHouse рекомендує ретельно очи-
стити шпильки направляючого штифта та нанести змащу-
вач, щоб забезпечити плавне переміщення супорта.

• Жорсткі ділянки на гальмівних колодках
Більшість гальмівних колодок містить металеві компонен-

ти, а висока температура, яка виникає під час гальмування, 
може формувати локалізовані тверді «плями» на поверхні 
гальмівних колодок, що викликатиме різкий звук навіть при 
легкому гальмуванні.

Спосіб вирішення: дане явище є тимчасовим і після не-
значного пробігу шум має зникнути, якщо ж цього не від-
булось — рекомендовано замінити гальмівні колодки на 
більш високоякісні.

 
Шум не пов’язаний з несправністю

• Корозія гальмівного диску
В дощову та/або засніжену погоду, поверхня гальмівного 

диску буде іржавіти, якщо автомобіль залишатиметься на 
вулиці кілька днів. Саме тривалий період простою є першо-
черговою причиною виникнення корозії. Коли між гальмів-
ною колодкою та гальмівним диском виникає тертя, корозія 
на поверхні може створювати шум.

Спосіб вирішення: Такий шум є нормальним явищем та 
зникне після короткої поїздки без додаткових зусиль, шля-
хом простого гальмування.

Що спричиняє сторонні звуки при гальмуванні?

Що найголовніше у кермуванні? Звичайно — це безпека. Незалежно від того, наскільки 
швидко ви їдете, у вирішальний момент ви повинні вміти зупинити автомобіль. Важливість 
гальмівної системи для автомобіля само собою зрозуміла. Тому, під час руху, нам потрібно 
якомога раніше виявляти відхилення в гальмівній системі, щоб усунути потенційні проблеми
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 • Пісок, гравій та інші сторонні елементи
Пісок та гравій на дорожній поверхні може прони-

кати в простір між гальмівною колодкою і гальмів-
ним диском, викликаючи різкий «шипучий» звук 

Спосіб вирішення: Подібний шум не є критичною 
ознакою і зникне самостійно після короткотривалої 
їзди.

 
• Канавки гальмівних дисків

Після тривалої експлуатації, на поверхні гальмів-
ного диску виникають глибокі канавки, що призво-
дить до нерівномірного контакту заміненої галь-
мівної колодки та поверхні гальмівного диску, в 
результаті чого виникає шум.

Спосіб вирішення: Якщо канавки не занадто гли-
бокі, можна проточити гальмівний диск, якщо си-
туація протилежна  — такі диски рекомендовано 
замінити.

Резюмуючи, можна сказати, що деякий гальмівний 
шум можна легко відслідкувати та виправити, але є 
шум, який потребує залучення профільного спеці-
аліста. Категорично не рекомендовано ігнорувати 
шум в гальмівній системі, особливо, якщо він не зни-
кає протягом тривалого часу. Як вже було сказано, 
гальмівна система є однією з найбільш важливих в 
плані безпеки.
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Наші партнери самі обирали куточки світу, де вони прове-
дуть відпустку і вже готові поділитись своїми враженнями:

1.  СТО «ЗС Авто Груп», м. Київ

Дуже хочеться подякувати команді ЕЛІТ за те, що допомог-
ли організувати відпочинок та прийняли фінансову участь. 
Сім’я залишилась дуже задоволеною. Ми обрали поїздку до 
Єгипту, з міркувань краси Червоного моря: різноманіття ри-
бок та коралів. Лише побачивши на власні очі, можна зро-
зуміти, що цей підводний світ не можна порівняти ні з чим 
іншим. У нас залишилось море вражень, умови відпочинку 
були дуже вдалими та сприяли гарному проведенню від-
пустки. Ми встигли відвідати дві екскурсії та змогли ближче 
познайомились з містом Шарм-ель-Шейх. 

ЕЛІТу в 25-річчя бажаємо гарного заробітку та побільше 
платоспроможних (посміхається) та лояльних клієнтів!

2. СТО «Іномарочка», м. Одеса

Ми обрали відпочинок в Туреччині, бо дуже любимо цю 
країну. У відпустці головне — це перезавантаження. Мені по-
добається те, що на відпочинку ніхто нікуди не поспішає. Час 
ніби зупиняється і ти просто насолоджуєшся моментом. Все 
було на високому рівні: харчування, номер, море та формат 
«все включено». 

В честь дня народження компанії, хочеться побажати 
ЕЛІТу розвитку та процвітання, а ще побільше гарних парт-
нерів, таких як ми!

3. СТО «VAG Tech», м. Кропивницький

Хочеться виразити безмежну подяку за незабутню поїзд-
ку нашим партнерам ТОВ «ЕЛІТ-Україна», котрі поважають і 
цінують своїх клієнтів та дарують можливість відпочити і по-
ринути у вир незабутніх вражень! Подорож вийшла вдалою, 
відпочинок цікавим та активним. Отримали море яскравих 
вражень і позитивних емоцій.

Поїздка до Єгипту, в Шарм-ель-Шейх, дала нам можливість 
відпочивати в комфортних умовах, з ідеальним сервісним 
обслуговуванням. Єгипет зацікавив нас своєю непереверше-
ною красою, екзотичністю, чистотою та кораловими рифами. 

Відпустка — завжди свято для нас, нові емоції, нові вра-
ження, — це ідеальний відпочинок!

Найбільше нас вразила зачарована площа Сохо. 
Дивовижне, незвичайне місце для прогулянок, співаючі, тан-
цюючі фонтани, алея палаючих дерев і незліченна кількість 
скульптур тварин з бронзи. Не можна не згадати про гору 
Синай або гору Мойсея, — це важливе і сакральне місце для 
нас. Незабутні морські прогулянки по чудових упорядкова-
них пляжах. Відвідали аквапарк Albatross з оригінальними 
розвагами — емоції від екстриму переповнювали!

Мандрівки допомагають вийти із зони комфорту, усвідо-
мити насправді важливі у житті речі, роблять впевненішими 
у собі, дають перспективу. Ми відчули це, завдяки нашому  
улюбленому  партнеру «ЕЛІТ».  

Компанії ЕЛІТ, на 25-річчя, звичайно побажаємо величезно-
го натхнення у своїй справі, успіхів в досягненні великих вер-
шин, значну кількість зростаючих клієнтів, прибутковості 
компанії. Хай всі ваші мрії здійснюються!

Призові поїздки кращих автосервісів мережі  
«Партнер ЕЛІТ» 

Більше ніж автозапчастини, ми любимо дарувати подарунки нашим клієнтам. Цього 
року, за результатами 2019, кращі «Партнери ЕЛІТ» отримали сертифікати на поїздку. 
Адже завдяки подорожам, у нас завжди залишаються спогади, які здатні зігрівати навіть 
в найлютіші морози

життя компанії
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MPM уже має у своїй програмі декілька моторних олив 

0W-20. Зараз ми розширюємо асортимент, додавши до 

нього продукт, який відповідає специфікації C5 ACEA 

(Європейської асоціації виробників автомобілів) і спе-

цифікаціям OEM (виробника автомобіля). Досконала 

моторна олива зі спеціальним пакетом додатків.

Виробники автомобілів повинні дотримуватися все жорсткі-
ших європейських стандартів щодо викидів CO2 для нових 
моделей автомобілів. З цією метою розробляються спеціальні 
моторні оливи із все нижчим показником в’язкості. При виборі 
моторної оливи, окрім в’язкості, завжди відіграє роль якість про -
дукту. Загальна якість описана в стандарті ACEA (специфікація 
C5) або в стандарті API (Американського нафтового інституту). 
Важливо знати, що автовиробник майже завжди має свою 
додаткову специфікацію (так звана специфікація OEM). MPM 
05000C5 — це синтетична моторна олива SAE 0W-20 премі-
ум-класу для двигунів, для яких є обов’язковими специфікації 
ACEA C5 і/або одна з наведених нижче специфікацій OEM.
Моторна олива 0W-20 C5 була спеціально розроблена для 
захисту сучасних бензинових турбодвигунів прямого вприску-
вання (TGDI) від «низькошвидкісного передчасного запалю-
вання» (LSPI), і вона рекомендована та схвалена для викори-
стання в Mercedes-Benz, BMW, Land Rover & Jaguar, Mitsubishi 

(наприклад, двигун Eclipse Cross 4B40) і низці інших моделей 
автомобілів. Цей продукт також підходить для різноманітних 
дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів і 
позашляховиків, для яких рекомендована одна з переліче-
них нижче специфікацій:

Специфікації:
★ ACEA C5 ★ MB-Approval 229.71

★ API SN/RC, SN Plus ★ Mitsubishi

★ BMW LL-17FE+ ★ Opel OV0401547

★ ILSAC GF-5 ★ STJLR.51.5122

Пакувальні одиниці:   КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ    КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ

НОМЕР АРТИКУЛУ     ОБ’ЄМ       В УПАКОВЦІ          НА ПІДДОНІ

MPM 05001C5 1 L 6 450
MPM 05005C5 5 L 4 112
MPM 05020C5 20 L 1 30
MPM 05060C5 60 L 1 6
MPM 05205C5 205 L 1 2
MPM 05999C5 1000 L 1 -
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НОВИНКА! MPM 05000C5
Моторна олива 0W-20 Premium Synthetic C5
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НОВИНКА! MPM 16000DCTF
Рідина для трансмісії з подвійним зчепленням 

MPM представляє нову рідину для трансмісії: MPM 

16000DCTF. Ця рідина була спеціально розроблена 

для певних типів трансмісій із подвійним 

зчепленням, де використовується муфта зі 

змащенням, створена групою VAG. Volkswagen 

називає цей тип трансмісії DSG (Direktschaltget-

riebe), а Audi назвала його S-Tronic. 

Рідина забезпечує оптимальний захист від зношення і має 
чудові характеристики: її легко впізнати за оригінальним 
зеленим кольором. 

Ця рідина призначена виключно для елементу зчеплення, 
наприклад, конкретних моделей Audi Quattro S-Tronic. 

Специфікації:
★ VW 052 529

Пакувальні одиниці: КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ    КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ

НОМЕР АРТИКУЛУ         ОБ’ЄМ       В УПАКОВЦІ          НА ПІДДОНІ

MPM 16001DCTF 1 L 6 450
MPM 16004DCTF 4 L 4 112
MPM 16020DCTF 20 L 1 30
MPM 16060DCTF 60 L 1 6
MPM 16205DCTF 205 L 1 2
MPM 16999DCTF 1000 L 1 -
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Це простий та інтуітивно зрозумілий сервіс. Відскануйте 
артикул деталі на упаковці або в каталозі та TechScaN’R на-
дасть її: 
• зображення у високому розширенні;
• розмір;
• вага;
• креслення;
• технічні рекомендації;
• відеоінструкції з установки;
•  посилання на онлайн каталог для уточнення вживаності 

артикула.
За допомогою даного додатку магазини автозапчастин мо-

жуть отримати доступ до детальної інформації про продук-
цію NTN-SNR відразу на полицях складу — проста етикетка 
перетворює кожну коробку в онлайн каталог. 

Оберіть один із чотирьох способів пошуку: 
• сканування артикулу;
• ручне введення  артикулу;
• введення європейського VIN коду;
• введення/сканування номерного знаку.

Додаток TechScaN’R відображає інформацію про всі арти-
кульні номера деталей асортименту, призначеного для вто-
ринного ринку автозапчастин, за виключенням підшипників 
для трансмісій та вантажівок. 

Додавайте потрібні сторінки в обране, щоб при відсутності 
з'єднання переглядати їх в режимі офлайн. 

Більше ніяких QR-кодів , просто скануйте артикул і отри-
муйте додаткову інформацію. 

Додаток можна завантажити безкоштовно в App Store або 
в Google Play.

Додаток TechScaN’R для смартфонів

Додаток для смартфонів та планшетів TechScaN’R — ідеальний інстру-
мент для механіків, який надає повну інформацію про продукт NTN-
SNR всього в один клік

1. Скануйте

СКАНУЙТЕ КОРОБКУ NTN-SNR ТА ОТРИМУЙТЕ ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗА ДОПОМОГОЮ 

НАШОГО БЕЗКОШТОВНОГО ТЕХНІЧНОГО ДОДАТКА

2. Перевіряйте 3. Зберігайте 4. Розглядайте

ІННОВАЦІЇ РОБЛЯТЬ НАС БЛИЖЧЕ

TechScaN’R
With You

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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З огляду на те, що країни по всій Європі зняли ізоляційні 
обмеження якраз під сезон літніх поїздок, системи кондиці-
онування повітря в транспортних засобах, ймовірно, було 
ввімкнуто після кількох місяців простоювання. Оскільки для 
цієї пори року характерними є надмірне забруднення по-
вітря й алергія на трав'яний пилок, найперше, чого хочуть 
уникнути автомобілісти — це збої в роботі салонних пові-
тряних фільтрів. Проста, але водночас дуже ефективна опе-
рація із заміни салонного повітряного фільтра в цей період 
є не лише прекрасною можливістю отримання додаткового 
заробітку для ремонтників — водночас вона забезпечує 
поліпшену якість повітря всередині автомобіля, захищаючи 
людей, які в ньому перебувають, від можливих проблем зі 
здоров'ям.

Роль салонного повітряного фільтра

Більшість автомобілів, виготовлених після 2000 року, ма-
ють салонний повітряний фільтр, призначений для фільтра-
ції повітря, що надходить всередину транспортного засобу 
через систему опалення, вентиляції та кондиціонування 
(HVAC). Він запобігає потраплянню пилу, пилку, смогу та 
часточок цвілі до пасажирського салону, а також затримує 
небажане сміття й забруднювальні речовини, що містяться 
в дорожньому середовищі.

Оскільки більшість салонних повітряних фільтрів розмі-
щуються або під капотом, де повітря надходить у систему 
клімат-контролю, або одразу за бардачком, доступ до них є 
відносно простим, тому їхня заміна не викликає особливих 

труднощів. Часто на них можна легко звернути увагу клієнта 
під час загального огляду машини, особливо коли він просить 
перевірити систему кондиціонування повітря. Це дає ідеаль-
ну можливість пояснити переваги заміни салонних повітря-
них фільтрів і потенційно скористатися зручною нагодою.

Навіщо потрібно пропонувати заміну салонних пові-

тряних фільтрів зараз?

Зазвичай обсяги продажів салонних повітряних фільтрів 
зростають у літні місяці через збільшення кількості пилку, 
котрий надзвичайно погано впливає на водіїв, які страж-
дають від алергії або мають астматичні захворювання. У цю 
пору року водії несвідомо піддаються негативному впливу 
пилку, що переноситься потоком повітря та потрапляє в 
салон через вентиляційні системи. Це, на додачу до інших 
забруднювальних речовин у повітрі, як пил, сажа й вихлопні 
гази, може викликати безліч дрібних проблем зі здоров'ям і, 
своєю чергою, відволікати водіїв під час кермування.

Салонний повітряний фільтр відіграє важливу роль у 
запобіганні потраплянню пилу, бруду, пилку, бактерій та 
вихлопних газів до системи кондиціонування повітря ма-
шини. Тому повітря всередині транспортного засобу після 
ввімкнення цієї системи залишається чистим і свіжим, щоб 
водії та пасажири могли легко дихати, не страждаючи від 
алергії на трав'яний пилок.

Проте салонні повітряні фільтри, які тривалий час не пра-
цювали, можуть забиватися брудом і сміттям, що негатив-
но позначається як на їхній ефективності, так і в цілому на 
роботі системи кондиціонування повітря автомобіля. Якість 
повітря в салоні постійно знижуватиметься, що може стати 
причиною погіршення самопочуття людей, а також призве-
сти до появи неприємних запахів усередині машини.

Обслуговування салонного повітряного фільтра та його 
заміна, так само важливі і в електромобілях, адже в їхній 
конструкції не передбачені інші фільтри.

Переваги для здоров'я

Велике глобальне дослідження Emissions Analytics у 
2018 році виявило величезні відмінності в здатності автомо-
більних систем кондиціонування повітря очищувати при-
пливне повітря, піддаючи людей всередині транспортного 
засобу негативному впливу мільйонів отруйних частинок 
під час кожного вдиху.

Під час проведення своїх досліджень компанія Emissions 
Analytics виявила в деяких пробах придорожнього повітря 
до 57 000 частинок забруднювальних речовин на кубічний 
сантиметр. Оскільки люди зазвичай вдихають приблизно 
55 кубічних сантиметрів повітря, це означає, що в організм 
пішоходів під час кожного вдиху потенційно потрапляє 
28 мільйонів таких частинок.

Допомагаючи клієнтам звернути увагу на стан їхнього салон-
ного повітряного фільтра та пропонуючи його сезонну заміну, 

Компанія                     нагадує про важливість 
заміни салонного фільтра 

Ковток свіжого повітря — можливості, що відкриваються завдяки заміні салонних 
повітряних фільтрів
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ви можете запобігти потраплянню в автомобіль до 100% пилу, 
пилку й твердих частинок розміром до 0,01 мікрона, що поліп-
шить якість повітря як для водіїв, так і для пасажирів.

DENSO рекомендує міняти салонні повітряні фільтри че-
рез кожні 10 000–15 000 км пробігу (залежно від різновиду 
транспортного засобу), один раз на рік або відповідно до 
рекомендацій автовиробника. Модернізація або заміна цих 
компонентів високоякісними альтернативними виробами 
призведе до суттєвого поліпшення якості повітря в салоні. 
Лише регулярна заміна забезпечує постійну ефективність 
фільтрації та належну роботу системи опалення, вентиляції 
та кондиціонування повітря (HVAC), що гарантує більш гігіє-
нічні та комфортні умови кермування.

Салонні фільти DENSO охоплюють 90% автомобільно-

го парку 

DENSO пропонує два різновиди салонних повітряних 
фільтрів: стандартні фільтри частинок забруднювальних 
речовин і комбіновані фільтри, що мають додатковий шар 
активованого вугілля, розміщений усередині фільтраційно-
го матеріалу. Обидві моделі входять в асортимент DENSO 
Aftermarket, у якому автомобілісти можуть знайти високое-
фективні компоненти, якість яких відповідає оригінальному 
устаткуванню.

Фільтри частинок забруднювальних речовин від DENSO 
забезпечують надзвичайно надійний захист від пилу, сажі, 
пилку та шкідливих частинок.

Вони виготовляються з використанням високоякісного 
нетканого ворсяного матеріалу, який має до п'яти окремих 
шарів. Крім того, їх оснащено камерою високої ємності для 
утримання пилу, що зупиняє забруднювальні речовини за 
межами салону автомобіля.

Комбінований фільтр є ще ефективнішим, не пропускаю-
чи часточки, які в 1000 разів менші за людську волосину. Він 
здатен видаляти з повітря на 25% більше забруднювальних 
речовин, ніж стандартний фільтр, що не містить активовано-
го вугілля. Компоненти фільтра працюють у трьох напрямках:
1)  Закритий сітчастий нетканий фільтрувальний шар не дає 

змогу частинкам потрапити до салону. Затримані частин-
ки потім осідають у корпусі фільтра.

2)  Дрібні частинки з постійними або тимчасовими заря-
дами притягуються до фільтра й затримуються завдяки 
електростатичній взаємодії.

3)  Для запобігання перепаду тиску у фільтрувальний мате-
ріал вплетено шар тонких волокон.

Додатковий шар активованого вугілля в комбінованих 
фільтрах DENSO забезпечує більшу ефективність вико-
ристовуваного повітряного фільтра. Вони не лише вловлю-
ють пил і сміття, але й вбирають пари та запахи, створюючи 
неймовірно чисту атмосферу в салоні.

За такого високого ступеня забруднення повітря ефек-
тивність роботи звичайного салонного повітряного фільтра 
дійсно вражає. Під час подолання 15 000 км зі швидкістю 
60 км/год стандартний салонний фільтр освіжає об'єм пові-
тря 75 000 м3. З огляду на це, неважко зрозуміти, як швидко 
та легко ці компоненти можуть забиватися брудом, що на-
далі не дає їм змогу виконувати свою роботу. Завдяки 90% 
охопленню європейського та азіатського автомобільного 
ринку, фільтри частинок забруднювальних речовин і комбі-
новані фільтри DENSO роблять вагомий внесок в очищення 
повітря для автомобілістів.
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LKQ Europe вітає Андраса Лорінча на посаді 
генерального директора LKQ у Центральній 
та Східній Європі

Базуючись у Празі, Чеська Республіка, Андрас Лорінч ста-
не генеральним директором LKQ у Центральній та Східній 
Європі з присутністю у Чехії, Словаччині, Польщі, Україні, 
Угорщині, Румунії, Словенії, Хорватії, Боснії та Герцеговині 
та міноритарною часткою  в ELIT Kar в Болгарії.  LKQ Europe 
є одним з лідерів ринку в цьому регіоні, який раніше мав 
високі темпи зростання.

Раніше Андрас Лорінч займав посаду віце-президента з 
продажу у компанії HELLA GmbH & Co.  Він також викону-
вав інші ролі у цього провідного світового постачальника. 
У минулому, Андрас обіймав посаду менеджера з продажу, 
а пізніше  — посаду генерального директора компанії ELIT 
Румунія, яка зараз є частиною LKQ.

«Андрас приєднується до нас завдяки вражаючому поєд-
нанню регіонального та світового досвіду»,  — підкреслив 
Арнд Франц, генеральний директор LKQ Europe.  «Він досяг 
значних результатів у складних ринкових умовах і стане 

невід’ємною частиною нашої команди керівників, сприяючи 
ефективності та подальшому зростанню LKQ в Європі.  Ми з 
нетерпінням чекаємо, що Андрас найближчим часом буде 
працювати з нами і тепло вітаємо його у нашій команді».

LKQ в Центральній та Східній Європі орієнтується на опто-
вих та роздрібних клієнтів.  Крім автомобільних майстерень, 
існує грунтовна база оптових покупців та автопарків, що 
підтримуються мережею сервісних концепцій. Існує також 
значна пропозиція експертів щодо обладнання гаражів та 
навчання для робітників майстерень.

Маючи потужний сегмент B2C, клієнти, переважно в 
Чеській Республіці, використовують Інтернет-магазин для 
придбання запасних частин та аксесуарів.

«Я дуже радий незабаром приєднатися до LKQ Europe та 
вести команду Центральної та Східної Європи до майбут-
нього успіху»,  — сказав Лорінч.  «Це ключовий регіон для 
європейської групи, і я з нетерпінням чекаю на те, щоб зосе-
редитись на програмі інтеграції 1 LKQ Europe для розшире-
ного європейського співробітництва, а також запропонува-
ти нашим клієнтам найкращий у своєму класі досвід».

Про LKQ Europe

LKQ Europe, дочірня компанія корпорації LKQ, є провід-
ним дистриб'ютором запчастин для автомобілів, комерцій-
них фургонів та промислових автомобілів у Європі.  В даний 
час у групі компаній працює близько 27 000 співробітників у 
понад 20 європейських країнах, мережа яких налічує понад 
1000 філій та дохід понад 5,2 млрд євро у 2019 році.

Групу представляють Euro Car Parts, Fource, Rhiag Group, 
ELIT, Auto Kelly, STAHLGRUBER Group, а також спеціаліст з 
утилізації Atracco.  LKQ також володіє міноритарним паке-
том акцій Mekonomen.

Про LKQ у Центральній та Східній Європі

LKQ у Центральній та Східній Європі, яка входить до 
сімейства LKQ Europe, співпрацює з Auto Kelly, ELIT, SiM 
Impex, Láng та STAHLGRUBER Group.  Вона працює у Чехії, 
Словаччині, Польщі, Угорщині, Україні, Румунії, Боснії та 
Герцеговині, Словенії, Хорватії та має міноритарну частку в 
ELIT Kar в Болгарії.  Маючи 5800 співробітників та мережу з 
350 філій,  LKQ Europe щодня постачає запчастини у 35 000 
майстерень по всьому регіону.

У листопаді 2020 року Андрас Лорінч приєднається до LKQ Europe, у статусі генерального 
директора регіону CEE (Центральна та Східна Європа), передаючи свій широкий досвід 
роботи у галузі на регіональному та світовому рівні

життя компанії
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Безпрецедентні напівактивні і активні системи підвіски, що 
розробляються KYB раніше, ляжуть в основу EV-платформи 
нового покоління для REE. Це забезпечить свободу в проєк-
туванні і економічно ефективні масштабні рішення для ви-
робництва електромобілів. Поєднання досвіду KYB в проєк-
туванні підвіски і новаторської технології REE, у виробництві 
платформ для електромобілів, цілком очікувано, що зробить 
революцію в автомобілебудуванні.

Компанія REE працює над тим, щоб помістити в колісну 
арку не тільки елементи підвіски, але і гальмівну систему, 
систему рульового управління і електродвигун. KYB бере 
участь в цьому проєкті створення «підвіски в колесі». Це так 
званий REEcorner™ — коли кожен модуль повністю незалеж-
ний і оснащений новітнім електронним блоком управління 
REEboard™, контрольованим передовою технологією x-by-
wire. Технологія забезпечує виняткову модульність, оскільки 
кожен блок може адаптуватися до будь-яких вимог тран-
спортного засобу, що в підсумку забезпечує оптимальну су-
місність, ефективність і економію витрат.

REEboard™ — це абсолютно плоска, масштабована і мо-
дульна платформа. Вона призначена забезпечити безмежні 
конфігурації кузова з повною свободою в дизайні і більшою 
ефективністю використання простору. Оскільки немає не-
обхідності розробляти нову платформу для кожного типу 
транспортного засобу — це заощадить основні витрати і час, 
надавши більший обсяг при меншій займаній площі, з мож-
ливістю розмістити більше акумуляторних батарей в шасі. В 
результаті з'являється дуже гнучка архітектура, яка дозво-
лить зацікавленим виробникам спростити випуск електрич-
ної техніки: замовник отримує плоску платформу і повну 

свободу в проєктуванні кузова майбутнього транспортного 
засобу. При цьому підвіска готова до найжорсткіших умов 
експлуатації, а гальма — до роботи, наближеної до автомо-
більних гонок. Така платформа може «стати» і розвізним фур-
гоном, і технікою з високим ступенем автономності.

Це перший досвід партнерства корпорації KYB з розроб-
ником технологій для EV-платформ. Казунорі Масумото, 
Генеральний директор головного конструкторського бюро 
KYB Automotive Component Business Division, пояснює: «KYB 
володіє величезним досвідом в розробці і виробництві 
передових систем підвіски, і ми раді співпрацювати з REE 
Automotive і ділитися своїм революційним баченням EV, 
розробляючи підсистему підвіски, яка підтримує потреби 
завтрашньої мобільної екосистеми».

Співзасновник і головний виконавчий директор компанії 
REE, Даніель Барель прокоментував так: «REE рада вітати 
KYB в нашій унікальній мережі глобальних стратегічних ав-
томобільних партнерів, що надають досвід світового класу 
в області передових систем підвіски. Технологія KYB зіграє 
вирішальну роль у швидкому розвитку архітектури електро-
мобілів наступного покоління, яка ніби заново винаходить 
електромобіль з абсолютно плоскою, що масштабується і 
повністю модульною платформою, готовою забезпечувати 
майбутнє електромобільності ».

KYB — один з найбільших світових виробників амор-

тизаторів підвіски: кожен п'ятий новий автомобіль з 

конвеєра в усьому світі оснащений продукцією KYB в 

якості оригінального обладнання. Європейський офіс 

KYB також пропонує до постачання широкий асорти-

мент пружин, верхніх опор і захисних комплектів.

Модульна EV-платформа

Модульна EV-платформа 
наступного покоління

Корпорація KYB оголосила про початок стратегічного партнерства з ізраїльською 
компанією REE Automotive (REE) в розробці варіантів підвіски майбутніх модульних плат-
форм для електромобілів (EV)

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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275 ПРИЧИН ЧОМУ

Сьогодні Textar пропонує найширший асортимент 
гальмівних фрикційних продуктів для електроавтомобілів 
та гібридних автомобілів на ринку післягарантійного 
обслуговування.

Це одна із багатьох причин, чому автовиробники, 
дистриб'ютори та сервісні станції по всьому світу 
довіряють Textar.

НАШІ ДОСВІДЧЕНІ ІНЖЕНЕРИ ПРОДОВЖУЮТЬ РОЗРОБЛЯТИ 
ГАЛЬМІВНІ КОЛОДКИ ДЛЯ НОВОЇ ЕРИ МОБІЛЬНОСТІ. 
ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ НАС ОБИРАЮТЬ ЯК ПОСТАЧАЛЬНИКА НА 
КОНВЕЄР ДЛЯ ПЕРЕДОВИХ АВТОМОБІЛІВ, НАПРИКЛАД — 
ДЛЯ BMW i8 З МАКСИМАЛЬНОЮ ПОТУЖНІСТЮ 275 КВТ.



20 липня 2020 р. у Людвігсбурзі, 
компанія MANN + HUMMEL, експерт 
по фільтрах, розпочала роботу з плат-
формою контенту loadbee, щоб надати 
своїм покупцям детальну скомпонова-
ну інформацію про продукцію премі-
ум-класу MANN-FILTER. Це дозволить 
всесвітньо відомому гравцеві на рин-
ку автомобільних запчастин запропо-
нувати дилерам розширення марке-
тингового інструментарію з великим 
об'ємом інформації про продукцію 
MANN-FILTER, яким вони зможуть ско-
ристатися в будь-який час.

У розпорядженні користувачів плат-
форми — не тільки текстові бази да-
них, але і фото, відео та ілюстрації, 
емоційно та переконливо представ-
лено продукцію. З платформи можна 
перейти безпосередньо на комерційні 
сайти всіх торгових партнерів, які ак-
тивували надбудову loadbee на своєму 
торговельному майданчику. «Завдяки 
цьому ми можемо доповнити дані на-
ших замовників даними про продук-
цію MANN-FILTER, — каже Симон Фрік 

(Simon Frick), віце-президент MANN + 
HUMMEL за європейськими продажа-
ми IAM. — Уже зараз матеріал на плат-
формі розподілений по різних товар-
них групах, таких як FreciousPlus, CUK 
і масляні фільтри; далі з'являться і інші 
продукти. Всі дані зберігаються цен-
тралізовано. Всі зміни будуть відразу ж 
відображатися на платформі, так що в 
розпорядженні наших торгових парт-
нерів постійно буде найактуальніша 
інформація». Дилери, що підключили 
інструментарій loadbee, можуть з його 
допомогою пропонувати своїм покуп-
цям тематично згруповану інформацію 
MANN-FILTER, яка сприятиме зростан-
ню продажів. Матеріал представлений 
на німецькій, англійській, французькій, 
італійській та іспанській мовах, за ра-
хунок чого забезпечується можливість 
його використання в різних країнах.

Впровадивши платформу контенту 
loadbee, компанія MANN + HUMMEL 
стала першим європейським виробни-
ком фільтрів, який запропонував своїм 
покупцям таку послугу.

Додаткову інформацію про платформу 
контенту MANN-FILTER і безкоштовний 
код loadbee торгові партнери можуть 
отримати у свого партнера MANN-FILTER 
або звернувшись за адресою customer-
service@mann-hummel.com.

Про компанію MANN + HUMMEL

MANN + HUMMEL є провідним сві-
товим експертом в області фільтра-
ції. Ця група компаній, штаб-кварти-
ра якої знаходиться в м Людвігсбург, 
розробляє конструкції фільтрів для 
автомобілів і виробничих об'єктів, а та-
кож для очищення повітря всередині, 
поза приміщеннями і раціонального 
використання води. У 2019 вона налі-
чувала понад 22  000   співробітників 
більш ніж в 80 філіях по всьому світу, а 
її оборот склав близько 4,2 млрд євро. 
Асортимент продукції включає, зокре-
ма, системи фільтрації повітря, системи 
всмоктування, системи фільтрації ріди-
ни, технічні пластикові деталі, фільтру-
ючі матеріали, фільтри для приміщень, 
а також мембрани для фільтрації води, 
очищення стічних вод і застосування в 
технологічних процесах.

Більш детальна інформація про ком-
панію MANN + HUMMEL доступна на 
сайті http://www.mann-hummel.com.

       
Про платформу loadbee

За допомогою платформи loadbee 
більше 300 фірм-виробників щодня 
пропонують свою продукцію більш 
ніж мільйону покупців на торгових 
майданчиках понад 1300  онлайн-ма-
газинів. Вона дозволяє виробни-
кам надавати інформацію про свої 
товари онлайн-дилерам в різних 
галузях більше ніж в 40 країнах. 
Порівняльним тестуванням було 
встановлено, що loadbee може збіль-
шити конверсію майже на 25% і зни-
зити показник відмов на 15%. Група 
loadbee була заснована в 2013 році 
в місті Лайнфельден-Ехтердінген 
(Німеччина, адміністративний округ 
Штутгарт).

MANN-FILTER використовує платформу 
контенту для підтримки замовників 

• Перший європейський виробник фільтрів, пропонуючий таку послугу. 
• Інформація про продукцію в цифровій формі для підтримки продажів.
• Актуальна інформація, скомпонована централізовано та представлена різними мовами. 

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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Люди ELIT: Андрій Святний

— З чого почалась Ваша історія в ЕЛІТ?

— Із дзвінка шкільного друга, в квітні 1997-го року. Він не 
застав мене вдома, але переказав моїй мамі, що бачив ого-
лошення в якійсь донецькій газеті про пошук співробітника в 
компанію, яка займається гуртовими продажами запчастин, 
та шукає собі представника в Донецькій та Луганській облас-
тях, задля просування продукції, пошуку нових та підтрим-
ки існуючих партнерів. «На мою думку» —  сказав він мамі, 
«опис вакансії підходить для Андрія повністю». Залишив 
контактний номер із оголошення. Після дзвінка, як виявило-
ся, аж в Ужгород, короткого, але блискучого інтерв’ю з пані 
Вікою: «Я і бухгалтер, і секретар директора», мені була при-
значена дата співбесіди в Києві, десь третього чи четвертого 
травня. Співбесіда з генеральним та технічним директором, 
представником материнської компанії. Потім, майже в якості 
волонтера, із обіцяним контрактом, який починався за два 
тижні, але ще не був мені надісланий, була виставка SIA 1997, 
відкриття нового офісу і складу в Києві на Васильківській 34, 
і, врешті-решт, перший робочий день разом з «ЕЛІТ-Україна» 
на початку червня 1997, на складі в Ужгороді. Золотий 
фонд, весна 97, другий призов. Перший був сформований в 
Ужгороді і пропустив через себе і свій досвід (у когось два 
роки, у когось два-три місяці) всіх нових колег з інших міст 
України, куди ЕЛІТ почав йти навесні 97-го. 

 
— Що найбільше запам’яталось за період роботи в 

ЕЛІТ-Україна?

— Ринок запасних частин формувався і ми були до цього 
причетні кожного дня. Відкривалися нові компанії, багато 
було таких, які вже працювали років п’ять і здавалися дино-
заврами. Назви, на кшталт романтичних «Острова скарбів», 
«Українського сувеніра» та «Відродження», чисто німецького 
«Фогеля», прямих і по-харківськи чітких «Карата», «НОКа», 
загадкового, як вранішній туман, «Валмі» або по-дніпров-
ськи конкретних «Стальпромтресту», «Агросоюзу» сьогодні 
викликають ностальгічну добру посмішку (посміхається). 

Ми рівнялися на інших? Іноді, коли дивилися на їх ціни. Але 
перш за все, намагалися реалізувати чеську візію розвитку 
нового гравця на новому ринку. Намагалися працювати тіс-
ніше з СТО, замість партнерів з авторинків. В 97-му це була 
дуже смілива бізнес-стратегія. Мій план продажу на сер-
пень-грудень 97-го коливався від 17 до 25 тисяч доларів на 
місяць, звичайно, без ПДВ, це ж ЕЛІТ. Це здавалося величез-
ною сумою на ті часи і за тих умов. Але, вже в 98-му, в ре-
гіоні було три співробітника на представництві в Донецьку 
і восени почалися пошуки місця під повноцінну донецьку 
філію, відкриту на початку 99-го. Деякі партнери із цього 
регіону і досі є партнерами ЕЛІТ. Без філії, ми мали резуль-
тати більші ніж в Харкові, Львові та Одесі, але ж менші за 
Дніпро. Багато брендів, які були на той час в асортименті, 
або, як тоді його називали на сленгу компанії, «дротяку», 
такі як: UFI, Road House, RTS, VAT, були геть нові та незнайомі 
ринку, доводилося роз’яснювати, рекламувати, ставити на 
своє службове авто, в якості живої реклами, та повсякдень 
розширювати мережу партнерів. Ну чому власник свіжого, 
самотужки пригнаного 124-го, на повітряному фільтрі якого 
викарбовано марку іншого фільтра, має ставити якийсь не-
відомий, та ще й італійський, фільтр? Це були часи стрімкого 
самонавчання та ділових знайомств, які переростали в міц-
ну дружбу через роки та взаємну повагу. За чотири роки в 
ЕЛІТ я побачив майже всю Україну, за виключенням хіба що 
Чернівецької та Сумської областей. ЕЛІТ дав можливість роз-
ширити свій світогляд, професійні компетенції та географію. 
Також ці буремні часи дали добрі уроки управління та пла-
нування. В першу гривневу кризу 98-го, ми два чи три дні, 
якимось чином, торгували за курсом, що вже не відповідав 
реальному. Чи то забули, чи то фін.директор був у відпустці. 
Партнери, звичайно, потирали руки і замовляли, замовля-
ли…. Компанія була єдиною в сфері торгівлі запчастинами, 
яка ще навесні 97-го використовувала надсучасний на той 
час софт — Navision, звичайно під DOS, це дозволяло робити 
дуже багато аналітики і готувати управлінські рішення міні-
мальним штатом працівників. Я вже працював в Київському 
офісі на посаді продукт-менеджера, (один на всі двадцять 
чи двадцять із чимось брендів того часу), чим розвантажив 
директора складу, який ці функції обіймав паралельно і, зда-
ється, ще й тягнув всю зовнішню і внутрішню логістику. Зараз 
він напряму конкурує з ЕЛІТ, керуючи іншою компанією. Ми 
проходили і позитивні, і негативні моменти, компанія росла 
дуже швидко і досвіду з адаптації та впровадження необхід-
них внутрішніх змін, запрограмованих на бурний зріст, бра-
кувало і акціонерам, і менеджменту. Але вже в 2000 і 2001 
році ми відчували, що впевнено займаємо друге місце на 
українському ринку за об’ємом реалізації запасних частин. В 
ці роки я знову був у продажі і відповідав за Київ і централь-
ну частину України, керував чудовим відділом з 4-ма торго-
вельними представниками, хлопцями, яким вдячний за ці 

Ділимося з вами цікавим інтерв’ю Андрія Святного, який перед тим, як очолити представ-
ництво ZF Friedrichshafen AG в Україні, працював в компанії «ЕЛІТ-Україна». Він відповів 
на наші запитання, поділився власними спогадами того, як все починалось, досвідом та 
своїм життям за межами роботи

життя компанії
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спільні часи по сьогодні. Вони були вже тоді дуже круті про-
давці і справжні чоловіки, і подальше життя та кар’єра кож-
ного із них тому підтвердження. Було в цілому дуже весело і 
дуже відповідально, як для плюс-мінус 30 років. 

— Вже у 2005-у Ви очолили представництво ZF Fried -

rich  shafen AG в Україні. Як розвивалась ваша кар’єра в ZF? 

Які виклики поставали перед Вами?

— Я подав свою анкету в дві компанії, бренди яких 
були представлені в тогочасному ЕЛІТ — SACHS Handel та 
Lemförder Metalwaren International, за три дні після свого 
звільнення. Але лише за чотири роки мене було взято в ком-
панію. Першим викликом були досить амбіційні плани ново-
створеної після поглинання і Закса і Лемфердера концерном 
ЦФ компанії, ZF Trading, порівняно із геть скромними резуль-
татами 2004 року. Довелось швидко, протягом двох років, 
впроваджувати зміни в умовах співпраці та адаптувати мере-
жу партнерів, щоб забезпечити сталий розвиток. ЦФ незнає 
графіків із показниками, які йдуть вниз, якщо це не затрати 
(посміхається). До кризи 2008 ми прийшли із цифрами про-
дажів, вдвічі більшими за ті, що були в 2004 році. Але також і з 
першим банкрутством партнера, що також виявилося новим 
у добірці власного управлінського досвіду. Впровадження 
нових принципів роботи із великими гравцям та адаптація 
німецького досвіду, завдяки позиції компанії та персональної 
участі менеджерів, відповідальних за ринок України, приве-
ла до, в цілому, зовсім іншої картини присутності брендів на 
нашому ринку і полицях партнерів. Головне наше завдання, я 
вважаю, ми виконали і працюємо над ним повсякдень: стати 
ближче до своїх партнерів. Кожного року ми ставимо нові цілі 
перед собою і, дякувати Богу, кожен рік не схожий із минулим. 
Впровадження сервісного концепту Original SACHS Service; 
старт продажів систем рульового керування ZF Lenksysteme; 
вивід із продажу бренду BOGE як нова стратегія компанії на 
ринку Європи; впровадження захисту торговельних марок 
на території України та інших країн, що унеможливило швид-
кий сірий імпорт; повне перезавантаження стратегії щодо 
TRW в Україні та інших 10 країнах СНД, за які відповідає укра-
їнське Представництво з 2006 року; Дні Інновацій, які ми про-
водили протягом п’яти років, як принципово новий формат 
технічних тренінгів. Наша команда в українському офісі, яку 
я підбирав завжди разом із німецькими колегами, доводить 
непорушний принцип бізнесу: люди — це головне, в будь-
якій компанії. Це важко, але це вірно. Люди формують кінцеве 
враження покупця від бренду або постачальника.

— Ким є Андрій Святний за межами великої корпора-

ції? Що вас надихає та як проводите вільний час? Яке у 

вас хобі?

— Поза роботою, я, насамперед, щасливий батько і дуже 
щасливий чоловік. В мене прекрасна дружина, з якою я по-
знайомився ще в піонерському таборі, двоє чудових дітей — 
донька та син. Мене більше надихає можливість давати, ніж 
отримувати від життя. Я залишаюсь таким, яким мене вихо-
вали мої батьки та моя родина. Я Донеччанин, вболіваю за 
Шахтар (вперше був на їх грі в 1977 році, на плечах у батька). 
Вільний час — це час для своєї оселі, родини та хобі: рибал-
ки та активного відпочинку, які також до снаги моїй родині. 
Люблю художню літературу, деякі автори стоять в домашній 
бібліотеці в повних збірках і я з нетерпінням чекаю від актив-
них улюблених письменників нових творів. До речі, із появою 

соціальних мереж, зовсім перестав купувати книжки «про 
бізнес» або «успіх». Хоча, одну куплю обов’язково: днями в 
Україні вийшла автобіографічна книга пані Ольги Гуцал, влас-
ниці компанії-динозавра українського ринку олив та фільтрів 
«Каміон-Ойл».

— Враховуючи те, що ZF є однією з найбільш техноло-

гічних компаній світу, які тенденції зараз впроваджують-

ся на ринку? Яким ви бачите його (ринок), наприклад, 

через 20 років?

— Тенденції ідуть за новими знаннями та технологіями, які 
уможливлюють їх реалізацію. Зменшити вагу всього, що вста-
новлено в транспортний засіб, без втрати міцності та надій-
ності; оцифрувати, автоматизувати та електрифікувати все, 
що тільки можна; пов’язати одну із іншою всі системі, якщо в 
цьому є будь-який сенс, для подальшого використання даних 
потоку обміну інформації; повністю відійти від використання 
невідновлюваних джерел енергії для рушія транспортного за-
собу шляхом постійного зниження витрати палива та перехо-
ду на електрику або паливні елементи; підвищити активну та 
пасивну безпеку людини та вантажу будь-якими доступними 
сучасними технологіями. Впровадження існуючих рішень від-
бувається дуже швидко, навіть інколи випереджаючи «свій» 
час, бо ринок невпинно слідкує за новими рішеннями, скеро-
ваними на ефективність. За двадцять років ми, я думаю,  не ві-
дійдемо повністю від дистрибуції окремих деталей, певно, що 
посилиться  дистрибуція софт і хардверу, але загалом, питома 
вага рішень на підтримку мобільності наявних транспортних 
засобів буде дуже суттєва, може, і найбільша, в портфелі сучас-
ного оператора ринку запасних частин. Наші діти, і, точно, що 
онуки, будуть жити в геть іншому за рівнем автоматизації світі, 
який, я сподіваюсь, буде залишатись дружнім по відношенню 
до людини, а не до штучного інтелекту. Було б добре, щоб і 
за двадцять років ми могли собі дозволити ручне керування і 
насолоду від прямого зв’язку з дорогою (посміхається).

— Цього року «ЕЛІТ-Україна» святкує 25-річчя. Що ви 

побажаєте компанії в ювілей?

— Зберігати та примножувати власні корпоративні цінно-
сті. ЕЛІТ і сьогодні працює із багатьма брендами, з якими по-
чинав у 95-му, отже, справжнє партнерство, попри багато не-
гараздів, через які проходила і компанія, і Україна, для вас не 
просто красива фраза із презентації — це велике досягнення. 
Цінувати своїх співробітників і давати їм можливість відкри-
вати собі новий внутрішній або навколишній світ. І, звичайно, 
вибагливих, але вдячних клієнтів.

життя компанії
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Сучасні ремінні стартер-генератори 
змінного струму (РСГ) знижують витра-
ту палива до 15% і, відповідно, зменшу-
ють викиди шкідливих речовин. Ці ком-
пактні силові установки складаються з 
електродвигуна, батареї на 48 В і тран-
сформатора напруги та замінюють зви-
чайний стартер в багатьох гібридних 
автомобілях, що в результаті значно 
підвищує їх ефективність. Однак це ви-
магає надзвичайно високої якості від 
приводного ременя. Зокрема, вплив 
постійних пікових знакозмінних на-
вантажень при роботі, а також постійні 
стиснення і розтягування є реальни-
ми проблемами, з якими можуть тривалий час справлятися 
тільки ремені високої якості. 

Щоб СТО могли надавати своїм клієнтам якісні послуги, ми 
в даний час забезпечуємо доступність наших оригінальних 

високоміцних ременів приводу РСГ і для 
вторинного ринку автозапчастин. Вони 
були розроблені для 48-вольтової сис-
теми гібридного приводу Continental. 
Ремені мають запатентоване виключно 
міцне покриття, що являє собою ткани-
ну з бавовни і поліестеру на ребристій 
поверхні. Основа ременя складається з 
еластомірного компаунда, армованого 
високим вмістом волокон. Поєднання 
цих двох елементів гарантує, що дані ре-
мені здатні витримувати великі зусилля 
від 30 до 60 Н, які можуть впливати на ре-
мінь в приводі під час рекуперації енергії 
і запуску.

У нашому асортименті, в даний час, налічується 21 типо-
розмір  — більше, ніж у будь-якого іншого виробника. Ремені 
на 100% виготовлені в Німеччині. Авторизовані СТО можуть 
надавати на них 5-річну гарантію. 

На сьогодні ми додали в наш асорти-
мент нові ремкомплекти ременів при-
воду газорозподільного механізму (ГРМ) 
для великого числа автомобілів Volvo. 
Популярні шведські моделі, такі як XC60, V60 і S60 від 2013 
року і молодше, все частіше потребують заміни ременя ГРМ. 
Авторемонтні майстерні можуть вибрати продукт, що від-
повідає поставленому завданню, тобто комплект CT1216K1 
з ременем ГРМ і натяжним роликом або, починаючи з літа 
2020 року, комплект CT1216K2, який містить ремінь і натя-
гувач, а також інші необхідні компоненти, такі як обвідний 
ролик і все необхідне для кріплення. Те ж саме відноситься 

і до ремкомплектів з водяним насосом 
CT1216WP1 і WP2.

При цьому, слід зазначити, що кількість 
деталей, що містяться в комплектах, завж-

ди точно відповідає специфікації автовиробника. І це в ко-
рені відрізняється від тих ситуацій, коли після складання 
книжкової шафи ви можете виявити кілька зайвих болтів. 
Комплекти водяних насосів для вищевказаних автомобілів 
також є новинкою в асортименті. Як і завжди з Continental, 
вони виробляються на оригінальному обладнанні з 100% 
якістю і покриваються 5-річною гарантією для зареєстрова-
них СТО.

Сильний крок: Нові поліклинові ремені для 
гібридних стартер-генераторів 

Шведська мода: Нові комплекти для моделей 
Volvo від 2013 модельного року і молодше

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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Отримай найкращі 
можливості
REPXPERT у своєму смартфоні!

Технічний портал для автомеханіків 
у мобільному додатку!
Новий додаток REPXPERT містить у собі 
безкоштовний доступ до TecDoc, пошук 
запчастин та транспортних засобів, 
сканер штрихкодів запчастин та інші 
чудові технічні можливості.

Новий «FAG+»
стандарт
45 найбільш затребуваних артикулів 

додатково доступні в покращеній якості

Завантажуйте для Android 
чи IOS пристроїв

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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Виробник: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Двомасовий 
маховик LuK 

В автомобілях з мокрим подвійним зчепленням
застосовуються спеціальні варіанти
виконання DMF. Основна відмінність полягає
в конструкції вторинної маси. Вона не має
вбудованих механізмів з поверхнею тертя,
але має форму фланця. Він в свою чергу
передає крутний момент через шліцьове
з'єднання з подвійним зчепленням.

Дане шліцьове з'єднання може оптимально
функціонувати тільки тоді, коли коробка
передач з'єднується з двигуном
абсолютно співвісно.

Пошкоджені, деформовані або
відсутні опорні елементи, а також
компоненти, які опинилися в місцях кріплення 
можуть привести до кутового і радіального 
зміщення при установці трансмісії. Це призведе
до підвищених навантажень на шліци маховика,
які в довгостроковій перспективі призведуть
до підвищеного шуму на холостому ходу.

Рекомендації по установці

 Мал. 1: Невелика кількість мастила повинна бути нанесена на внутрішні направляючі шліци під 
               час обслуговування

При заміні DMF, Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендує
дотримуватися таких пунктів:

• Завжди міняйте опорний підшипник (включений до складу з новими DMF).
• Очистіть всі напрямні та шліци з подвійним зчепленням,

перевірте їх знос; замініть, якщо це необхідно.
• Нанесіть трохи високотемпературного мастила на шліци

DMF (мал.1). Мастило повинно відповідати вимогам
і специфікаціям автовиробника. Якщо дана інформація
недоступна, то повинна застосовуватися високотемпературна,
зносостійке ефективне мастило на основі MoS₂ (наприклад 
Castrol Olista Longtime 2 або 3).

• Пошкоджені або відсутні направляючі повинні бути
замінені або доповнені.

• Перевірте правильність посадки розділової пластини на
двигуні і при необхідності замініть її.

• Використовуйте тільки відповідний підйомний пристрій при
знятті або встановленні трансмісії; з'єднання двигуна
і трансмісії робіть плавно, контролюючи точки
з'єднання, і тільки потім їх фіксуйте.

Дотримуйтесь рекомендацій автовиробника!

Рекомендації по установці
Двомасовий маховик (DMF) для трансмісій з мокрим подвійним зчепленням

Новинки, асортимент і технічна інформація
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Як правило, перші ознаки проблем з паливним філь-
тром — автомобіль погано заводиться, можуть бути ривки 
при русі, втрата потужності та динаміки під час обгону.

Що таке ефективна фільтрація?

Паливні фільтри Bosch допомагають захистити найдо-
рожчі компоненти двигуна. Сучасні дизельні та бензинові 
системи впорскування працюють у мікронному діапазоні, 
тому навіть найдрібніші сторонні частинки можуть призве-
сти до передчасного зносу. Паливні фільтри Bosch затри-
мують навіть мікроскопічні частинки розміром в декілька 
тисячних міліметра й забезпечують оптимальну роботу та 
тривалий термін служби паливної системи і компонентів 
двигуна.

Захист від забруднень забезпечується багатошаровим 
фільтрувальним матеріалом, який складається з шару 

целюлози, спеціального смоляного просочення та полі-
ефірного волокна. Ефективність роботи багатошарових 
фільтрувальних матеріалів Bosch становить 99%. Місткість 
забруднень, яку здатний накопичити фільтрувальний еле-
мент до моменту досягнення максимального перепаду тис-
ку, становить 15,34 г (тест проводився за стандартом SAE 
J905 на фільтрі 77041WS під тиском 0,7 Бар). У неякісного 
фільтра максимальна місткість забруднень може становити 
1,46 г — термін експлуатації майже в 10 разів менше в по-
рівнянні з фільтрами Bosch.

Згідно з дослідженнями Bosch, ефективність фільтрів 
низької якості знаходиться на рівні 70% у порівнянні з по-
казником у 95% для фільтрів Bosch (ISO TR 13355, розмір 
часток 3–5 нм). Це означає, що такі фільтри пропускають у 
паливну систему в 6 разів більше забруднень у порівнянні 
з фільтрами Bosch.

Паливні фільтри                          — надійний 
захист систем упорскування та двигуна

Головною проблемою для паливної системи сучасних автомобілів є непостійність якості 
пального в різних регіонах. У результаті засмічення паливного фільтра частками бруду, 
абразивів та води погіршується подача пального, знижується продуктивність паливного 
насоса, підвищується знос деталей двигуна аж до повного припинення його роботи

      

Задля мобільності завтра: необхідність 
фільтрів сьогодні

У майбутньому Bosch буде й надалі пропонувати 
фільтри, які відповідатимуть потребам вашого 
авто – і не важливо, які системи впорскування 
або приводу будуть розповсюджені у цей час на 
ринку. Це можуть бути автомобілі з 
електричним чи гібридним приводом, або 
двигуни на паливних елементах –  та вони все 
одно потребують чистої води, масла або повітря 
для охолодження батареї та/або двигуна. 
Салонні фільтри, в будь-якому випадку, повинні 
забезпечувати чисте повітря всередині салону.

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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Завдяки широкому асортименту важелів підвіски, ми гарантуємо 

максимальну стабільність на дорозі!

– Якість рівня оригінальних деталей

– Більше 1,000 важелів підвіски в асортименті

– Пропозиція для понад 90% найпоширеніших марок авто

– Також доступні у ремонтних комплектах SWAG Special

Найкращий вибір компонентів 

підвіски і рульового управління!

Максимальна стабільність!

ВАЖЕЛІ ПІДВІСКИ SWAG

максимальну стабільність на дорозі!

– Якість рівня оригінальних деталей

– Більше 1,000 важелів підвіски в асортименті

– Пропозиція для понад 90% найпоширеніших марок авто

– Також доступні у ремонтних комплектах SWAG Special

Найкращий вибір компонентів 

підвіски і рульового управління!

BEST CHOICE
FOR SPARE PARTS

www.swag.de



Втрата тиску у пневмосистемі підвіски, в більшості випадків, спричинена пору-
шенням монтажних інструкцій: недотриманням моменту затягування різьбових 
з'єднань, неправильним встановленням та фіксацією пневматичної магістралі. 
Буває, звичайно, що й виходом з ладу розподільчого блоку клапанів пневмосис-
теми внаслідок зносу ущільнень.

Автовиробники завжди точно вказують моменти затягування для різьбових 
з’єднань пневматичних пружин та пневматичних модулів підвіски. Їх необхідно 
дотримуватись при під'єднанні пневматичних магістралей та клапанів залишко-
вого тиску. 

Ігнорування цих вказівок, окрім інших проблем, може спричинити пошко-
дження кільця ущільнення, а це вже при монтажі запрограмує розгерметизацію 
пневмосистеми підвіски найближчим часом. 

Більшість автовиробників приписують моменти затягування різьбових з'єд-
нань пневматичних магістралей від 2 Н*м до 5 Н*м, в залежності від конкретної 
моделі.

Увага! Буває, що автовиробник може змінити деякі приписи в інструкціях вже 
після їх перших публікацій. Тому варто завжди перевіряти їх актуальність в ос-
танніх версіях інструкцій.

Важливо також:

•  Для встановлення кільця ущільнення на різьбове з'єднання пневмомагістралі 
не користуватись інструментом з гострими краями. Це може пошкодити його.

•  Не використовувати герметики при монтажі пневмомагістралі. Його попадан-
ня в систему може її пошкодити та спричинити збої в роботі пневматичної під-
віски.

•  Ремонтувати пневмосистеми, що знаходяться під тиском, обов'язково у захис-
них окулярах!
Підібрати амортизатори, пневмомодулі краще в оригінальному он-лайн-ка-

талозі виробника на www.bilstein.com, замовляти варто тільки в офіційних 
українських дистриб’юторів BILSTEIN. Інформація надана Представництвом ІХР 
в Україні, www.ihr-automotive.ua.

Як попередити розгерметизацію 
пневмосистеми підвіски

Про професійну культуру 
майстра свідчить не лише його 

здатність діагностувати та усувати 
несправності, але й самому не 
стати їх причиною. Тому саме 

знання та дотримання монтажних 
та сервісних інструкцій – головна 

прикмета професіонала.

Відео-інструкції ремонту 
пневмопідвісок на каналі 

BILSTEINde платформи YouTube.
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Упаковка запчастин для легкових автомобілів 

На зміну колишньому поєднанню чорного і червоного 
кольорів та старому логотипу прийшло нове оформлення в 
чорному, сірому і червоному кольорі разом з новим логоти-
пом. Не турбуйтеся, всередині ви знайдете той же продукт, 
якому вже звикли довіряти. Більше того, відмінності між упа-
ковками запчастин для легкових автомобілів і великовантаж-
ного комерційного транспорту стали очевидніші. Останні 
раніше були червоного кольору, але тепер замість цього ма-
ють елементи, виконані зеленим. Така колірна ідентифікація 
допоможе виключити помилки при комплектації замовлень.

Ось кілька прикладів, які дадуть уявлення про новий ди-
зайн упаковки запчастин для легкових автомобілів. Якщо ви 
хочете дізнатися про інші продуктові лінійки, що поставля-
ються в новій упаковці, то повний їх список наведено нижче.          

Упаковка FleetRunner™

Ви, напевно, знаєте, що в травні 2019 року ми представили 
FleetRunner™, новий бренд запчастин Extra Service для ринку 
післяпродажного обслуговування автобусів і вантажних ав-
томобілів.

У той час як упаковка запчастин для легкових автомобілів 
відрізняється від колишньої зовнішнім виглядом, для на-
шого преміального бренду продукції  та великовантажного 
комерційного транспорту нова упаковка означає не просто 
новий дизайн, але ще і підвищену міцність коробок, а також 
рукавів для ременів. Тепер компоненти для великовантаж-
ного комерційного транспорту, яким ви довіряєте, захищені 
ще краще. Крім цього, додаткові пакувальні матеріали за-
безпечують більшу безпеку запчастин при русі по ланцюжку 
поставок. Покращена упаковка знизить ймовірність виник-
нення пошкоджень.

 Нижче наведені приклади оформлення упаковки для ве-
ликовантажного комерційного транспорту.

Огляд продуктових груп з новою упаковкою

Ми представили нову упаковку для всіх продуктових 

лінійок:

•  Ремені Micro-V® системи приводу допоміжних агрегатів.
•  Комплекти Micro-V® системи ремінного приводу допоміж-

них агрегатів.
•  Продукти для великовантажного комерційного транспор-

ту (вся лінійка FleetRunner™ і ремені CoolRunner™).
•  Шланги і патрубки.
•  Металеві запчастини (шківи і напрямні ролики).
•  Обгінні муфти генератора (OAP).
•  Кришки радіатора.
•  Ремені PowerGrip® системи приводу ГРМ.
•  Комплекти PowerGrip® ремінного приводу ГРМ.
•  Натягувачі (DriveAlign® і PowerGrip®).
•  Термостати.
•  Демпфери крутильних коливань (TVD).
•  Клинові ремені.
•  Водяні помпи (звичайні і E-cool ™).

Як відрізнити оригінал від підробки?

Найчастіше оригінальну запчастину важко відрізнити від 
підробки, оскільки виробники підроблених компонентів ви-
користовують дизайн упаковки, дуже близький до оригіна-
лу. Щоб допомогти розпізнати оригінал, ми розробили спе-
ціальну веб-сторінку, на якій детально описаний зовнішній 
вигляд нашої оригінальної упаковки. Ось деякі приклади:
•  На етикетці коробки комплекту Gates PowerGrip® вказаний 

номер продукту, номер запчастини Gates, штрих-код і се-
рійний номер. Нещодавно додані QR-код і ключ продукту 
не тільки надають доступ до електронної версії інструкції, 
але і допомагають виявити підроблені запчастини.

•  Упаковка ременів ГРМ Gates, в свою чергу, має захист від 
підробок на основі унікального коду з 14 цифр, QR-коду і 
особливої етикетки tesa® PrioSpot®.

•  Ремені Micro-V® поставляються в упаковці-рукаві, на пере-
дній частині якої зазначений тип ременя і номер запчасти-
ни Gates, а також штрих-код і QR-код з посиланням на сайт 
продукту www.gatesautocat.com.

Якісно новий вигляд упаковки Gates

У 2018 році ми повністю оновили бренд Gates. Слідом за цим ми також переробили ди-
зайн упаковки, щоб додатково посилити візуальне сприйняття оновленого бренду. Нова 
упаковка буде доступна не відразу: упаковка з оновленим дизайном тільки недавно ста-
ла з'являтися на ринку
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Жорсткість вимог норм токсичності відпрацьованих газів 
у всьому світі призвела до розширення застосування техно-
логії EGR. З моменту введення норми Євро 4 зростає необ-
хідність використання систем рециркуляції відпрацьованих 
газів з охолодженням, щоб забезпечити дотримання обме-
жень по токсичності. Після прийняття норми Eврo 5 майже 
на всі автомобілі були встановлені охолоджувачі EGR. А піс-
ля того, як була прийнята норма Євро 6, для дотримання до-
пустимих викидів оксидів азоту потрібне використання не 
тільки систем EGR з охолодженням, а й систем EGR низького 
тиску. І це не кінець: потреба в ще ефективніших компонен-
тах стрімко зростає.

Надійні рішення пропонує справжній піонер в області ре-
циркуляції відпрацьованих газів: компанія Pierburg, яка вже 
з 1970 року випускає на своєму заводі в Нойс (Німеччина) 
клапани EGR. Сьогодні ця компанія є лідером на європей-
ському ринку компонентів для зменшення вмісту шкідли-
вих речовин і зниження витрати палива на двигунах. Багато 
сучасних автомобілів оснащені різними клапанами EGR і 
охолоджувачами EGR цього відомого підприємства-виго-
товлювача. Реалізацію високоякісної продукції компанії 
Pierburg, на вільному ринку запасних частин, здійснює його 
дочірня компанія Motorservice.

Злагоджена команда

Актуальну тенденцію в області рециркуляції відпрацьова-
них газів є компактні модулі з алюмінію, зі вбудованим кла-
паном EGR, байпасною заслінкою і іншими компонентами, 

такими як масляний теплообмінник і масляний фільтр. 
Найважливішу роль відіграє при цьому точна адаптація 
компонентів системи як один до одного, так і до відповід-
ного двигуну. Тільки в цьому випадку гарантується бездо-
ганне функціонування. Тому зношений або пошкоджений 
компонент рекомендується замінювати рівноцінним йому 
за якістю. Незважаючи на те, що складові частини системи 
рециркуляції відпрацьованих газів не є класичними компо-
нентами, схильними до зносу, в процесі експлуатації двигуна 
можливий їх вихід з ладу. Крім того, в разі виникнення таких 
типових симптомів несправності в системі EGR, як вихлоп 
чорного кольору, втрата потужності, нестійкий холостий хід 
або недостатнє прискорення, багато водіїв звертаються на 
найближчу СТО. Адже кожна несправність призводить до 
втрати потужності, що викликає необхідність ремонту.

Про систему рециркуляції відпрацьованих газів

В системі рециркуляції відпрацьованих газів з охоло-
дженням відбувається підмішування відпрацьованих газів, 
в результаті чого зменшується вміст кисню паливо-повітря-
ної суміші і, отже, знижується температура згоряння в ци-
ліндрах. Оскільки шкідливі оксиди азоту (NOx) утворюють-
ся переважно при високих значеннях температури і тиску, 
цим забезпечується зменшення вмісту оксидів азоту NOx 
у відпрацьованих газах на 50 відсотків — до їх виведення 
в атмосферу. Крім цього, у дизельних двигунів, за рахунок 
рециркуляції відпрацьованих газів, знижується утворення 
сажі приблизно на 10 відсотків.

Зростання попиту на системи рециркуляції 
відпрацьованих газів

З новою силою розгорілася дискусія про зниження рівня шкідливих викидів легкових 
автомобілів. Зростає необхідність використання альтернативних приводів. Однак і вже 
перевірена часом технологія рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) може внести знач-
ний вклад у вирішення цього питання
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18 ВИРОБIВ ДЛЯ БIЛЬШЕ НIЖ
81 МЛН АВТОМОБIЛIВ 

НОВИНКА: ОХОЛОДЖУВАЧI МАСТИЛА ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ 

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

www.ms-motorservice.com

Pierburg № Крос-номер * Виробник автомобілів Застосовується у двигунах

7.09269.21.0 078 117 021 A VAG 1.6/1.8/2.0/2.4/2.6/2.8 (бензин)

7.09269.22.0 06J 117 021 Q; 06J 117 021 P VAG 1.8/2.0 TFSI

7.09269.24.0 11 42 7 525 333 BMW 2.0/2.5/3.0 (бензин)

7.09269.25.0 09G 409 061 VAG 1.6/1.8/2.0/2.5 (бензин)  

7.09269.26.0 04E 117 021 K VAG 1.0/1.2/1.4/1.5 TFSI

7.09269.27.0 068 117 021 B VAG 1.9 TDI/1.8/2.0/2.6/2.8/2.5 TDI 

7.09269.29.0 646 188 03 01; 611 188 03 01; 5080402AA Mercedes-Benz; Jeep 2.1 CDI/2.7 CRD/3.1 TD/4.0/4.7/2.2 CDI

7.09269.30.0 1103.K2; 1 145 941; 30711522 PSA; Ford; Volvo 1.4/1.6 HDi/1.4/1.6 TDCi/1.6 D

7.09269.31.0 028 117 021 E VAG 1.9 TDI/2.4/2.8/3.0

7.09269.32.0 038 117 021 E VAG 1.2 TDI/1.4 TDI/1.9 TDI/2.0 TDI

7.09269.33.0 56 50 833; 55355603 GM; Alfa Romeo 1.4/1.6/1.8 (бензин)

7.09269.34.0 11 42 7 508 967 BMW 1.6/1.8/2.0 (бензин) 

7.09269.35.0 1103.L1; 1 516 998; 11 42 7 805 977 PSA; Ford; Mazda; Mini 1.6 HDi/1.5 TDCi/1.6 TDCi/1.6 MZR-CD 

7.09269.36.0 271 188 04 01 Mercedes-Benz 1.6/1.8 (бензин)

7.09269.37.0 1103.N1; 1103.H4; 9650863380 PSA; Fiat 2.0/2.2 HDi/2.0 JTD/2.8 JTD

7.09269.38.0 112 188 04 01 Mercedes-Benz 1.6/2.4/2.6/2.8/3.2/3.7 (бензин)

7.09269.39.0 82 00 923 115; 213059324R Renault; Nissan; Dacia 1.5 dCi 

7.09269.40.0 03L 117 021 C VAG 1.2 TDI/1.6 TDI/2.0 TDI

Ми зберігаємо за собою право на зміну та невідповідність малюнків.
Інформацію про ідентифікації та заміни див. у відповідних каталогах чи в системах, заснованих на TecAlliance.
Номера деталей приведені лише для порівняння, їх неможна вказувати у рахунках для кінцевих споживачів. 

*



Композитні, перфоровані та звичайні гальмівні дис-

ки Bosch

Компанія Bosch є надійним партнером автомобільної про-
мисловості в галузі виробництва автомобільних гальмівних 
дисків у Європі. Співпраця з провідними автовиробниками, 
а також великий досвід компанії дозволяє створювати та 
виробляти продукцію найвищої якості. Адже коли мова йде 
про автокомпоненти, що відповідають за безпеку, таких як 
гальмівні системи, якість виробу має найвище значення. 

Щорічно фахівці з усього світу досліджують і тестують у 
сучасних лабораторіях тисячі гальмівних дисків. Процес ви-
пробувань передбачає не лише перевірку всього діапазону 
вимірювань і допусків на спеціальному випробувальному 
обладнанні, але також дослідження ливарних матеріалів 
за допомогою лазерної спектрометрії та аналізу мікрофо-
тографій. Комплексне управління якістю та постійне 

вдосконалення технологічних процесів забезпечують 

високий рівень якості кожного гальмівного диска Bosch.

Висока якість гарантує безпеку

Зі збільшенням ваги автомобіля та продуктивності дви-
гуна сучасні гальмівні системи змушені витримувати більш 
високі навантаження. Гальмівні диски Bosch виготовлені 
з високоякісних матеріалів. Однорідна структура сплаву, 
так само як і низькі допуски щодо бічного биття та різни-
ці в товщині фрикційних кілець, перевершують вимоги 
ECE-R90. Гальмівні диски Bosch забезпечують підвище-

ний комфорт водіння та надають додатковий захист 

навіть в екстремальних ситуаціях.

Широкий асортимент

Асортимент гальмівних систем Bosch по всьому світу на-
лічує понад 40 000 найменувань. Модельний ряд продукції 
включає швидкозношувані деталі, гідравлічні вузли та ком-
поненти, тому майстерні знайдуть відповідні компоненти 
гальм практично для будь-якого автомобіля. На європей-

ському ринку асортимент гальмівних дисків Bosch ста-

новить понад 2000 найменувань з покриттям авто-

парку більш ніж 95%.

Прорив у галузі безпеки на дорозі: 25 років системі 

ESP® від Bosch

Інновації Bosch у гальмівних системах гарантують безпе-
ку дорожнього руху вже понад 90 років. Компанією Bosch 
25 років тому була винайдена система динамічної стабіліза-
ції автомобіля ESP®: Bosch і Daimler-Benz вперше застосува-
ли її в автомобілі класу S у 1995 році. 

ESP® — технологія, що рятує життя

Багаторічний досвід і всебічна системна експертиза 

Bosch у галузі безпеки на дорогах дозволяє виробляти 

продукцію, якій можна довіряти.

Гальмівні диски                           : розробки, 
дослідження і випробування якості для 
поліпшеної безпеки

Виробництво на сучасному обладнанні, високі стандарти й ефективне управління якістю 
дозволяє Bosch гарантувати безпеку на дорозі щодня

      

Запобігає аваріям

Лише в Європейському союзі програма 
електронної стабілізації ESP попередила 
близько 500 тис. ДТП з потерпілими*.

*Дані надані центром досліджень аварій Bosch 2020

Рятує життя

З моменту запуску ESP 
врятувала майже 15 тис. 
людських життів у ЄС.

Збільшує долю ринку

У всьому світі 82% пасажирських автомобі-
лів і малотоннажних вантажівок обладнані 
програмою електронної стабілізації ESP. 
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Ваш бренд: Все з одних рук
www.dt-spareparts.com

Все чого Ви

потребуєте



РОЗШИРЕННЯ
АСОРТИМЕНТУ:
ВОДЯНІ НАСОСИ

ДЛЯ ПОПУЛЯРНИХ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ

МОДЕЛЕЙ

Найвища продуктивність від постачальника запасних частин - за якістю продукції та сервісом.

SKF водяні помпи для 
вантажних автомобілів



Тепер ви можете скористатися доступністю та якістю продукції від SKF для іншого ключового 
компонента двигуна - водяного насоса. Ви можете покластись на:

Вибирайте потрібні запасні 
частини, кожного разу 

Так само, як Ви стали довіряти
якості наших колісних підшипників, 
натяжних роликів, шківів та ущільненнь, 
ви можете довіряти якості наших 
водяних насосів.

Щоб отримати більше інформації, 
контактуйте з Вашим місцевим 
представництвом SKF або зайдіть 
на vsm.skf.com. 

Найвищі стандарти якості та відповідність нормам DIN EN 9001: 2000.

Зносостійкість - призначена для роботи у важкому середовищі та забруднених умовах.

Довгострокові випробування на навантаження та постійний контроль якості.

Випробування вакуумом усіх водяних насосів для запобігання витоку.

Поставляється з якісною прокладкою та ущільнювальним кільцем, де це необхідно, 
а також іншими аксесуарами для повного ремонту (втулки, контргайки, гвинти, тощо).

Захист інших компонентів двигуна завдяки безперебійній роботі.

vsm.skf.com 
® SKF is registered trademarks of the SKF Group. 

© SKF Group 2017
The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless prior written permission 
is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted 
for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein.

Автомобільний вторинний ринок є вимогливим. Отже, коли компоненти виходять з ладу, 
час і якість продукції мають велике значення. Ось чому ми прагнемо розширити наш асортимент 
для вантажних автомобілів, щоб краще задовольнити Ваші потреби.



Досягнення команди Powertrain були визнані в категорі-
ях: двигун, трансмісія і високотемпературні матеріали. Вона 
стала одним із 116 постачальників в 15 країнах, отримав-
ши нагороду за постійне перевищення очікувань General 
Motors, створення особливо цінних розробок або втілен-
ня інновацій для компанії.

«Нагороди такого типу — це завжди результат спільних 
зусиль команди і я пишаюся тим, що наша цільова група 
Powertrain була відмічена за її прихильність зміцненню 
зв’язків з нашим найбільшим споживачем» — сказав 
Mike Bugbee, колишній Директор по глобальним 
клієнтам для GM, який нещодавно перейшов на 
посаду Директора з продажу, Глобальні клапан-
ні системи. «Я хочу подякувати організації в 
цілому і командам відділу продажу, вироб-
ничого відділу і відділу якості зокрема, 
а також General Motors за їх надійне 
партнерство і довіру.»

Steve Krause, який став наступ-
ником Mike Bugbee на посаді 
Директора по глобальним 
клієнтам для GM, підкрес-
лив значення цієї нагоро-
ди, а також необхідність і 
надалі фокусуватися на розширенні співробітництва. 

«Це було не тільки величезним досягненням, 
але й заповітом для нас — концентруватися на 
задоволенні потреб клієнта» — сказав Krause. 
«Ми повинні радіти цьому досягненню, але 

звичайно і не втрачати фокус, я із задоволенням 
буду у подальшому сприяти розвитку цього стра-
тегічного напрямку співробітництва».
Переможці конкурсу «Постачальник року» відби-

ралися спеціалістами  глобальної команди General 
Motors із закупівель, проєктування, якості, виробни-

цтва і логістики. 
General Motors також скористався нагодою віртуальної 

події, щоб подякувати постачальникам за їх зусилля під час 
пандемії COVID-19.

«Дуже важливо подякувати всім нашим основним по-
стачальникам за зусилля, докладені ними протягом остан-
ніх кількох місяців для пом’якшення негативних наслідків 
від COVID-19» — сказав віце-президент General Motors із 
Глобальних закупівель і постачання, Shilpan Amin. «Ми 

змогли безпечно поновити наші виробничі операції, але 
наші постачальники також відіграли ключову роль у 

підтримці наших ініціатив по збільшенню поставок 
апаратів ШВЛ і засобів індивідуального захисту для 

волонтерів Червоного Хреста заради врятування 
життів і забезпечення безпеки суспільства.»

Tenneco отримує престижну нагороду як 
найкращий постачальник для General Motors  

Під час віртуальної події, що відбулася 24 червня, General Motors знову визнав компанію 
Tenneco одним із найкращих постачальників і назвав групу Powertrain переможцем у 
престижній номінації «Кращий постачальник року для General Motors». Бізнес-група 
компанії Tenneco вже третій рік поспіль перемагає в цій номінації. Команди постачання 
першокласної продукції Clean Air і NVH були переможцями в 2017 і 2018 роках
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новий сайт
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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 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 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 Суми
вул. Прокоф'єва, 14 
тел.: (0542) 71-00-71

ELIT Тернопіль
вул. Подільська, 21 
тел.: (0352) 43-48-51

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
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