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Кожен захід починався з кава-брейку та презентацій спі-
керів. У бізнес-частині прийняли участь: Олег Варварський, 
генеральний директор, Ігор Пономаренко, директор з про-
дажу, Антон Таборовський, керівник проекту PARTNER ELIT, 
Володимир Храпунов, керівник відділу «Car Fleet Service» 
та інші.

Після бізнес-частини було проведено цікаві активності, 
де гості могли відчути себе справжніми гонщиками, змага-
ючись між собою у віртуальній реальності. На швидкість та 
вправність рук могли себе перевірити у змаганні зі збору 
кубика Рубіка.

Наступним номером у програмі став, добре зарекомен-
дований, технобрейк — це час вільного спілкування клієн-
тів з постачальниками. Це прекрасна можливість отримати 
відповідь на всі питання з «перших вуст». Цього року, участь 
в технобрейку взяли компанії: Starline, ZF, VatOil, Roadhouse, 
KYB, Bosch, Gates, DRiV (Federal Mogul), Philips, Denso, Febest, 
UFI, Sidem, Bilstein, Valeo, Schaeffl  er та Lindstrom. В рамках 
технобрейку були організовані виставки гаражного облад-
нання та інструменту ELIT, клієнти мали можливість наживо 

побачити найпопулярніші та нові позиції з нашого асорти-
менту.

Після технобрейку, ми перейшли до найцікавішої части-
ни нашої зустрічі — святкового гала-фуршету. Там клієнти 
отримували нагороди та призи у різних номінаціях. А також 
було проведено розіграш цінних призів серед наших парт-
нерів. Дякуємо всім, хто відвідував наші Форуми PARTNER  
ELIT 2019 та дякуємо, що ви з нами!

Форум PARTNER ELIT 2019

У 2019 році, ми стали ще ближчими до наших клієнтів і провели не один Форум Partner 
ELIT, а цілих три. Тому їх було проведено у трьох містах: у Львові, Дніпрі та Києві. Від го-
стей заходів ми отримали багато емоцій та позитивних відгуків

гарантія якості сервісу

життя компанії
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життя компанії
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«Elring — Das Original» — гарантія високої якості

Герметики, виконані під замовлення, комплекти прокла-
док та багато іншого. Поряд з класичними прокладками під 
голівку блоку циліндрів, Elring постачає повний асортимент 
орієнтованих на попит автозапчастин для легкових та ван-
тажних автомобілів. При цьому клієнти можуть покластися 
на 140-річний досвід компанії в сфері технологій ущільнен-
ня, рівно як і на компетентність в сфері первинного осна-
щення: головне підприємство Elring Klinger AG є лідером у 
технологіях і серійним постачальником світової автомо-
більної промисловості. Запчастини Elring виробляються з 
використанням технічних ноу-хау в сфері первинного осна-
щення. Це відображається в логотипі торговельної марки. 
Доповнення «Das Original» («оригінал») слугує гарантією 
надійності, безпеки та найвищої якості. Купуючи продукцію 
Elring,  ви отримуєте вироби від лідера у технологіях. З ними 
ремонт двигуна не складе ніяких проблем. 

Додаткові сервісні послуги

Компанія Elring робить ставку не лише на запчастини. До 
послуг покупців повний пакет сервісного обслуговування і 
супровід спеціалістами нашої виїзної служби. Окрім того, ми 
пропонуємо курси підвищення кваліфікації, які допоможуть 
дізнатись усе необхідне про продукцію Elring. 

На сайті www.elring.ru зберігається багато корисної інфор-
мації, включаючи поради від спеціаліста в сфері ущільнення: 
технічні, комерційні, сервісні дані, а також все, що має відно-
шення до продукції Elring. 

Різні відеоролики з монтажу слугують практичною допо-
могою автомеханікам. В них детально і поступово показа-
ні всі важливі етапи монтажних робіт. Піктограми містять 
додаткові вказівки, на що варто звернути особливу увагу. 
Ще більш інтерактивним інструментом є академія Elring. 
Цілодобове онлайн-навчання дає можливість отримати екс-
клюзивну інформацію про компанію Elring та її продукцію. 
Різноманітні екзамени дозволяють стати сертифікованим 
спеціалістом. 

Реєструйтесь за електронною адресою: www.akademie.
elring.de/ru/.

Покладатися можна лише на оригінал

Буде це СТО чи приватний гараж — там обслуговують автомобілі. 
При цьому може здійснюватися заміна деталей, які вийшли з 
ладу — найчастіше на запчастини нижчої якості. Торгова марка 
запчастин «Elring — Das Original», поряд з широким асортимен-
том продукції, компетенцією в сфері первинного оснащення і 
багаторічним досвідом в сфері технологій ущільнення, пропонує 
дещо не менш важливе — сервіс

Elring — також на YouTube

За посиланням http://www.youtube.com/elringdasoriginal 
ви знайдете відеоролики з монтажу та іміджеві фільми про 
компанію Elring та її компетенцію в сфері первинного осна-
щення. Користувачі можуть 
коментувати ролики та за-
давати свої питання. Даний 
сервіс також може бути ко-
рисний механікам, які не ма-
ють постійного доступу до 
Інтернету. Сервісна служба 
Elring надає цілодобову техніч-
ну підтримку за телефоном: 
+49 7123 724-799.

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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Верхнє кріплення підвіски 

У конструкції більшості сучасних 
автомобілів використовується стійка 
Макферсона. Можливість її обертання 
по осі забезпечується підшипником 
(верхньою опорою). Для того, щоб не 
порушувати налаштування комфорту 
транспортного засобу і забезпечити 
правильне навантаження на підшип-
ник, виробники автомобілів регламен-
тують моменти затяжки для підшипни-
ків верхніх опор стійок Макферсона.

Наприклад, момент затягування для 
верхнього кріплення стійки підвіс-
ки одних автомобілів  — лише 35 Н·м 

(Audi  A3, Volkswagen Golf VI), інших 
62 Н·м (Renault Twingo II), а для Opel 
Insignia Sport Tourer зусилля повинне 
становити вже 70 Н·м! Тому, перед вста-
новленням стійок, важливо перевіряти 
рекомендації виробника для конкрет-
ного транспортного засобу.

Якщо ви використовуєте імпульсний 
гайковерт замість динамометричного 
ключа і шестикутника для затягування 
верхньої гайки, ви ризикуєте не тільки 
зірвати різьбу, але також перевантажи-
ти підшипник, тим самим пошкодив-
ши його. Крім того, при використанні 
гайковерта, можлива ситуація, коли 

гайка сяде нещільно по відношенню 
до підшипника, а подальше її затягу-
вання буде просто обертати шток стій-
ки  — амортизатор НЕ буде належним 
чином закріплений у верхній опорі, що 
призведе не тільки до проблеми з ком-
фортом, але й до реальної небезпеки! 
KYB рекомендує заміняти верхні опори 
разом з амортизаторами.

Затяжка «на око» 

Часто можна почути, що досвідче-
ний механік визначає зусилля затяжки 
без спецінструменту. Насправді, ніхто 
не в змозі точно визначити необхід-
ний момент «на око». Використання 
динамометричного ключа або клю-
ча з вимірником кута довороту стає 
обов’язковим. Для дотримання вимог 
виробника механік повинен виста-
вити правильне значення моменту 
затягування на ключі. Крім того, дина-
мометричний ключ не повинен мати 
люфтів у зоні захоплення. І нарешті, 
різьбове з’єднання не потрібно далі 
навантажувати після першого спра-
цьовування обмежувача моменту за-
тягування динамометричного ключа, 
або просто кажучи, одне «клац» — і 
досить. 

Не використовуйте болти 

розтягування повторно

Інша важлива деталь, яка часто іг-
норується при заміні амортизаторів, 
це монтажні болти кріплення. Якщо 
йдеться про болти розтягування, за 
жодних обставин (!) їх неможна вико-
ристовувати повторно в даному вузлі, 
навіть якщо на них немає видимих по-
шкоджень (деформацій).

Момент затягування таких болтів 
розрахований на створення ефек-
ту «переднатягування», який фіксує 
різьбове з’єднання і запобігає його 
ослабленню. При цьому, болт незнач-
но деформується, розтягується. Після 
ослаблення (демонтажу), повтор-
но створити цей ефект неможливо: 

Підвіска: ремонтуємо правильно

Підвіска автомобіля, або система підресорювання — сукупність деталей, вузлів і 
механізмів, що виконують роль сполучної ланки між кузовом автомобіля та дорогою. 
Підвіска автомобіля являє собою одну з головних деталей, яка значною мірою піддається 
серйозним навантаженням під час руху і суттєво впливає на безпеку пересування. 
Відповідно, підхід до ремонту має бути максимально кваліфікованим

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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повторне затягування вже розтягну-
того болта надмірно навантажує його, 
навіть за межами фізичних властивос-
тей матеріалу, що може спровокувати 
поломку  — не обов’язково безпосе-
редньо в процесі монтажу, а й під час 
експлуатації на дорозі.

Перед встановленням нових амор-
тизаторів, перевіряйте комплектацію: 
якщо в інструкції зазначено момент 
затягування і кут довороту, а в комлект 
входять нові болти, то при заміні стійки 
їх обов’язково потрібно використову-
вати з дотриманням інструкцій.

Чому такий важливий коректний 

монтаж

Сучасні амортизатори — це елемен-
ти, які постійно перебувають під висо-
ким навантаженням. За один кілометр 

шляху автомобіля, шток поршня ро-
бить 1500-2500 переміщень зі швидкі-
стю до 2 м/с. Тиск всередині робочого 
циліндра досягає 50 бар, а температу-
ра 120  °С. Щоб зберігати стабільні па-
раметри демпфування в таких умовах, 
всі характеристики амортизатора по-
винні бути збалансовані — наприклад, 
довжина ходу поршня, в’язкість і обсяг 
оливи, тиск газу в циліндрі, а також 
конструкція клапанних механізмів. На 
жаль, всі ці взаємозв’язки можуть бути 
порушені неправильним встановлен-
ням амортизатора.

Якщо не дотримуватися моментів 

затягування

Некваліфікований ремонт підвіски 
може призвести до неприємних на-
слідків: погіршення зчеплення шин з 
дорогою, подовженню гальмівного 
шляху, передчасному виходу амор-
тизатора з ладу. Тому, щоб і надалі 
водіння було комфортним та безпеч-
ним, при ремонті автомобіля важливо 
обирати деталі перевіреної якості, від 
виробників оригінального устаткуван-
ня (ОЕ), для монтажу використовувати 
відповідні інструменти, з дотриманням 
регламентованих зусиль.

На сайті www.kyb-europe.com ви знайдете більш детальну інформацію 
про мобільний додаток KYB Suspension Solutions і рекомендації щодо інстру-
ментів та обладнання для станцій, а також добірку відео-інструкцій з мон-
тажу деталей KYB для більшості популярних автомобілів.

У мобільному додатку KYB Suspension Solutions фахівці можуть знайти 
корисну інформацію для конкретного автомобіля. За моделлю або VIN номе-
ром надаються як моменти затяжки, так і інші інструкції зі встановлення 
деталей KYB, розроблені у чіткій відповідності до вимог автовиробників. 
Додаток є безкоштовним для скачування на App Store і Google Play.

Новинки, асортимент і технічна інформація
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У зв'язку із цими змінами, тепер для усіх клієнтів компа-
нії Behr Hella Service стане доступним увесь асортимент 
продукції MAHLE Aftermarket з якістю постачальника на 
конвеєр. І навпаки, клієнти MAHLE отримають усі продукти 
і рішення для управління терморежимом із одних рук. На 
час перехідного періоду, компанія Mahle гарантує високий 
рівень наявності продукції і максимальну підтримку своїм 
замовникам.

Впровадження змін із 2020 року означає розширення 
асортименту продукції Mahle Aftermarket такими одиниця-
ми товару:

Кондиціонування повітря:

• конденсатори кондиціонера та випарники
• фільтри-осушувачі та акумулятори;
• розширювальні клапани і дросельні трубки;
• вимикачі кондиціонера;
•  електричні елементи регулювання для змішувальних кла-

панів;
• вентилятори салону;

• масла для компресорів кондиціонера;
• регулятори і резистори вентилятора кондиціонера;
• компресори кондиціонера.

Системи охолодження двигуна:

• радіатори охолоджуючої рідини;
• компенсаційні бачки;
• муфти вентилятора;
• вентилятори охолоджуючої рідини і конденсатора;
• інтеркулери;
• масляні радіатори;
• теплообмінники салону;
• водяні насоси і комплекти.

Для зручності здійснення замовлень продукції, Behr Hella 
Service будуть використовуватися старі коди, поруч із яки-
ми, для поступового переходу, буде зазначене нове коду-
вання згідно номенклатури MAHLE. В офіційних документах 
(накладних, рахунках, бланках замовлень) також будуть вка-
зані обидва коди до повного переходу на систему кодуван-
ня продукції, що діє в концерні MAHLE.

Концерн Mahle — надійний партнер та лідер 
ринку 

Концерн Mahle — надійний партнер та лідер ринку у галузі кліматизації і охолоджен-
ня легкових, легких комерційних, будівельних і сільськогосподарських автомобілів, на 
своєму сайті, офіційно повідомив про придбання компанії Behr Hella Service. Починаючи 
з 1 січня 2020 року продукти колишньої компанії Behr Hella Service можна буде розпізнати 
на ринку під торговельним брендом BEHR, а також під глобальним брендом MAHLE

Експерти з управління температурним 
режимом автомобіля.
Вчора, сьогодні, завтра.

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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Ми прибули до Бремену близько 19:00, та враховую-
чи, що це був грудень, надворі вже було досить темно. По 
приїзду до готелю, нас зустріла чарівна Оля — представни-
ця ZF, яка, до слова, теж родом із України, але проживає в 
Німеччині вже більше 10 років. Нас досить швидко засели-
ли в номери, тож ми, залишивши там всі свої речі, пішли до 
ресторану. І, певно, зовсім не важко здогадатись, чим саме 
нас частували  — це була рулька з капустою. Враховуючи, 
що після дороги ми добряче зголодніли, то рулька просто 
«залітала» і, як часто це буває в подібних закладах, була 
такою смачною, що просто «пальчики оближеш». Гарно 
попоївши, ми ще трішки прогулялись містом та пішли 
відпочивати.

  Наступного дня, вранці, ми вирушили до селища 
Dielingen, що неподалік селища Lemfordе, звідки й влас-
не назва бренду Lemfoerder. Частина дороги була по ав-
тобану, частина по селах, але, як всім давно відомо, хіба в 
Німеччині є різниця на якій ти дорозі, якщо вона завжди 
чудова. В цьому селищі знаходиться науково-дослідний 
центр Lemfoerder. В науково-дослідному центрі нам пока-
зали, як проходить проектування, розробка та тестування 
майбутніх запчастин для автовиробників, від початку і до 
запуску виробництва деталей на конвеєр. Сказати, що ми 
були вражені — це нічого не сказати, шкода, що, як майже 
завжди в подібних місцях, не можна було робити фото та 
відео фіксацію. 

  Отже, як проходить розробка та дослідження, а потім 
і виробництво. Спочатку надходить замовлення від 
автовиробників, із запитом на проектування ходових ча-
стин для нового автомобіля, потім інженери проектують 
деталь та показують її замовнику, а далі вже ця деталь 
розробляється і починається найцікавіше  — тестування. 
Деталь проходить такі потужні тести, що годі собі і уяви-
ти: її трусять, здавлюють, заливають водою, заморожу-
ють при дуже низькій температурі, розігрівають до дуже 
високої температури тощо. Ми запитали чи адаптовані ці 
деталі до наших доріг, на що представник ZF посміхнувся 
і сказав, що на цих дослідах вони бачили навіть гірше, ніж 
дороги України. Тому, можете бути певні, купуючи деталі 
Lemfoerder, ви купуєте якість адаптовану до наших доріг!

  Після візиту в науково-дослідний центр, на нас че-
кав обід,  частували нас в їдальні цього центру, разом зі 
співробітниками ZF. Потім ми поїхали до селища Diepholz, 
де власне розташована частина виробництва Lemfoerder. 
На заводі ми побачили як виготовляються деталі ходової 
системи Lemfoerder, також переконавшись в якості вироб-
ництва.

  Ввечері ми ділилися враженнями в одному з кращих 
пабів-ресторанів Бремена «Schuttinger», смакуючи німецькі 
ковбаски та пиво.

  Наступив третій день нашої подорожі, цього разу ми 
вже не покидали межі міста та поїхали на екскурсію в 

логістичний центр ZF. Якщо на заводах більшість з нас 
раніше вже були, то на подібних логістичних центрах мало 
хто був. Перед початком екскурсії, нам сказали, що цей 
логістичний центр  — це лише 5% доставки продукції по 
всьому світу. Коли ми зайшли в середину цього «гіганта», 
у нас прості очі стали, як то кажуть, по п’ять копійок. Все 
зберігання товару, як малого так і палетного,  роботизова-
но, люди не бігають по складу збираючи товар, він просто 
сам до них приїжджає,  їм залишається взяти необхідну 
кількість того чи іншого товару і після цього товар іде 
далі по конвеєрній стрічці. Важко передати словами вра-
ження від побаченого. Покидали логістичний центр у 
неймовірному захваті.

  Після обіду в нас була чудова екскурсія містом. Як і кож-
не місто в світі, Бремен має свою унікальну та неповторну 
історію. Цікавий вечір закінчився грою в боулінг  — дуже 
гарно провели час та ділилися враженнями від побаченого 
протягом поїздки.

  Прощатись завжди сумно, а з такими насиченими буд-
нями — ще більше. Цього дня у нас був ранній виліт додо-
му.  Та підсумовуючи, можу з впевненістю сказати, що ми всі 
згадуватимемо цю поїздку довго і з посмішкою на обличчі. 

  Тож бажаємо всім активно приймати участь в акціях, 
перемагати і гарно проводити час в майбутніх подорожах.

Продукт-менеджер напрямку «Двигун», В’ячеслав Вилков

Що може бути кращим, у передноворічний період, ніж поїздка закордон? Ось і група, до 
складу якої входять клієнти та співробітники «ЕЛІТ-Україна» вважають саме так. За результа-
тами однієї з акцій, відбувся тур, враженнями від якого ділиться один з учасників

Бременські музиканти або в гостях у ZF

життя компанії
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В асортименті «ЕЛІТ-Україна» ви знайдете 28 типів найпоширеніших комплектів ланцюгів, 

що охоплюють найпопулярніші транспортні засоби.

Starline — правильне рішення для 
автомобіля та майстерні

В асортименті ланцюгів ГРМ Starline ви можете обрати:
•  комплекти з натягувачами;
•  комплекти з натягувачами та заспокоювачами;
•    комплекти з натягувачами, заспокоювачами та проклад-

ками;
•   комплекти з натягувачами, заспокоювачами, прокладка-

ми та ваносами.
 Переваги використання ланцюгів ГРМ Starline:

•  Висока якість від європейських постачальників.
•  Неперевершене співвідношення ціни та якості.
•  Гарантія — 2 роки!

Підтверджена якість

 Починаючи з середини 2017 року, ланцюгів ГРМ Starline, 
на території Чехії, було продано більше ніж 2 000 одиниць 
та отримано, всього лише, 2 рекламаційних звернення.

Код товару Опис Застосування

S TK C0007

Комплект: 
ланцюг натягувач

BMW 3 (E90) 320d  2004-2011

S TK C0014 BMW 5 (E39) 520i  1996-2003

S TK C0124 VW GOLF VI 1.4 TSI  2008-2013

S TK C0209 OPEL ASTRA H  1.4 2004-2010

S TK C0251 SKODA FABIA  1.4  1999-2003

S TK C0252 SUZUKI SWIFT III  1.3 2005-
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Асортимент «ЕЛІТ-Україна» пропонує більше ніж 300 типів найпоширеніших прокладок та 

комплектів, що охоплюють найбільш поширені транспортні засоби. 

В асортименті прокладок Starline ви можете обрати такі 
позиції:
• прокладка головки циліндра;
• прокладка кришки клапана;
• прокладка масляного піддону;
• прокладка впускного колектора;
• прокладка випускного колектора;
• сальники.

Переваги використання прокладок Starline:

•  Широкий асортимент, що охоплює найбільш затребувані 
прокладки на ринку.

• Висока якість.
•  Неперевершене співвідношення ціни та якості.
• Гарантія — 2 роки!

Підтверджена якість

Всі прокладки виготовляються з використанням найсу-
часніших стандартів управління якістю та відповідають су-
ворим стандартам ISO/TS16949.

Код товару Опис Застосування

S GA 1029 Прокладка пiд ГБЦ VW TRANSPORTER IV 1.9 TD 1990-2003

S GA 1068 Прокладка пiд ГБЦ CHEVROLET LACETTI 1.8 2003-

S GA 1165 Прокладка пiд ГБЦ SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 1996-2010

S GA 2002 Прокладка клапанної кришки PEUGEOT 207 1.4 2006- 

S GA 2014 Прокладка клапанної кришки DACIA LOGAN 1.6 2007-

S GA 2017 Прокладка клапанної кришки FORD FIESTA 1.4 2008-

S GA 3019 Прокладка впускного колектору RENAULT LOGAN 1.6 2007-

S GA 3028 Прокладка впускного колектору FORD FIESTA 1.25 2008-

S GA 3042 Прокладка впускного колектору MB SPRINTER 1996-2006

S GA 4002 Прокладка випускного колектору AUDI A4 1.9 TDI 2000-2004

S GA 4007 Прокладка випускного колектору DACIA LOGAN 1.6 2007-

S GA 4027 Прокладка випускного колектору CHEVROLET LACETTI 1.8 2003-

S GA 5012 Прокладка піддону картера DACIA SANDERO 1.5 dCi 2008-

S GA 5037 Прокладка піддону картера VW TRANSPORTER IV 2.5 TD 1995-2003

S GA 6001 Ущільнююче кільце, колінчастий вал AUDI A4  2.5 TDI 1997-2000

S GA 6003 Ущільнююче кільце, колінчастий вал SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 1996-2010

S GA 6510 Кільце ущільнювача, стержень клапана CHEVROLET LACETTI 1.6 2003-

рррр рррр
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Технологія створення фільтруючого матеріалу

Під сильною глобальною торговою маркою MANN-FILTER 
випускається продукція для ринку запчастин, яка не по-
ступається по якості оригінальному обладнанню. Але що 
визначає високу якість виробів MANN-FILTER? Зовні це не 
завжди помітно. Відповідь ховається всередині: спеціаліс-
ти MANN-FILTER детально розглядають процес створення 
фільтру та ретельно вивчають фільтруючий матеріал нового 
фільтру дизельного палива  PU 11 001 z KIT. 

Тонкий шар фільтруючого матеріалу — це серце будь-яко-
го фільтру. Він виконує головну задачу — очищення дизель-
ного палива. Адже без чистого дизельного палива, чисте 
згорання неможливе.  При цьому, MANN-FILTER встанов-
лює власні високі стандарти, відносно ступеня очищення 
і виробництва, в тому числі орієнтуючись на специфікації 
виробників автомобілів. Мета складається з того, щоб ви-
ріб відповідав потребам сучасних систем вприскування 
під високим тиском. Більше 1000 проектувальників ні-
мецького сімейного підприємства постійно працюють над 
оптимізацією і модернізацією фільтраційних технологій, 

використовуючи унікальні знання, професійний досвід і 
творчий підхід. «Використовувані до цього моменту матері-
али із целюлози та мелтблауна більше не в змозі задоволь-
няти нові потреби до чистого дизельного палива. Сучасні 
системи вприскування, з їхніми найтоншими форсунками, 
високим тиском до 2500 бар і тривалістю такту в декілька 
мілісекунд настільки вразливі, що навіть дрібні частинки 
бруду в дизельному паливі діють як картеч і можуть стати 
причиною серйозних пошкоджень. Тому розробка нових 
фільтруючих матеріалів просто необхідна»,  — стверджує 
д-р Ларс Шпельтер, голова відділу проектування фільтрів 
дизельного палива MANN+HUMMEL. Одним з таких інно-
ваційних рішень є фільтруючий матеріал MULTIGRADE F 
MB 333, що міститься в новому фільтрі дизельного палива 
MANN+FILTER PU 11 01 z KIT. Задача при розробці виро-
бу полягала в тому, щоб підвищити повноту відсіву і рі-
вень ємності бруду, скоротивши при цьому втрати тиску 
і зменшивши габарити. Для цього проектувальники роз-
робили матеріал, який складається з трьох шарів. Перший 
шар  — повністю із синтетичних волокон  — відповідає за 

Огляд інноваційного фільтру дизельного 
палива MANN-FILTER

Фільтри — це безмовні герої автомобільної техніки: заховані в салоні, їх не видно і не 
чути, але весь цей час вони працюють з максимальною продуктивністю. 24 фільтруючих 
елементи в секунду — така продуктивність провідної компанії на світовому ринку в 
області фільтрації MANN+HUMMEL
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збільшення брудоємності. Найвищу повноту відсіву забез-
печує шар із суміші целюлози та найтонших скловолокон. 
Останній шар із целюлози виконує допоміжну функцію і за-
хищає від потрапляння скловолокна в систему вприскуван-
ня. Після визначення всіх параметрів, кожна нова розробка 
повинна пройти відповідні випробування. Випробування 
проводяться на першому зразку фільтруючого матеріалу, 
формату А4, згідно DIN. В новому сучасному технологічному 
центрі в Людвігсбурзі, першим ділом визначається повнота 
відсіку за допомогою комп’ютеризованого лічильника час-
тинок. Це випробування, як і всі, виконується відповідно до 
стандартів ISO. При цьому визначаються кількість та розмір 
частинок, які просочуються через зразок.

«Робота над удосконаленням MULTIGRADE F-MB 333 про-
водилась до тих пір, поки не вдалося обмежити потраплян-
ня у фільтр до 3 з 1000 частинок, розміром 4 мікрометри. 
Ці частинки майже у 18 разів тонші людської волосини», — 
пояснює Шпельтер. Дуже тонкі скловолокна, а також ком-
бінація матеріалів із трьох шарів, забезпечує найкращу 
повноту відсіву більше 99,7 відсотків частинок, розміром 
від 4 мкм. На наступному етапі, розробники випробовують 
брудоємність матеріалу. Для цього вони додають в пил, для 
випробування, сажу. Розробники повинні переконатись, що 
кожен новий матеріал, який може впоратись з відсіюванням 
великої кількості частинок бруду, передчасно не заб’ється 
пилом. Цей метод випробування симулює максимально 
приближений до реальності процес експлуатації фільтрів в 
польових умовах (в більшій мірі, ніж це забезпечують інші 
випробування, які відповідають стандартам ISO). 

Після успішного завершення першого етапу випробу-
вання, із глобальної мережі виробника фільтрів, обира-
ється підходящий завод, де вони пройдуть вже лабора-
торні випробування. Тут інженери і спеціалісти з обробки 
виробів займуться гофруванням, розкроюванням штори, 

отвердінням, склеюванням і з’єднанням фільтруючого ма-
теріалу сторцем. Таким чином, від 20 до 30 зразків фільтрів 
виробляються вручну, щоб потім, у випадку з фільтрую-
чим матеріалом MULTIGRADE F MB 333, пройти також ви-
пробування у Людвігсбурзі. На цьому етапі перевіряється 
герметичність та міцність різних з’єднань між шторою та 
торцями, а також надійність шву штори. Якщо результати 
будуть незадовільними, в матеріали і процес обробки бу-
дуть внесені зміни, після чого будуть повторні випробуван-
ня. Вже на цій стадії спеціалісти приймають рішення для 
наступного серійного виробництва. Одним з таких рішень, 
наприклад, є принцип з’єднання фільтруючого матеріалу з 
торцем. Із всього достатку варіантів, у випадку з виробом 
MANN-FILTER PU 11 001 z KIT, вибір впав на зварювання інф-
рачервоним випромінюванням. Ще більше варіантів було 
відносно шву штори фільтруючого матеріалу. І тут найопти-
мальнішим виявилось склеювання шву. На останньому ета-
пі перевірок, виріб повертається на завод , де починаються 
промислові випробування. Установки з великими роли-
ками обробляють до тони нових фільтруючих матеріалів, 
пару сотень фільтруючих елементів виробляються в про-
мислових масштабах. 

Розкрій, гофрування, отвердіння і багато іншого — тепер 
нова розробка, яка повинна пройти випробування на стій-
кість і працездатність при тривалій експлуатації. І лише у ви-
падках успішних результатів випробування в промислових 
масштабах, завод і конструкторське бюро дає зелене світло. 
«Процес розробки нового виробу неймовірно трудоміст-
кий, який потребує використання унікальних знань і прива-
блює велику кількість співробітників. Але всі ці труднощі ми 
долаємо з посмішкою на обличчі, думаючи про створення 
високоякісних інноваційних виробів MANN-FILTER для на-
ших клієнтів, а також про встановлення нових стандартів 
якості у області фільтрації», — говорить Шпельтер.
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2020 рік є важливою і складною віхою у розвитку LKQ. 
Наша програма інтеграції 1LKQ Europe сприятиме при-
скоренню росту та розвитку бізнесу. Вона допоможе по-
кращити рівень обслуговування клієнтів по всій Європі, 
об’єднавши сильні сторони, зменшивши складність та 
прискоривши наші процеси. Ми створимо ще сильнішу 
компанію та зміцнимо нашу вже провідну конкурентну 
позицію на ринках. 

Ця програма зробить нас провідним дистриб'ютором 
запчастин та аксесуарів для автомобілів у Європі. Вона 
допоможе нам впоратись із ринком, який швидко зміню-
ється та формується такими викликами як: діджіталізація, 
зміна технологій та зміна клімату. Тому важливо, щоб про-
грама 1LKQ Europe просувалася згідно плану.  

Організаційні зміни в 1LKQ Europe

Нова організаційна структура сприятиме гармонізації 
процесів та інфраструктури, впровадженню кращих прак-
тик та створенню єдиних стандартів у кожній із функцій.  
Ми віримо, що це надасть можливість нашій компанії до-
сягати кращих результатів, приймати швидші та кращі рі-
шення та працювати ефективніше.  У той же час ми зможе-
мо швидше реагувати на вимоги наших клієнтів. 

З 1 лютого 2020 року новим генеральним директором 
Stahlgruber стане Френк Шоллер, який з початку 2019 
року займав посаду головного директора з продажу 
Stahlgruber. 

У Rhiag, Серафіно Бартолоцці займе посаду генераль-
ного директора в нашому італійському дистрибуційному 
бізнесі, також починаючи з 1 лютого 2020 року. Серафіно 
приєднується до нас із Мале, де він створив та керував їх 
азіатсько-тихоокеанським бізнесом понад 10 років, став-
ши лідером в Китаї, який є найбільшим ринком, що швид-
ко розвивається в регіоні.

Новини у сфері бізнес-переходу до 1LKQ Europe

В рамках інтеграції нашої двоступеневої дистрибуції 
в Італії, компанії BM та Stahlgruber Italy об'єднаються під 
брендом Stahlgruber. Об'єднаний бізнес буде підтримува-
тися Rhiag, але також буде продовжувати отримувати пе-
реваги від систем Stahlgruber та логістики, що надаються 
Sulzbach-Rosenberg. Його очолить команда у складі Паоло 
Філіпоцці на посаді генерального директора, Марко 
Порчінай на посаді директора з продажу та Кетті Камнасіо 
на посаді операційного директора. Паоло безпосередньо 
звітуватиме Серафіно Бартолоцці в Rhiag.

Як подальший крок до гармонізації нашої позиції на ринку, 
після розпродажу Stahlgruber в Чехії, дистриб'ютор автоза-
пчастин Stahlgruber в Словенії та технічний центр в Хорватії 
будуть інтегровані в наш бізнес у країнах Центральної та 
Східної Європи, під керівництвом Іржі Новака.

Більше проектів та інвестицій

Ми також працюємо над нашою цифровою програмою. 
EOS буде запущена у Швейцарії найближчим часом, і згідно 
з нашим планом, потім почне розгортатися по всій Європі. 
Наша майбутня спільна ІТ-інфраструктура допоможе нам 
простіше спілкуватися, робити операції швидше, знижува-
ти наші витрати та краще обслуговувати клієнтів.

У Нідерландах ми розпочали будівництво нового дистри-
буційного центру. LKQ планує інвестувати понад 30 мільйо-
нів євро в об'єкт площею 50 000 кв. м. Після запуску нашого 
Національного дистрибуційного центру для Великобританії 
та Ірландії у Тамворті, це буде ще одним кроком, який допо-
може нам запропонувати найкращу послугу з дистрибуції 
на європейському ринку автозапчастин. 

Крім того, в середині 2020 року, ми плануємо відкрити 
наш новий центральний офіс LKQ в районі Цуг в Швейцарії.  

У 2020 році ви побачите впровадження спільного під-
ходу до брендингу, який просуватиме бренд LKQ поряд з 
нашими сильними брендами на місцевому ринку, демон-
струючи, що наші місцеві бренди є частиною потужнішої 
групи.  Це допоможе підвищити впізнаваність та видимість 
бренду LKQ в Європі, при цьому не втрачаючи довіри клі-
єнтів до якості обслуговування, побудованого нашими ло-
кальними брендами дистрибуції протягом багатьох років.

Корпоративні процеси — запорука успіху LKQ

Генеральний директор LKQ Europe, Арнд Франц, ділиться результатами впровадження 
нових процесів в корпорації

життя компанії
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Наш глобальний бізнес виріс на 
5,3%. Загальний дохід складає 12,5 
мільярдів доларів. Окрім зростання 
за рахунок придбань, у тому числі 
Stahlgruber у 2018 році, певне органіч-
не зростання, переважно, спостеріга-
лось у Північній Америці. Незважаючи 
на те, що Європа, за весь рік, зазнала 
незначного органічного приросту на 
0,1%, у четвертому кварталі ми спосте-
рігали зростання на 1,2% порівняно з 
попереднім роком. У 2020 році LKQ 
очікує на органічний приріст в межах 
0,5–2,5%. У цьому році буде продов-
жувати спостерігатися невизначеність 
щодо деяких факторів доходу нашого 
бізнесу, зокрема — сприятливі погод-
ні умови, політичне середовище, між-
народна торгівля та коронавірус. Всі 
ці фактори впливають на глобальну 
економіку.

Річний прибуток на акцію від опе-
раційної діяльності LKQ, зріс на 14% 
до 1,74 долара. За 2019 фінансовий 
рік EBITDA (аналітичний показник, що 
дорівнює обсягу прибутку до вира-
хування витрат за відсотками, сплати 
податків та амортизаційних відраху-
вань) сегменту зріс на 6,2% до понад 
1,32 мільярда доларів, що становить 
10,6% доходу. У Європі сегмент EBITDA 
зріс більш ніж на 7% до 454 мільйонів 
доларів, включаючи 14 мільйонів до-
ларів на трансформаційні витрати на 
інтеграцію європейських операцій. 
Рентабельність за показником EBITDA 
у європейському сегменті була на рів-
ні 7,8%, що відповідає нашим реко-
мендаціям у вересні минулого року. 
У 2020 році ми очікуємо, що цей по-
казник також буде відповідати нашим 
орієнтирам від 8,5% до 9,1%, хоча 
верхній кінець цього діапазону буде 
залежати від постійної невизначено-
сті на ринку. 

Показники грошових потоків LKQ 
досягли рекорду понад 1,06 млрд. до-
ларів США (на 49% вище за попередній 
рік), що показало ефективність заходів 
щодо оптимізації оборотних коштів, 
включаючи такі ініціативи, як наша 
програма фінансування ланцюгів по-
ставок. Оскільки рік продовжується 
у невизначеному бізнес-середовищі, 

ми повинні залишатися зосереджени-
ми на виконанні наших ініціатив, щоб 
досягнути результатів, які закладені у 
наших поточних бюджетах та триріч-
них планах.  

Цього року потрібно звернути осо-
бливу увагу на загальний та валовий 
дохід. Хоча наша група із закупівель 
успішно забезпечує кращі умови для 
об'єднаних закупівель, нам потрібно 
працювати над тим, щоб забезпечити 
кращі ціни у безперечно сильному 
конкурентному середовищі.  Оскільки 
значна частина наших комерційних, 
загальногосподарських та адміністра-
тивних витрат є  постійними, ними по-
трібно керувати відповідно до резуль-
татів діяльності та змін на ринку.  

Успішне втілення нашої програ-
ми 1 LKQ Europe, з її двома напрям-
ками «Стратегія та виконання» та 
«Організаційний дизайн», разом із 
нашою операційною діяльностю, буде 

ключовою умовою досягнення наших 
цілей на 2020 рік та майбутніх цілей. 
Продовжуючи орієнтуватися на наших 
клієнтів, ми будемо виконувати ці іні-
ціативи. Вони зроблять нас сильніши-
ми та більш конкурентоспроможними, 
коли ми станемо однією компанією.

Сьогодні ми розпочали необхідні 
консультації з робочими радами у 
кількох регіонах. Вони ознайомлю-
ються із загальним організаційним ди-
зайном 1 LKQ Europe та 10 функціями, 
які зараз задіяні.  

Крім того, інформаційні заходи для 
співробітників, які проводяться наши-
ми керівниками, допоможуть зрозу-
міти зміни, необхідні для узгодження 
наших європейських, регіональних та 
місцевих функцій.

З повагою, 
Генеральний директор LKQ Europe

Арнд Франц

Вперед разом — досягнення цілей у 2020 році

Корпорація LKQ оприлюднила фінансові результати за четвертий квартал та 2019 рік в цілому

життя компанії
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Наша маленька «відпустка» розпочалась на вокзалі 
Ужгороду, де зустрічали групу, яка приїхала з Києва. Всі 
разом ми вирушили в знамениту кондитерську Валентина 
Штефаньо, де нам вдалося скуштувати «візитну картку» за-
кладу — фірмовий торт «Ужгород». Поласувавши смачним 
солоденьким, нас чекав квест по замку та місту. Перші вра-
ження були незабутніми, розбавити робочі дні таким чи-
ном — чи не найкращий варіант? 

Настав момент зустрічі з командою Ужгородської фі-
лії, яку ми провели за чашкою ароматної та гарячої кави. 
Діставшись до «Воєводино», нас чекав майстер-клас з при-
готування бограч-гуляшу. А хіба десь краще можуть навчи-
ти, як готувати подібні страви, як не на західній Україні? 

А закінчив вечір, своїми розповідями байок, найкращий 
екскурсовод Ужгороду. Це добряче підійняло настрій та за-
кріпило враження першого дня. Безперечно, можна заяви-
ти: нам тут подобається!

Ранок розпочався цікаво, адже нас чекала екскурсія до 
замку Паланок (Мукачівський замок). Унікальний зразок 
середньовічної фортифікаційної архітектури, з поєднанням 
різних стилів. Дуже хотілось би поділитися з вами історією 
цієї неймовірної споруди, але нехай це буде вашим стиму-
лом, щоб відвідати цей замок самому та побачити все на 
власні очі.

Ой, а що ж нас чекало далі… Термальні води в Косино! Там 
ви можете відчути ефект цілющих властивостей підземних 

Драйвова поїздка — найкраща мотивація 
для співробітників!

З 13 по 16 лютого відбулась мотиваційна поїздка для групи співробітників ЕЛІТ-Україна. 
Цього разу вибір випав на найкращий курорт Закарпаття — туристичний комплекс 
«Воєводино». На учасників чекала цікава розважальна програма. Давайте трішки глибше 
зануримося в те, що відбувалося в цій подорожі

життя компанії
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вод у різних басейнах з термальними та прісними водами. 
Відпочинок в Косино — найкращий спосіб поєднання при-
ємного з корисним!

Ввечері ми вирушили на дегустацію закарпатських вин 
та «Палиночок». Що таке вино, певно, ви і так знаєте, а от 
інша назва, скоріше за все, вас зацікавила. Палинка — міц-
ний алкогольний напій з плодових спиртів, традиційних для 
Закарпаття, натуральних фруктових дистилятів. Що тут ще 
скажеш, наші рецептори, здається, досі пам’ятають ці, такі 
різні, смаки. 

Початок третього дня був відразу заряджений адреналі-
ном та драйвом, адже розпочався він з джипінгу в гори на 
полонину. Джипінг до карпатських вершин — чудовий шанс 
урізноманітнити свій відпочинок в Карпатах. Відвідати за 
кілька годин місця, до яких зазвичай треба витратити кілька 
днів пішого ходу, на потужному позашляховику, що з лег-
кістю долає складні підйоми і спуски, бездоріжжя та неве-
ликі потічки. Під час подорожі нас зачарували карпатські 
полонини, високі скелі, річки і водоспади. Чудовий настрій, 
насичений несподіванками і цікавими фотографіями — за-
безпечений!

Розповідаючи про кожну деталь нашої поїздки, хочеться 
хвалити кожну з них, але це і не дивно, адже відпочинок 
справді видався незабутнім. Ось, наприклад, після шалено-
го джипінгу, нас чекав, не менш прекрасний, пікнік в горах. 
Смакувати їжу, коли тебе оточують гірські краєвиди та чисте 

повітря  — це найвища насолода. В такі моменти хочеться 
забути про всі турботи, адже рай на землі точно існує і, зда-
ється, ми саме там.

Після такого єднання з природою, чого б вам хотілось 
найбільше? Попаритися в сауні? Спішу запропонувати вам 
альтернативу — купання в чані. Справа в тому, що купання в 
чані переноситься організмом набагато легше і комфортні-
ше, ніж гаряче повітря саун і лазень. У чані термічний вплив 
поширюється тільки на нижню частину тіла, в той час як ди-
хаєте ви чистим і прохолодним гірським повітрям. Гаряче 
повітря не обпалює обличчя, прогрів відбувається рівно-
мірно. І, повірте, задоволення від можливості зануритися 
в прохолодну гірську річку після гарячого чана не можна 
описати ніякими словами! 

Під кінець дня, нас чекала гала-вечеря та дискотека. Фух, 
ох і насиченим видався день.

Четвертий день був завершальним, наш відпочинок був 
настільки чудовим, що хотілось залишити щось на згадку 
про нього. У нас був вільний час, щоб погуляти по місту та, 
звісно ж, купити сувеніри, якими ми б закарбували собі в 
пам’яті кожен момент та могли поділитись ними з іншими 
дорогими нам людьми. 

Ну ось вже час вирушати в дорогу додому. З новими си-
лами та зарядом на хорошу роботу, ми поїхали до Києва. 
Дякуємо, наш дорогий «ЕЛІТ», за можливість подорожувати 
та побачити свою країну такою різноманітною! 

життя компанії
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Компанія Osram стояла біля витоків штучного освітлен-
ня — від перших електричних ламп до сучасних енергозбе-
рігаючих джерел світла. Під торговою маркою OSRAM, заре-
єстрованої в 1906 році, випускалися лампи розжарювання з 
нитками із металів осмію і вольфраму, від яких пішла назва 
бренду (OSmium і volfRAM). Інтенсивний досвід останніх 
років у сфері виробництва світлодіодів і лазерів, розвитку 
цифрових споживчих послуг та інтернету, відповідає сучас-
ному стану Osram як високотехнологічної компанії.

Винаходи та ноу-хау Osram захищені понад 17 800 патен-
тами і патентними заявками.

Після реорганізації бізнес-моделі і зникнення в 2016 році 
з ринку традиційних джерел світла і світильників побутово-
го призначення, компанія Osram структурно розділена на 
три дивізіони, які співпрацюють між собою на глобальному 
і технологічному рівні:
•  Automotive (Автомобільний): автомобільні лампи, систе-

ми освітлення і сенсорні технології;
•  Digital (Цифровий): рішення для цифрового освітлення, 

цифрові програми і інтеграція даних — продаж програм-
ного забезпечення, датчиків, аналітичних і хмарних систем;

•  Opto Semiconductors (Оптичні напівпровідники): міжсек-
торні продукти зі світлодіодними, інфрачервоними і ла-
зерними компонентами.
Компанія Osram має 48 підприємств і філій, розташованих 

в 17 країнах світу, і забезпечує своєю продукцією спожива-
чів в 120 країнах. Загальна чисельність персоналу — 26 200 
чоловік. Виручка в звітному фінансовому 2019 році (закін-
чення 30 вересня) склала більше 3,5 млрд євро. Щорічно по-
над 10% обороту компанії інвестується в науково-дослідні 
розробки та розвиток інновацій.

У 2018 році було створено спільне підприємство OSRAM 
Continental AG, що займається розробкою інтелектуальних 
рішень для автомобільних застосувань. Ці рішення побудо-
вані на інтеграції в одному продукті освітлення, датчиків, 
електроніки і програмного забезпечення, що забезпечує 
освітлювальним приладам розумні функції  — наприклад, 

заснований на світлових сигналах зв'язок між водієм, інши-
ми учасниками дорожнього руху і навколишніми об'єктами.

Компанія Osram значно зміцнила свої позиції в 
aftermarket-сегменті після придбання в 2019 році британ-
ської компанії Ring Automotive, що спеціалізується на ви-
робництві автомобільних ламп, електроніки та аксесуарів. 
Пропонована Ring Automotive продуктова лінійка виходить 
далеко за рамки класичного сегменту автомобільного освіт-
лення та доповнює асортимент продукції Osram.

У 2017 році компанія ввела в експлуатацію в Куліме 
(Малайзія) надсучасний завод з виробництва світлодіод-
них чіпів, що застосовуються для внутрішнього, вулично-
го, фасадного освітлення і автомобільної промисловості. 
Завод доповнює виробничу програму підприємств Osram, 
в рамках якої компанія поставляє на глобальні ринки будь-
які типи світлодіодів синього, зеленого, білого, червоного, 
помаранчевого, жовтого і інфрачервоного спектру, а також 
поверхневі та об'ємні випромінювачі.

OSRAM (Osram Licht AG) транснаціональна компанія зі штаб-квартирою у Мюнхені (Німеч-
чина), один із провідних світових розробників і виробників напівпровідникових компонен-
тів, світлового обладнання та інтелектуальних систем освітлення. Компанія здійснює науко-
во-дослідницьку діяльність в області оптоелектроніки та фотоніки

Світло — це OSRAM. Відтепер в асортименті 
«ЕЛІТ-Україна»

Osram Automotive (AM):

Підрозділ Osram Automotive випускає лампи, світлові 
модулі і сенсорні компоненти для автомобільної про-
мисловості і здійснює поставки як на складальні конве-
єри світових автоконцернів (сегмент OEM), так і на ринок 
післягарантійного обслуговування легкових автомобілів, 
мототехніки і вантажного транспорту. Продукцію для 
сегменту aftermarket компанія поставляє під власними 
торговими марками OSRAM, NEOLUX і SYLVANIA (на пів-
нічноамериканському ринку).

Osram Opto Semiconductors (OS):

Osram Opto Semiconductors розробляє і виробляє світ-
лодіодні компоненти і оптичні напівпровідникові при-
лади і займає провідні позиції в області спеціалізованих 
додатків, таких як інфрачервоні компоненти для смарт-
фонів, автономного водіння. 

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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У 2018 році компанія Osram приступила до реалізації 
проекту SmartVIZ, що фінансується Баварським державним 
Міністерством економіки, регіонального розвитку та енер-
гетики, з дослідження інноваційних технологій візуалізації 
за допомогою μLED (мікро світлодіодів менше 100  мкм). 
Технологія μLED може виробляти надзвичайно високу 
яскравість в широкому динамічному діапазоні і здатна зі-
грати ключову роль для майбутніх мегатенденцій, таких як 
додатки доповненої реальності і автомобільних внутрішніх 
застосуваннях. Пристрої візуалізації, засновані на прямому 
випромінюванні μLED пікселів, вважаються проривним роз-
витком на ринку візуалізації і мають потенціал, щоб обійти 
такі технології, як LCD або OLED.

 Протягом декількох десятиліть Osram випускає іннова-
ційні продукти для індустрії розваг. Наприклад, додатки для 
сценічного і студійного освітлення; обладнання та програм-
не забезпечення світлових ефектів на міжнародних музич-
них шоу «Євробачення» (ESC), і ADB Stagelight. До складу 
Digital-дивізіону входить і компанія LED Engin із Силіконової 
долини — постачальник яскравих і компактних світлодіод-
них рішень для індустрії розваг, архітектурного і промисло-
вого освітлення.

Osram є одним з ключових провайдерів розумних рішень 
для тепличного агробізнесу — від світлодіодних світильни-
ків до комплексних готових систем для вертикальних рос-
линнх фабрик, гідропонних теплиць і невеликих гроубоксів.

Інтелектуальна система освітлення Osram Phytofy RL ви-
користовується NASA (Національним управлінням з аеро-
навтики і дослідження космічного простору США) для роз-
ведення рослин в рамках фундаментального дослідження, 
присвяченого пошуку надійного джерела свіжої їжі для кос-
монавтів.

Частиною Osram DI також є лампи для кінопроекції, під-
свічування для текстильних виробів і світлові рішення для 
промислового і медичного застосування.

Що стосується автомобільного освітлення, тут OSRAM — 
беззаперечний лідер, який завоював визнання автолюбите-
лів і професіоналів по всьому світу. Лампи OSRAM щорічно 
поставляються на конвеєри Toyota, Audi, BMW, Ford, Honda, 
Mercedes-Benz, Mazda, Nissan, Renault, Volkswagen і багатьох 
інших автогігантів.

Асортимент OSRAM включає найкращі рішення для лег-
кових автомобілів, мотоциклів і комерційного транспорту, 
а за типами цоколів покриває 98% світового автопарку. 
Настільки велике портфоліо дозволяє стверджувати, що які 
б не були ваші потреби і побажання, OSRAM підбере те, що 
потрібно саме вам — від моделей відповідних мінімальним 
вимогам стандартів до найпотужніших джерел світла для 
«off  road»

У чому полягає секрет успіху? На всіх етапах виробни-
цтва компанія застосовує систему всебічного управління 
якістю. Саме завдяки цьому всі галогенні, ксенонові і світ-
лодіодні лампи OSRAM відповідають чинним міжнародним 

стандартам, а окремі продукти OSRAM мають показники 
вище стандартних.

Наприклад:
•  стали вже легендарними моделі з підвищеними світлови-

ми характеристиками: NIGHT BREAKER LASER і SILVER;
•  моделі ламп з високою колірною температурою: галоген-

ні (4000 К і більше) і ксенонові (6000 К і більше) COOL BLUE 
INTENSE;

•  лампи з високою вібростійкою для вантажних автомобілів 
TRUCKSTAR PRO;

•  У 2014 році, в якості партнера BMW і Audi, компанія Osram 
представила перший в світі серійний автомобіль з лазер-
ними LED-фарами з дальністю повного променя 600 ме-
трів — це вдвічі більше, ніж у стандартних світлодіодних 
фар. В його основі лежить розроблена Osram технологія 
автомобільної лазерної активації порожнього фосфору 
(LARP): модуль, в якому лазерний промінь з декількох ді-
одів спочатку потрапляє в перетворювач і там за допомо-
гою флуоресцентної речовини перетворюється з синього 
світла в білий;

•  в 2016 році Osram представляє першу OLED-фару для се-
рійного автомобіля (BMW M4 GTS). При створенні гнучких 
і тонких джерел світла для задніх блок-фар, розроблених 
спільно з інженерами Odelo Group, застосовані органічні 
світлодіоди (organic light-emitting diode, OLED).
Компанія Osram постійно працює над реструктуризацією 

свого бізнесу і зміцненням позиції провідного гравця галузі. 
Компанія вдосконалює «розумне» освітлення і платформу 
IoT Lightelligence і розвиває продукти на основі напівпро-
відникових технологій, які використовуються в найрізно-
манітніших областях — від приладової панелі автомобілів, 
смартфонів, віртуальної реальності та автономного водіння 
до мережевих інтелектуальних рішень освітлення в будів-
лях і містах.

OSRAM DIGITAL (DI):

«Цифровий» бізнес-дивізіон Osram Digital орієнтова-
ний на розвиток концепції Інтернету (IoT)  — цифрових 
додатків на базі напівпровідникових технологій та інте-
лектуальних енергоефективних систем освітлення з під-
ключенням через інтернет. 
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Своїм новим двошвидкісним електроприводом ZF пред-
ставляє новий етап електромобільності в сегменті легкових 
автомобілів. «Для електромобілів, які використовуються в 
повсякденному житті, важливо отримати якомога більшу 
дальність пробігу при кожній зарядці акумулятора, — за-
являє Берт Хеллвіг (Bert Hellwig), керівник підрозділу елек-
тромобільності (E-Mobility) концерну ZF. — Кожен відсоток 
підвищення ефективності перетворення енергії приводить 
до збільшення на два відсотки дальності пробігу». Щоб під-
вищити номінальну продуктивність нової системи електро-
приводу, ZF використовував свій системний досвід і розро-
бив новий електродвигун з максимальною номінальною 
потужністю 140 кВт, який ідеально взаємодіє з двоступін-
частим елементом. «Поєднання наших практичних знань і 
ноу-хау в галузі розробки електродвигунів, коробок пере-
дач і силової електроніки гарантує досягнення найкращої 
можливої дальності пробігу при кожній зарядці акумулято-
ра», — заявляє пан Хеллвіг.

 Транспортні засоби з новим двошвидкісним приводом 
споживають менше енергії, що, своєю чергою, збільшує 
дальність пробігу до 5 % порівняно з одношвидкісним агре-
гатом. Перемикання передач виконується на швидкості 70 
км/год. При підключенні до мережі контролерів CAN авто-
мобіля можна також , за бажанням клієнта, розробити інші 
алгоритми перемикання передач, можливо, пов’язані з да-
ними цифрової карти і GPS. Наприклад, транспортний засіб 
може використовувати маршрут, запрограмований у навіга-
ційному пристрої, щоб розпізнати, як далеко розташована 
наступна зарядна станція, і активно перемикатися в еко-ре-
жим. Також можливе ефективніше перемикання передач 

з урахуванням рельєфу місцевості при міждержавних і 
міжміських поїздках. Під час поїздки можна також здійснити 
бездротове оновлення програмного забезпечення, завдяки 
наявності мережевого зв’язку із хмарними службами. 

Для виробників транспортних засобів, новий двошвид-
кісний привід пропонує два варіанти використання поліп-
шеної ефективності перетворення енергії. Виробник оригі-
нального обладнання (OEM) може або збільшити дальність 
пробігу, не змінюючи розмір акумулятора, або застосувати 
акумулятор меншого розміру. 

Модульний підхід: краще рішення для забезпечення 

ефективності або продуктивності. 

Завдяки дизайну цього пристрою, який оптимізує установ-
чий простір, двошвидкісна система підходить для легкових 
автомобілів компакт-класу, де внутрішній простір має ви-
рішальне значення. Двошвидкісна концепція пропонує пе-
реваги для OEM-виробників, які прагнуть забезпечити про-
дуктивність. «До сих пір, при використанні електродвигунів, 
виробникам транспортних засобів доводилося обирати між 
наявністю високого початкового крутного моменту і висо-
кою максимальною швидкістю, — пояснює пан Хельвіг. — Ми 
зараз усуваємо цей конфлікт, і новий привід буде сумісний із 
високопродуктивними і більш важкими транспортними за-
собами, наприклад, з легковими автомобілями, які оснащені 
фаркопом і використовують причіп». При модульному підхо-
ді ZF поєднує застосування двошвидкісної коробки передач 
з потужнішими електродвигунами, розрахованими на по-
тужність до 250 кВт. Це забезпечує підвищене прискорення і, 
можливо, вищу максимальну швидкість.

ZF «вмикає підвищену передачу»: новий двошвидкісний електропривід для легкових 
автомобілів оснащений вдосконаленим електродвигуном з елементом перемикання пере-
дач і відповідною силовою електронікою. Підвищення ефективності перетворення енергії, 
порівняно з попередніми електроприводами, збільшує дальність пробігу при кожному 
заряді акумулятора. Ця система приводу може бути застосована не тільки для легкових 
автомобілів «компакт-класу», а й для спортивних і швидкісних автомобілів

Зсув парадигми на користь електромобільності: 
ZF представляє новий двошвидкісний 
електропривід для легкових автомобілів

Новинки, асортимент і технічна інформація 

22



Запропонована концерном ZF технологія безпеки може 
допомогти запобігти нещасним випадкам, а якщо зіткнен-
ня неминуче — пом’якшити його наслідки. Це відноситься 
до водіння в ручному режимі, допоміжному та автоматизо-
ваному. Концерн ZF пропонує найбільш повний портфель 
пропозицій (від усіх постачальників автомобільного облад-
нання) з надання допомоги в досягненні цієї мети: це датчи-
ки, які контролюють зовнішню зону і внутрішню частину 
автомобіля, високоефективні системи обробки сигналів, 
системи управління рухом автомобіля і системи безпеки 
пасажирів.Сучасні системи підтримки призначені полегши-
ти роботу водіїв, активно забезпечувати запобігання аварі-
ям і порятунок життів. Усе починається з моменту, коли ви 
сідаєте в автомобіль. Система ременя безпеки з активною 
пряжкою полегшує пристебнення, а також забезпечує без-
печний і комфортний натяг ременя безпеки. У стандартних 
ситуаціях водіння системи , ZF дозволяють водієві керу-
вати автомобілем невимушено, і в той же час підвищують 
безпеку під час критичних маневрів водіння. Це особливо 
характерно в умовах переходу між автоматичним і ручним 
режимами водіння. «Наша концепція взаємодії ставить лю-
дину в центр уваги і заохочує простоту рішень», — заявляє 
Уве Клас (Uwe Class), керівник відділу безпечних мобільних 
систем, департамент перспективних розробок.

Автоматизоване подолання небезпечної зони

У разі виникнення критичних ситуацій водіння, таких як 
екстрене гальмування або маневри, щоб уникнути аварії, 
передбачені високопродуктивні системи надання допомо-
ги водієві. Наприклад, система «Автоматичного ухилення від 
лобового зіткнення» (Automated Front Collision Avoidance) 
може автоматично виконувати маневри ухилення, якщо 

своєчасно не виконується ручне гальмування або ухилен-
ня в умовах зустрічного руху. В цьому випадку, система до-
помоги водієві (Driver Assistant) оцінює, чи можливе засто-
сування екстреного гальмування і чи достатньо вільного 
простору для виконання маневру ухилення.

Ширша зона деформації в разі критичного зіткнення 

з боковим ударом

Нещасних випадків не завжди можна уникнути, а для па-
сажирів транспортних засобів можуть бути особливо не-
безпечні зіткнення з боковим ударом. Приблизно третина 
нещасних випадків у результаті дорожньо-транспортних 
пригод, за участю легкових автомобілів, обумовлені міні-
мальною буферною зоною зминання, що поглинає бічний 
удар порівняно, наприклад, з випадками лобового зіткнен-
ня. Перша у світі система захисту пасажирів при зіткненні, 
що використовує зовнішню бічну подушку безпеки, здатна 
знизити на 40% наслідки аварії з боковим ударом. Це дося-
гається шляхом розташування подушки безпеки зовні, яка 
створює додаткову зону зминання дверей автомобіля між 
стійками A і C. Система спрацьовує тільки в тому випадку, 
якщо високоефективні датчики виявляють неминуче зітк-
нення з боковим ударом і, як захід у відповідь, активують 
систему захисту.

Для ZF, безпечна мобільність означає максимально ефективний захист учасників дорож-
нього руху, як усередині транспортного засобу, так і в радіусі його пересування. Прикла-
дами можуть слугувати функції автоматичного ухилення від лобового зіткнення або пер-
ша у світі система захисту із зовнішньою бічною подушкою безпеки, що спрацьовує перед 
зіткненням

Посилений захист людей у русі: розроблена 
комплексна технологія безпеки транспортних 
засобів від ZF
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З радістю повідомляємо, що наступні товари VatOil 
отримали погодження специфікацій від автовироб-
ників:

SynGold LL-III Premium 5W-30

Затверджено згідно VW 504.00 / 507.00 

Відповідає вимогам 229,51 MB 

SynGold LL-III Premium 5W-30 — це універсальна 
синтетична моторна олива LowSAPS, яку було спеці-
ально розроблено для автомобілів і мікроавтобусів 
групи VAG, Mercedes, BMW та інших. SynGold LL-III 
Premium 5W-30 підходить для бензинових і дизель-
них двигунів, як з технологією Unit Injector, так і без 
неї. Також, дана олива підходить для подовжених ін-
тервалів заміни та автомобілів з сажовим фільтром.

УВАГА! ОНОВЛЕНО ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ACEA C3 | API SN 
BMW Longlife-04 | Porsche C30

Код товару Номер Об'єм, л.

VAT 10-1 LONGL III 50582 1

VAT 10-4 LONGL III 20583 4

VAT 10-20 LONGL III 50595 20

VAT 10-60 LONGL III 50596 60

VAT 10-208 LONGL III 50597 210

SynGold 5W-30

Затверджено згідно MB 229.51

Затверджено згідно MB 229.52

Затверджено згідно VW 505.00 / 505.01

SynGold 5W-30 спеціально розроблений для дви-
гунів з технологією DPF (сажові фільтра) та/або TWC 
(триходовий каталітичний). Він підходить для засто-
сування в автомобілях з специфікаціями MB 229.51 
та BMW LongLife 04. SynGold 5W-30 також збільшує 
термін експлуатації сажових фільтрів.

УВАГА! ОНОВЛЕНО ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ACEA C3 | API SN
 GM Dexos 2 | BMW Longlife-04

Код товару Номер Об'єм, л.

VAT 10-1 50025 1

VAT 10-4 50026 4

VAT 10-20 50027 20

VAT 10-60 50145 60

VAT 10-208 50146 210

Оливи VatOil отримують чергове підтвердження 
стандарту якості!
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Набір інструменту WO1

В набір включений рефрактометр, який надає механікам 
можливість швидко і точно визначити температуру замер-
зання охолоджуючої рідини. На відміну від аналогічних 
комплектів, всі адаптери виконані з металу, а не з пластику.

Набір інструменту WO2

Даний комплект адаптерів також слугує для роботи з сис-
темою охолодження. Він дозволяє автомеханіку проводити 
діагностику та усувати несправності у системі охолодження 
в більше ніж 80% усіх автомобілів із європейського автопар-
ку. Окрім усіх необхідних адаптерів, які виконані з металу та 
мають неслизьку поверхню, в набір входять різні корисні 
приладдя, починаючи від насосу до опресування системи 
та закінчуючи рідиною для тестування системи на витік, яка 
застосовується при пошуку дефектів у прокладках головки 
блоку циліндрів.

Набір інструменту WO3

Зручний комплект, який призначений для усіх видів ро-
біт по системі охолодження. В наборі є система шлангів з 
адаптерами W02 для зручного автоматичного заповнення 
системи охолодження і розповітрювання. Зручність полягає 
в вакуумуванні системи перед заповненням, а це означає 
відмову від важкого процесу підйому транспортного засобу, 
розгін двигуна до гарячого стану і наступного доливу. Це дає 
очевидну економію часу постійно завантаженим автомай-
стерням. Адже залишається всього лише — з’єднати, залити, 
і справу зроблено! Тому цей набір є ідеальним доповнення 
до комплектів W01 та W02.  

Набір інструменту VO6

Професіонали знають, що багато двигунів Fiat потребують 
спеціальних інструментів, наприклад, для коректного блоку-
вання розподільних валів. НАБІР ІНСТРУМЕНТУ VO6 включає 
всі ці спеціальні інстументи. Про якість можна судити по ма-
теріалу: всі інструменти виготовлені не з дешевого пластику, 
а з якісної інструментної сталі.

Набір інструменту V07

TOOL BOX V07 є оновленим варіантом попередньої версіі 
універсального комплекту «ToolBox». В нього входить багато 
корисних інструментів для різних важких операцій з двигу-
ном. Всі вони незмінно потребують затрат часу, особливо 
коли мова йде про перевірку, регулювання та заміну при-
воду ГРМ двигуна. Універсальне рішення для повсякденних 
робочих операцій в майстерні.

Як полегшити важку роботу?

Компанія Continental випустила п’ять нових комплектів спец.інструменту для професійних 
автомеханіків. З їхньою допомогою найскладніший ремонт здається не таким вже і склад-
ним. Як завжди, всі комплекти зроблені в Німеччині, а весь інструмент дуже добротний 
та надійний. Кожен набір має свою специфіку

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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Про людей, з якими все починалось

— Коли та на яку посаду ви прийшли працювати в 

ЕЛІТ і як в подальшому розвивалася ваша кар’єра?

— За фахом я інженер-будівельник, в 1981 році закінчив 
з червоним дипломом Львівську Політехніку. В буремні 
90-ті, будівельна галузь в нашому місті практично пере-
стала існувати. Саме в цей час, Володимир Миколайович 
Петриченко  — в той час генеральний директор компанїї 
«ЕЛІТ-Україна», запропонував мені посаду провідного фахів-
ця, на єдиній, на той час, філії компанії. Добре памятаю його 
слова: «мільйонером ти не станеш, але жити нормально та 
утримувати сім’ю зможеш». 

 Влітку 1996 року мені довелося пройти стажування в 
Чехії, на філіїї компаніїї, яка була розташована в самому цен-
трі красуні-Праги. Отриманий досвід, під час спілкування та 
спільної з чеськими колегами роботи, став для мене пер-
шим та дуже важливим у подальшій кар’єрі. Після повер-
нення в Ужгород, я був призначений на посаду директора 
Ужгородської філії.

 Добре пам’ятаю ті часи, коли товар з Ужгороду нашим 
клієнтам доводилося відправляти в Запоріжжя або в Харків 
потягом чи навіть літаком. В період перших двох років, всі 
клієнти компанії обслуговувалися саме з Ужгороду. Тут про-
ходило і розмитнення товару, отриманого з ЕЛІТ-Чехія.

 Можу з гордістю згадати, що, при моїй безпосередній 
участі, проходив вибір розташування першої філії компанії 
в Києві, на Васильківській, 34. Тут став у пригоді мій фах ін-
женера- будівельника. 

 З року в рік нарощувалися обсяги продажу, з’являлися 
нові замовники. Завжди намагалися дотримуватись голов-
ного принципу: «чесність, порядність і доброзичливе став-
лення до клієнта — понад усе!». І зараз, в 2020 році, з нами 
працюють клієнти, що починали ще в дев’яностих роках ми-
нулого, тепер уже, століття. Це, я вважаю, одне з головних 
моїх життєвих досягнень. 

 Три з половиною роки тому, в серпні 2016, відкрила свої 
двері філія нашої компанії в Хусті. Саме цим було значно 

Люди ELIT: Георгій Бараній, 24 роки в команді

Ми продовжуємо серію статей про співробітників, які присвятили себе цілком і повністю 
відданій роботі та продовжують показувати високі результати

1997 рік. Колектив ЕЛІТ (водночас Ужгородської філії). На фоні 
першого логотипу компанії разом з потішним і популярним на той час 

художнім персонажем — Альфом

Грудень 1998 року. Просторий кабінет Володимира Миколайовича 
Петриченка — тодішнього генерального директора, дістався мені у 

спадок після відкриття Центрального офісу компанії в Києві
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Про людей, з якими все починалось

покращено наші сервіси для клієнтів практично половини 
Закарпаття. Зі складу філії, регулярно отримують свої за-
мовлення, як замовники з самого Хусту та його околиць, так 
і з найвіддаленішого куточка області — районного центру 
Рахів, розташованого за 100 км. 

 Цього року, відсвяткуємо вже четверту річницю Хустської 
філії. Невеличкий колектив, там працює всього семеро пра-
цівників, змогли за цей період подвоїти свої показники та 
вийти на значний рівень товарообігу. 

— Які найцікавіші ситуації виникали за час роботи в 

ЕЛІТ?

— Пригадую одну з найцікавіших ситуацій в моїй кар’є-
рі. Було це зимою 1997–1998 року. Сніговий шторм, який 
накрив вночі місто, міг завдати великої шкоди нашій фі-
лії — на даху будівлі утворився справжній сніговий мішок, 
заввишки один метр. Треба було вживати негайних захо-
дів, адже хоч і залізобетонне перекриття мало витримати 
навантаження, але тала вода через день-два погрожувала 
підтопленням приміщенню філії. Злагоджені дії колективу 
впродовж 4–5  годин принесли результат  — нам вдалося 
скинути з даху не одну тонну снігу і ліквідувати аварійну 
ситуацію. 

— Що найбільше подобається у вашій роботі та які ос-

новні досягнення в ЕЛІТ за цей період?

— Вже майже чверть століття, моє життя безпосередньо 
пов’язано з компанією «ЕЛІТ-Україна». В свій час, двадцять 
чотири роки тому, я отримав міцну опору, яка надала мені 
та моїй родині змогу нормально жити, в нелегких умовах 
того часу. Я є свідком розвитку «ЕЛІТ-Україна» від пелюшок 
до дорослого віку. Особистий розвиток не можу собі уявити 
ніяк інакше. І тепер, в свої 60 років, абсолютно впевнений в 
тому, що пропрацювавши двадцять чотири роки в компанії, 

можу розраховувати на отримання гідного пенсійного за-
безпечення. Це є вагомою перевагою в житті. Звертаюсь до 
своїх молодших за віком колег  — цінуйте ті умови праці, 
які надала вам наша компанія! Тут ви можете розкрити свої 
найкращі здібності, вирости фахово, стати прикладом для 
своїх дітей.

— Хто та що вас мотивує?

— Мої троє улюблених онуків  — головний мотиватор у 
житті. Стараюся передати їм свій життєвий досвід та навча-
ти їх головному — бути завжди відповідальним за всі свої 
вчинки, чесними в відносинах з оточуючими людьми та ні-
коли не шукати легких, на перший погляд, шляхів вирішен-
ня життєвих ситуацій.

— Чим ви живете за межами компанії та як проводите 

вільний час?

— Футбол — моя улюблена гра. В 70-х роках ідолом ба-
гатьох був, крім київського «Динамо», амстердамський 
«Аякс», на чолі з його капітаном — легендарним Йоханом 
Кройфом. Саме завдячуючи нашій компанії, мені довело-
ся нещодавно побувати на «Амстердам-арені» та на влас-
ні очі побачити музей легендарної футбольної команди. В 
2004 році, перебуваючи в Італії, мені пощастило побувати і 
на Сан-Сіро, на матчі Мілану з нашим Андрієм Шевченком. 
Побував я також і в Мадриді, на стадіоні Сантьяго Бернабеу, 
домашній арені гранда європейського і світового футболу, 
мадридського «Реала».

 Люблю подорожувати та використовувати свою відпустку 
для того, щоб побачити інші країни. З радістю використаю 
подарунковий сертифікат, отриманий від компанії «ЕЛІТ-
Україна», з нагоди мого 60-річчя, на подорож в березні, в 
одну з найбагатших країн світу — ОАЕ. 

Вересень 2004 року. Разом з одним із перших клієнтів «ЕЛІТ-Україна» – 
Олегом Тертичним в Мілані, під час поїздки до Італії на завод UFI
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Для комерційних автомобілів VOLVO і RVI SKF Preset Hub за-
безпечує нульовий отвір між гальмівним диском та ступицею.  

Конструкція SKF Preset Hub виключає отвір між ступицею 
та гальмівним диском, що покращує продуктивність і трива-
лість експлуатації.  

Це дозволяє гальмівному диску розширятися як в осьово-
му так і в радіальному направленні, що знижує ймовірність 
поломки. 

Отвір, який виник між ступицею та гальмівним диском, 
може викликати обертальний рух, що призведе до пошко-
дження гальмівного диску та ступиці. Тому установка галь-
мівного диску для комерційних автомобілів VOLVO повинна 
проводитися з інтерференційною посадкою між ступицею та 
гальмівним диском. Ручний прес рекомендується для проце-
дури складання.

VKHC — SKF ступичні 
підшипники, ступиці в зборі

  Ступиці в зборі зі ступичними підшипниками VKHC 5908, 5909, 5910, 5911

  OE Nb: DAF: 85105696, 85107753, 7485107753, 85114470, 85111789, 7421022433

Ідеальний автосканер для СТО до 5 постів!

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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Функціональність

Практично всі продукти компанії Autel орієнтовані на спе-
ціалістів, які пред’являють особливі вимоги до функціональ-
ності та зручності діагностичного обладнання.

При розробці функціональності приладу були враховані 
реальні задачі, які стоять перед СТО.

В межах проведених досліджень були визначені основні 
послуги, які надають сервіси з використанням автосканера. 

Дані наведено в таблиці:

Завдяки отриманим результатам, основну увагу в MaxiDAS 
DS808BT було відведено сервісним функціям, розширеним 
функціям діагностики електронних систем, функціям вве-
дення в експлуатацію (адаптацію) елементів після заміни.

 Покриття по маркам та оновлення

90% авто, які обслуговуються на СТО — це автопарк ав-
томобілів старших 5-ти років. Ці особливості врахували при 
розробці MaxiDAS DS808BT. 

В базовій комплектації автосканера 80 популярних ма-
рок автомобілів ринку Європи, Японії, Кореї, Китаю, США, 
Малайзії, Індії.

Діагностичний комплект включає в себе 11 адаптерів 
OBD-I для наступних марок: Mercedes Benz, VAG, Nissan, GM\
Daewoo, Mitsubishi, PSA, Hyundai, Fiat, Honda, BMW, Kia.

MaxiDAS DS808BT поставляється з трирічним безкоштов-
ним програмним забезпеченням.  

Компанія Autel також продумала діагностичний інтер-
фейс, яким легко користуватися.
1.  Стандартизація основного діагностичного меню для всіх 

марок та моделей.
2.  Достатньо слідкувати вказівкам прибору, щоб провести 

процедуру діагностики. В режимі онлайн можна отримати 
детальну інформацію по обслуговуванню авто.

3.  Вбудовані підказки з пошуку несправностей. Якщо ви-
никли несправності, зверніться до системи, яка підкаже 
можливі методи усунення проблеми, яка виникла. 

4.  Сервісні функції розміщені в головному меню, доступ до 
функцій сервісних інтервалів в 3 натиски. 

Вбудована технічна документація 

Маючи MaxiDAS DS808BT користувач отримує доступ до 
технічної інформації по обслуговуванню та ремонту автомо-
біля і сам може обирати один із п’яти програмних пакетів, 
які відрізняються базою даних. 

В базу входять дані про 61 марку європейських, амери-
канських, азіатських автомобілів.

Перші два пакети — Basic Tech и Full Tech призначені для 
автомеханіків, які займаються  плановим обслуговуванням 
та ремонтом автомобілів. 

В пакет Basic Tech входять інструкції про проведення те-
хобслуговування автомобіля, інформація по заправних об-
сягах та типах застосовуваних технічних рідин та мастил. 

Full Tech містить те ж, що і Basic, але додатково включає 
інструкцію з ремонту та норми часу. 

Пакети Basic Electronics и Full Electronics — для автоелек-
триків та діагностів. Вони містять наступну інформацію: 
• розшифрування коду неполадок;
• електросхеми основних систем автомобілю; 
• позначення електронних блоків управління; 
• плани розташування елементів та способи їх перевірки;
• інформація про запобіжник та реле;
• відомий пошук неполадок AUTEL VESA.

Пакет Full Electronics більш місткий та додатково включає 
електросхеми зі систем комфорту автомобіля. 

Пакет Smart містить детальну інформацію про рішення з 
усунення неполадок.

Ідеальний автосканер для СТО за доступною ціною 

AUTEL MaxiDAS DS808BT — в асортименті «ЕЛІТ-Україна»

Новинки, асортимент і технічна інформація
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Успішний бізнес завжди дбає про свої активи. Якщо мова 
про людський ресурс, до послуг співробітників — комфорт-
ні офіси в стилі Google або Facebook, і соцпакет з абонемен-
тами в тренажерний зал. Якщо ж компанія займається ван-
тажоперевезеннями, логічно виявити турботу про власний 
автопарк. І, як свідчить досвід, починати потрібно з підбору 
якісних комплектуючих, зокрема, акумуляторних батарей.

Найпоширеніші проблеми вантажних АКБ

Потужність є ключовою вимогою, яка висувається до 
акумуляторних батарей вантажного транспорту.  І не лише 
тому, що вантажівки оснащені потужними двигунами з ве-
ликим об’ємом циліндрів, але й для забезпечення енергі-
єю додаткового електрообладнання, необхідного для ком-
фортного перебування водія в автомобілі. В середньому, 
такі авто долають 145 000 км на рік. Більшу частину часу 

водій проводить у салоні, активно користуючись кондиці-
онером, обігрівом, світлом, радіо та іншими приладами, які 
постійно споживають енергію.

Щоб забезпечити постійне енергопостачання вантаж-
ного транспорту, BOSCH розробив серію акумуляторних 
батарей, здатних успішно впоратися з високими наванта-
женнями. АКБ серії Т розраховані на те, щоб звести до міні-
муму ризик окислення клем акумулятора, оплавлення по-
люсних виводів, внутрішні обриви електричного ланцюга 
та інші основні проблеми вантажних акумуляторів. Ще од-
нією особливістю акумуляторів серії Т є висока вібростій-
кість — вона в 10 разів вища, ніж у звичайних стартерних 
АКБ. Враховуючи специфіку українських доріг, стан яких 
далекий від ідеального, ця перевага є досить вагомою. 

Доречно також згадати про такий недолік вітчизняних 
акумуляторів, як низька довговічність.

«Невичерпна енергія»: як продовжити життя 
вантажних АКБ й зменшити витрати на автопарк?

Про проблеми вантажних акумуляторів, батареї BOSCH серії Т, їх особливості та 
доцільність регулярного обслуговування необслуговуваних АКБ — поговоримо нижче

Новинки, асортимент і технічна інформація 
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Чи є життя після гарантії?

Акумулятор, який раптово й дуже недоречно вийшов з 
ладу, може призвести до неприємних наслідків для бізне-
су: зривів термінів завантаження та відвантаження товару, 
штрафів за запізнення, зниження обсягів перевезень тощо. 
Середній термін служби звичайного вітчизняного акуму-
лятора для вантажівки практично такий самий або трохи 
вищий, ніж термін гарантії — 1–2 роки. Цим і пояснюється 
відносно низька вартість подібних моделей.

Для порівняння, акумулятор T5 HDE служить до 30% дов-
ше найякісніших аналогів. Високі експлуатаційні характе-
ристики дозволяють серії ТЕ працювати впродовж 5-6 ро-
ків. Для бізнесу, це означає економію коштів на заміну АКБ 
та попередження проблемних ситуацій, описаних вище.

Навіщо обслуговувати необслуговувані АКБ?

Часто люди вважають, що слово «необслуговувані» оз-
начає, що можна повністю ігнорувати стан акумуляторної 
батареї. Насправді, це не так. Необслуговуваними назива-
ють АКБ, які не потребують доливу води та регулярного 
контролю рівня електроліту. Але ж навіть протирання АКБ 
від пилу, для підтримки корпусу в чистоті, вже вважається 
обслуговуванням.

Майстри в сервісних центрах радять проводити об-
слуговування таких батарей хоча б раз на рік. Навіщо? 

Перевірити зарядку, щоб встановити чи немає недозаря-
ду, перевірити стан електрообладнання, переконатися, що 
немає оплавлення. Така діагностика допоможе продовжи-
ти термін експлуатації АКБ.

Також фахівці рекомендують власникам авто не довіряти 
ринковим «присадкам», а купувати тільки оригінальні де-
талі, самостійно стежити за рівнем заряду акумулятора та 
його чистотою, а також за тим, щоб клеми були змащеними 
та неокисненими.

До обслуговування необслуговуваних вантажних акуму-
ляторів варто ставитися як до інвестиції в свій бізнес і га-
рантії того, що ви не понесете збитки в найнесподіваніший 
момент, а не як до марної витрати грошей. 

Ми прорахували середню суму витрат вантажного авто, 
яке затрималося в дорозі за кордоном через вихід з ладу 
АКБ. Пропонуємо порівняти з вартістю найдорожчого аку-
мулятора Bosch. Різниця очевидна.

Акумулятори BOSCH, для вантажних авто всіх видів, давно 
стали знаком якості не тільки для експертів галузі, а й для 
звичайних далекобійників. Вироблені в Європі за запатен-
тованими технологіями, вони мають великий запас потуж-
ності й здатні служити в 2 рази довше звичайних АКБ. Однак 
багато що залежить і від автовласника — від того, наскільки 
він дотримується рекомендацій з експлуатації акумулятора 
та наскільки раціонально ставиться до своєї машини. 
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Наш візит був розрахований на три дні перебування, за цей 
час ми мали можливість познайомитися з головними цінно-
стями та визначними місцями цього загадкового міста, а та-
кож відвідати один з виробничих комплексів компанії ROBERT 
BOSCH. В нашому випадку, ним став завод по виробництву 
головних гальмівних циліндрів під торговою маркою BOSCH.

Перше, що ми відчули по прильоту — це клімат. Наче і гру-
день місяць на календарі, але комфортні +15..+18°С відра-
зу нагадали теплі квітневі дні. Солонуватий аромат повітря 
дав зрозуміти, що місто знаходиться біля моря і ми порину-
ли в спогади, як влітку, виходячи з київського потягу, десь в 
Одесі, відразу відчуваєш аромат відпустки, моря і довгоочі-
куваного відпочинку. Та і загалом, якщо порівнювати міста, то 
Барселона дуже схожа на Одесу, і ця думка виникла навіть у 
одеситів, котрі теж були присутні у групі з України.

В перший день в нас не було насиченої програми, що, на 
мою думку, дуже гарне рішення, для того, щоб була можли-
вість трішки «відійти» від перельоту, облаштуватися і мати 
можливість відпочити. Тому до вечора ми мали вільний час, 
котрий витратили на самостійне ознайомлення з містом, 
його архітектурою і життєвим ритмом містян. Ввечері нас 
було запрошено на вечерю до відомого в Барселоні «Palacio 
del Flamenco», де ми мали змогу скуштувати не тільки смачну 
національну вечерю, але й нагоду познайомитися з прекрас-
ним національним танцем фламенко у виконанні місцевих 
артистів.  

Наступного дня нас очікувала подорож на верхівку гори 
Монсерат, де був розташований місцевий чоловічий монас-
тир з багатовіковою і дуже глибокою історією, яка розпоча-
лася зі створенням християнства нової ери. Місцеві краєвиди 
дійсно вражали своїми масштабами. Було важко повірити, що 
ще дуже давно всі ці гори були дном стародавнього океану. 
Це вкрай хвилююче  і незабутньо.        

Наступною зупинкою стали винні погреби Codorniu, де ми 
познайомилися з місцевими традиціями створення ігристих 
вин Кава «Cava» (місцева торгова назва продукту, на кшталт 
Шампань, Коньяк). Провели екскурсію по музею і власне по-
гребам, які займають площу у сотні квадратних метрів під 
землею, а також, як справжні поціновувачі, дегустували кіль-
ка різних сортів вина і відчули справжній смак іспанського 
сонця, яке зрошувало грона винограду.

В цей час гарній погоді приходив кінець і починаючи з ве-
чора і аж до дня відльоту нас супроводжував дощ. Однак це 
не заважало нам насолоджуватись  життям цього міста, яке 
вже готувалось до Різдва на одній вулиці, а на іншій - прово-
дило ремонт від подій масових протестів каталонців за неза-
лежність. 

Третього дня нас нарешті повезли на виробництво неда-
леко від муніципалітету Ліса-да-Баль. Від початку важко було 
повірити, що ми заїжджаємо на територію виробництва, так 
як завод був розташований, можна сказати, у лісі. За словами 
місцевих робітників, при будівництві цього заводу, основ-
ною ціллю було інтегрувати його у природню екосистему, з 

мінімальними втратами зеленого фонду. І дійсно, навкруги 
комплексу така природня краса!

Щодо самого виробництва, то тут все серйозно, кожна 
дрібниця тут не залишилась без уваги. Сам завод направ-
лений на виробництво головних гальмівних циліндрів для 
будь-яких автомобілів та для автоскладальних заводів, які 
розташовані по всьому світі. Як розповіли нам місцеві ме-
неджери, кожне замовлення має чітко пророблений проект 
виробництва, де розраховується кожен елемент виробничо-
го ланцюжка, чітка роль кожного працівника. Кімнати плану-
вання заставлені дошками, де кожен параметр візуально зо-
бражений на великій складній схемі, по якій  всі виконують 
поставлені задачі. Кожного дня іде контроль виконання пла-
ну, якщо десь є відставання, то обов’язково шукають пробле-
му і вирішують її. Виробництво не може підвести замовника, 
бо несвоєчасне постачання комплектуючих затримує всю лі-
нію конвеєра, а це, в свою чергу, відразу породжує мільйон-
ні втрати капіталу. І повірте, з такими грошима жарти погані. 
Сьогодні ти підводиш замовників — завтра ти «випадаєш з 
гри» і тебе замінюють на інше виробництво. Тому, вдивляю-
чись на ці схеми, ти розумієш, що навіть через 30 років існу-
вання цього підприємства і постійного удосконалення своїх 
процесів, вони не мають навіть думки і можливості зупиняти 
своє вдосконалення. 

І на останок нашого візиту ми завітали на легендарний 
Камп Ноу. Тут, мабуть, немає сенсу щось розповідати, всі і так 
знають яка історія закріплена за цим стадіоном, скільки пере-
мог та трофеїв подарувала місцева команда, скільки легенд і 
зірок було частиною цієї релігійної, так-так, саме релігійної, 
культури як футбол у Барселоні. І підіймаючись по не зовсім 
зручних сходах старенького і вже бажаючого реновації стаді-
ону, хочеш хоч раз у житті побувати тут ще раз, але не з екс-
курсійним туром, а в якості глядача матчу і відчути ту непов-
торну духовну складову.

Згадуючи ці приємні миттєвості поїздки, ти розумієш, що 
Барселона — вона одна, зі своїми недоліками і перевагами, і 
що є в світі міста, які ні з чим немає сенсу порівнювати, бо вони 
є еталонами для інших. Glòria de Barcelona! Glòria de Bosch! 

Продукт-менеджер напрямку «Сервіс», Костянтин Ніколаєв

Наші великі та дружні партнери, компанія ROBERT BOSCH, подарували нам декілька днів 
незабутньої подорожі до визначного і легендарного іспанського міста Барселона

Одного разу в Барселоні

життя компанії
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Гарний догляд за автомобілем взимку допоможе убез-
печити кузов від корозії. Але є місця де їй важко запобігти:  
днище кузова та деталі підвіски, що постійно атакуються 
дорожньою сіллю, вологістю, частками бруду та каміння, 
уламками льоду. Уникнути пошкоджень, при активній екс-
плуатації, навряд чи вдасться, вони можуть довго залиша-
тися непоміченими, особливо в деяких зонах підвіски, куди 
власник авто не часто заглядає. 

Тож, щоб бути впевненим у безпечному стані підвіски,  
українським автомобілістам слід перевіряти стан аморти-
заторів щонайменше через кожні 10 000 кілометрів пробігу.  

Водії, що користуються нагодою перевірити амортизато-
ри під час сезонної зміни шин, чинять мудро і раціонально 
як для своєї безпеки, так і для гаманця.

Амортизатор, як і будь-яку металеву деталь, теж може 
вразити корозія. Це може призвести до втрати герме-
тичності та стабільності характеристик демпфування. Разом 
з металевими частинами, пошкодитись можуть  пластикові 
та гумові елементи, захисні кожухи та відбійники.  Через 
екстремальні перепади температур, вони можуть ставати 
крихкими, пористими, потріскатись. І хоч сучасні деталі 

Експлуатація автомобіля взимку — це завжди суворе випробування для підвіски та її 
компонентів. Тому, німецькі експерти, рекомендують перевіряти амортизатори кожного 
разу при сезонній зміні шин або через кожні 20 000 кілометрів пробігу.  Але, якщо зважи-
ти на українські реалії: стан доріг та менталітет водіїв, то, заради власної ж безпеки, нам 
варто перевіряти підвіску навіть частіше
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та компоненти мають значно кращий захист, але, загалом, 
мусимо  згадати ще й про середній вік автопарку, і якщо в 
Німеччині це 9,3 роки, то в Україні — майже 21 рік!   

Тривала експлуатація в суворих умовах, на поганих до-
рогах, сприяє природньому зношуванню усіх компонентів 
підвіски. Та, зазвичай, більшість водіїв перевіряють стан 
амортизаторів, лише тоді, коли стане абсолютно очевид-
ним, що якийсь із них, вийшов з ладу. 

Експлуатація системи з одним зношеним компонентом 
збільшує навантаження на інші та прискорює їх зношуван-
ня. Це підвищує ризики, що настають у разі збою, відмови 
або неефективної роботи системи. 

Вчасно неусвідомлена небезпека експлуатації автомо-
біля із зношеними амортизаторами, яким не вистачає ре-
сурсу, полягає в тому, що колеса автомобіля несподівано 
втрачають контакт з дорогою, ризик зростає при швидкому 
русі на поворотах та маневруванні.  Крім того, на 20% збіль-
шується гальмівний шлях, виникає ризик аквапланування. 
Системи ABS та ESP можуть компенсувати цей ефект лише 
умовно, оскільки їх ефективність значно знижується через 
зношені амортизатори.

Обираючи амортизатор,  Ви обираєте також і рівень 

безпеки

При виборі нових амортизаторів, експерти підвіски 
BILSTEIN, рекомендують врахувати усі параметри автомобі-
ля, умови експлуатації, можливі  обставини. Головне — це 
надійність та безпека, яку можуть забезпечити сучасні тех-
нології, висока якість деталі та професійний монтаж і обслу-
говування. 

Зважайте на те, де і як Ви, чи Ваш клієнт, плануєте вико-
ристовувати автомобіль, стиль/манеру водіння, та як (і чи 
часто) він буде завантажений. Чи достатньо для цього зап-
частини від афтермаркет постачальника, чи потрібно збе-
регти характеристики якості оригінального обладнання? 
Наприклад, амортизатори з модельного ряду «BILSTEIN 
B4» та «BILSTEIN B4 модуль пневмопідвіски» забезпечують 
якість та характеристики демпфування оригінального об-
ладнання, але за більш приємну ціну, ніж деталь в упаковці 
автовиробника.

Ринок також наповнений значно дешевшими альтерна-
тивами різних марок, які, можливо, здаються прийнятним 
рішенням для старих авто, чи при обмеженому бюджеті, 
але у прагненні економити пам'ятайте, що обираєте також і 
рівень Вашої безпеки. 

Щоб покращити підвіску, вибирайте амортизатори, по-
тужніші за оригінальне обландання. Погані дороги — це 
теж аргумент на користь такого вибору.  Таких пропозицій 
на ринку небагато, завдання під силу справжнім спеціаліс-
там — лідерам технологій.  Наприклад: жовті амортизато-
ри BILSTEIN B6, BILSTEIN B8, комплекти підвіски BILSTEIN 
B12 Pro-Kit, BILSTEIN B12 Sportline або BILSTEIN B6 4600, 
BILSTEIN B8 5100 — спеціально для позашляховиків.  Також 
існує можливість зробити підвіску не лише потужною, але 
й з можливісттю індивідуального регулювання кліренсу та 
характеристик демпфування для застосування авто як на 
вулиці, так і у автоспорті: комплекти підвіски BILSTEIN B14, 
BILSTEIN B16 та BILSTEIN Clubsport.

Підготовлено Представництвом  ІХР в Україні, 
www.ihr-automotive.net

ДО УВАГИ МАЙСТРІВ!

39 відео-інструкцій монтажу 
пневмо підвісок на каналі BILSTEIN 
technical  в YouTube! 

Про рівень професійної культури 
свідчить не лише здатність майстра 
виявити та усунути несправність, 
але й самому не стати її причиною.  
Знати та дотримуватись інструкцій обслуговування та 
монтажу — перша ознака справжнього професіонала.

Більше про продукцію та технології 
BILSTEIN, інформацію про офіційних дис-
триб’юторів в Україні дивіться  на  україн-
ських сторінках сайту www.bilstein.com.

Підбір пневмомодулів — в онлайн-ка-
талозі виробника.

Ih Tagesgeschäft Serienersatz Ihr Wahl BILSTEIN

bilstein.com
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Що таке зниження ефективності гальмування у ре-

зультаті перегріву

При правильному функціонуванні гальмівної системи, 
коли температура гальмівної колодки підіймається до пев-
ного рівня, ефективність гальмування буде оптимальною, 
але коли така температура перевищує певні критичні зна-
чення, ефективність гальмування значно падає. Це явище 
називається перегрівом. Перегрів зазвичай відбувається 
тоді, коли гальмівна система працює з великим наванта-
ження протягом довгого часу, наприклад, коли важка ван-
тажівка спускається з гори на велику відстань. Зниження 
ефективності гальмування при перегріві може відбуватися 
в транспортних засобах, які часто їздять по гірських дорогах 
чи знаходяться в стані інтенсивного водіння. Коли гальмівні 
характеристики гальмівних колодок погіршуються, це може 
призвести до наїзду ззаду чи до з’їзду транспортного засо-
бу з дороги. Тому, на деяких ділянках швидкісної магістралі 
встановлюються рампи, призначені для аварійного парку-
вання транспортних засобів, які відчувають неполадку галь-
мівної системи. 

Причини перегріву

Перегрів відбувається, головним чином, тому, що гальмів-
ні колодки містять органічні речовини, які затверділи в про-
цесі виробництва. Якщо температура гальмівної колодки 
перевищує критичне значення під час гальмування, ці орга-
нічні речовини в гальмівній колодці термічно розкладають-
ся, утворюючи осад газу і рідини, які діють як мастило для 
зниження коефіцієнту тертя, що призводить до зниження 
ефективності гальмування внаслідок нагрівання.

Звичка правильного керування може допомогти 

зменшити перегрів

Не пересувайтесь на нейтральній передачі. При русі по 
спуску на нейтральній передачі, автомобіль буде рухатись 
все швидше і швидше через інерції, що призведуть до збіль-
шення гальмівного навантаження при натиску на педаль 

гальм і, ймовірно, до перегріву гальмівної системи, що 
призведе до втрати ефективності гальмування. Виходячи з 
цього, рух вниз зі схилу зі  включеною передачею зменшить 
гальмівне навантаження, використовуючи ефект гальму-
вання двигуном. 

Контролюйте швидкість автомобілю. При русі на схилі 
протягом довгого часу, використовуйте належне перери-
вчасте гальмування для контролю швидкості автомобілю та 
не перевантажуйте його, щоб зменшити навантаження на 
гальмівну систему. Якщо ви помічаєте зниження ефектив-
ності гальмування у результаті перегріву, зупиніться і заче-
кайте, поки гальмівна система не повернеться до нормаль-
ної температури за допомогою природного охолодження. 
Не використовуйте воду для прямого охолодження гальмів-
них дисків, так як вони можуть потріскатися, що негативно 
вплине на безпечність керування. 

Окрім того, регулярно перевіряйте компоненти гальмів-
ної системи, такі як: гальмівна рідина, гальмівні диски, галь-
мівні колодки, гальмівну трубку, таким чином, ви перекона-
єтесь, що гальмівна система працює нормально.

Будучи провідним світовим виробником в області автомо-
більних гальмівних систем, RoadHouse має власний відділ 
досліджень і розробок, які неодноразово перевіряли фрик-
ційні матеріали для забезпечення ефективності компонен-
тів гальмівної системи.

Як уникнути виходу із ладу гальмівних 
колодок через перегрів

Тривалий спуск по крутому схилу і часте гальмування може призвести до «губчастості» 
педалі гальма або зниженню ефективності гальмування. Це відбувається в результаті 
перегріву. Якщо автомобіль продовжує рух в таких умовах, це може призвести до сер-
йозних наслідків, таких як відмова гальм. Так що ж таке перегрів гальм? Як ми можемо 
уникнути цього при управлінні транспортним засобом?
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Сьогодні VARTA використовується в мільйонах автомо-
білів, моторних човнів, мотоциклів та будинків на колесах. 
Кожен акумулятор VARTA — це втілення досвіду та знань 
інженерів. Акумулятори VARTA  — це тривалий ресурс, 
менша схильність до корозії та нижча вартість. Цими пе-
ревагами може похвалитись вся продукція, будуть це су-
часні акумулятори для автомобілів з функціональністю 
Start-Stop чи продукти серії Professional для моторних 
човнів.  Коли ви робите вибір на користь VARTA, ви обира-
єте надійні та точні технології, які забезпечують найкращу 
в класі якість виробництва. 

Інновації для екології

Акумулятори VARTA — рушійна сила інноваційних роз-
робок в області економії пального, таких як двигуни з тех-
нологією Start-Stop. Викиди парникових газів в процесі 
виробництва продукції до 20 відсотків нижче, при цьому, 
дані акумулятори гарантовано запускають двигун авто-
мобіля знову і знову, завдяки чому знижується витрата 
пального.

Історія успіху

Бренд VARTA має більше ніж 125-річну історію. Акумулятори 
VARTA встановлюються на первинну комплектацію найбіль-
шими автовиробниками та користуються довірою водіїв у 
цілому світі.

Підтримка бренду глобальним лідером ринку

Сила батареї VARTA підкріплюється положенням на ринку 
компанії Clarios, раніше відомою як Johnson Controls Power 
Solutions, — світового лідера в сфері виробництва просуну-
тих рішень для зберігання енергії. 16000 співробітників роз-
робляють, виробляють та продають постійно розвиваючий 
асортимент акумуляторів з технологіями  для будь-якого 
типу транспорту. Технологіями, які забезпечують унікальну 
екологічність, виробництво, надійність, безпеку та комфорт 
у повсякденному житті.

Автовиробники обирають краще для своїх автомобілів

Автовиробники обирають для своїх автомобілів компо-
ненти, які підходять їм найбільше за все. Обираючи акуму-
лятор, виробники, окрім якості, звертають увагу ще на два 
фактори. Перший — це виробництво, другий — низький від-
соток відмов. Опираючись на ці параметри, автовиробники 
обирають саме акумулятори VARTA. 

Довіртесь VARTA з ELIT!

Куди б не привела дорога, акумулятори VARTA — гарантія того, що енергії завжди буде 
достатньо
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Лідируючий постачальник акумуляторів для автомо-

більної індустрії

Цікавий факт: у 8 з 10 нових автомобілів з технологією 
Start-Stop, обладнаних акумуляторами типу AGM, встанов-
лена продукція VARTA. Це обумовлено тим, що акумулятори 
VARTA забезпечують найвищу якість. Логотип ОЕ означає 
«оригінальна запасна частина». Це означає те, що майже всі 
акумулятори VARTA випускаються на тій же виробничій ча-
стині, що і оригінальні частини. 

Сертифікати якості та технологічні процеси вироб-

ництва оригінальних частин

Компанія VARTA виділила більше 100 процесів, виробни-
чих параметрів та змінних, які відслідковуються і контролю-
ються під час виробництва різних акумуляторів. Це дозво-
лило стати лідируючим постачальником акумуляторів для 
автомобільної індустрії. 

Для отримання більш детальної інформації, звертайтесь до свого торговельного представника «ЕЛІТ-Україна». 

Silver Dynamic AGM

Забезпечує неперевершену продуктивність: 
маючи в 3 рази більшу стійкість до циклування, 
в порівнянні зі стандартними акумуляторами, 
ідеально підходить для автомобілів з високими 
показниками енергоспоживання. Це може 
відбуватися через інтенсивну експлуатацію, під час 
холодної зими, жаркого літа або великої кількості 
підключених одночасно аксесуарів і додаткових 
пристроїв. Саме тому, акумулятори VARTA Silver 
Dynamic AGM складають 80% всіх оригінальних 
акумуляторів типу AGM в нових автомобілях з 
системою Start-stop.

Silver Dynamic

Ідеальний вибір для автомобілів, які не оснащені 
системою пуску та зупинки, але відрізняються 
дуже високим електроспоживанням. Вони без 
компромісів забезпечують максимальну початкову 
потужність, яка відповідає найжорсткішим 
потребам.

Blue Dynamic EFB

Системи Start-stop початкового рівня зазвичай 
оснащуються удосконаленим акумулятором з 
рідким електролітом  (Enhanced Flooded Battery, 
EFB). 
Акумулятор VARTA Blue Dynamic EFB підходить 
для тих автомобілів, в який рівень споживання 
потужності вище середнього.

Blue Dynamic

Акумулятор VARTA Blue Dynamic 
призначений для автомобілів зі середнім рівнем 
електроспоживання, тобто оснащених тільки 
стандартним обладнанням та не маючих системи 
Start-stop. 
Акумулятор VARTA Blue Dynamic 
забезпечує додаткову початкову потужність 
та стабільно високу продуктивність протягом 
тривалого часу.

Black Dynamic

Для автомобілів з нижчим споживанням 
потужності, які випущені до 2000 року, 
рекомендовано використовувати акумулятор 
VARTA Black Dynamic — виріб, який заслуговує 
довіри та не потребує технічного обслуговування, 
відрізняється оптимальним співвідношенням ціни 
та якості.

Silver Dynamic Auxiliary

Забезпечує безперебійну роботу електричних 
компонентів. Сучасні автомобілі потребують значну 
кількість електрики. Тому автомобілі з двигуном 
внутрішнього згорання часто обладнують двома 
акумуляторами: звичайним 12-вольтним стартерним 
акумулятором та допоміжним акумулятором.  І коли 
справа доходить до заміни слабшого чи несправного 
допоміжного акумулятора, важливо обрати 
високовиробничу заміну. Окрім того, важливо 
завжди заміняти допоміжний акумулятор типу AGM 
на інший допоміжний акумулятор типу AGM, щоб 
уникнути ризику виникнення неполадок та поломки 
автомобіля. 

ProMotive AGM

Це єдиний акумулятор, який дозволяє 
використовувати пристрої з найвищим рівнем 
енергоспоживання та найбільш енергоємні 
функції, включаючи паркувальний  кондиціонер 
чи обігрівач, без виснаження акумулятора, яке 
може призвести до простою. Він розроблений 
спільно з провідними виробниками комерційного 
транспорту, щоб забезпечити підтримку 
інновацій, які стануть стандартним обладнанням в 
комерційних автомобілях у майбутньому.

ProMotive EFB

Унікальні потужні акумулятори для комерційного 
транспорту з високим енергоспоживанням. Їх 
продуктивність разом з високою стійкістю до 
вібрацій, забезпечує абсолютну надійність та 
тривалість терміну служби.

ProMotive Super Heavy Duty

Створений для комерційного транспорту, 
наприклад, автомобілів доставки, яким необхідна 
надійна пускова потужність. Він відповідає 
потребам автовиробників до оригінальних 
деталей та допомагає вашому автопарку впевнено 
впоратися зі своєю роботою.

ProMotive Heavy Duty

Для комерційного транспорту та 
сільськогосподарської техніки, якій необхідна 
надійна пускова потужність. 
Він відповідає потребам автовиробників до 
оригінальних деталей, допомагає впевнено 
впоратися зі свою роботою та знижує час простою. 

Акумулятори для легкових автомобілів

Акумулятори для важких комерційних автомобілів
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У деяких випадках, пошкоджений ремінь може потрапи-
ти в систему ГРМ, викликавши пошкодження вже її ременя, 
що, як правило, призводить до загину клапанів і дорого-
вартісної поломки двигуна. З цієї причини, рекомендується 
виконувати заміну ременя додаткового обладнання під час 
заміни ременя ГРМ та роликів.

Відзначимо також, що на старих автомобілях (наприклад 
ВАЗи класичної компоновки, BMW 3 серії 1970х, 1980х ро-
ків і багато інших) натяжного ролика та механізму взагалі не 
було, а натяг ременя здійснювався за допомогою перемі-
щення генератора (одне із кріплень генератора розміщува-
лось на планці з прорізом).

На деяких автомобілях зустрічається конструкція з елас-
тичним ременем. Наприклад, Ford  Focus II 1,6 не має меха-
нізму натягу та регулювання натягу не передбачено. Ремінь 
має еластичність і забезпечує натяг тільки за рахунок цього. 
Заміна ременя здійснюється наступним чином: старий ре-
мінь відрізається ножем, новий одягається на шківи агре-
гатів, за допомогою пристосування, яке допомагає ременю 
заскочити на шківи. Дана конструкція застосовується з ме-
тою здешевлення і зменшення ваги та габаритів силового 
агрегату, зустрічається не дуже часто.

Ремкомплекти приводу додаткового обладнання NTN-SNR 
є готовим рішенням для проведення ремонту. Вони включа-
ють в себе: ремінь, ролики-натягувачі, обвідні ролики та все 
необхідне для заміни елементів кріплення. Перевага такого 
рішення полягає в наявності всіх необхідних деталей в од-
ній коробці, гарантії якості та економії часу на підбір. Також, 
кожен компонент комплекту можна придбати окремо.

Для хорошої роботи системи додаткового обладнання 
необхідно, щоб ремінь був правильно натягнутим, шківи та 
ролики не були зношеними та погнутими, шківи агрегатів і 

ролики лежали в одній площині та не мали перекошувань, 
було виключено потрапляння сторонніх предметів та рідин.

Виходячи з цього, власникам автомобіля можна дати 

наступні поради по експлуатації:

1.  Регулярно проходьте ТО згідно до вимог виробника авто-
мобіля. ТО не зводиться тільки до заміни моторної оливи 
та фільтрів — інші системи автомобіля також потребують 
огляду та заміни. Якщо автомобіль експлуатується у важ-
ких умовах (екстремальні перепади температур, тривала 
робота на холостому ходу, в тому числі в заторах, на без-
доріжжі) є сенс проводити ТО частіше.

2.  При доливанні моторної оливи, антифризу, гальмівної рі-
дини слідкуйте за тим, щоб вони не потрапляли на ремінь. 
Не дивлячись на те, що ремені виробляються з високоя-
кісних матеріалів, стійкість до впливу агресивних речо-
вин, потрапляння рідин на ремінь викликає його просли-
зання та скорочує термін придатності.

3.  Підтримуйте моторний відсік в чистоті. Особливо це сто-
сується позашляховиків та тих автомобілів, котрі експлуа-
туються на поганих дорогах чи долають водяні перешко-
ди.

4.  Якщо це можливо (на деяких автомобілях доступ до 
ременя обмежений), переглядайте ремінь при пере-
вірці рівня оливи та при доливанні омиваючої рідини. 
Розлохмачений ремінь  — сигнал до того, що необхідно, 
як можливо швидше, виконати його заміну.

5.  При появі гудіння, свисту ременя, як можна скоріше звер-
ніться на СТО. При поганій роботі ролика чи агрегату, ре-
мінь виходить з ладу буквально за хвилину, тому при по-
яві свисту ременя у водія є зовсім мало часу, щоб обрати 
місце для безпечної зупинки.

Ролики та ремені додаткового обладнання

У сучасному автомобілі, система приводу додаткового (навісного) обладнання відіграє 
дуже важливу роль. Така звичайна сервісна операція, як заміна приводного ременя, при 
невдалому збігу обставин, може призвести до дуже серйозних наслідків
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Для співробітників СТО, що проводять ремонт приводу, є 
наступні рекомендації:
1.  Суворо слідуйте інструкціям автовиробника.
2.  При заміні ременя перевіряйте справність муфти вільно-

го ходу генератора, справність механізмів натяжки, стан 
шківів агрегатів. Експлуатація автомобіля з заклиненою 
муфтою генератора скорочує термін служби натягувача 
та ременя. Змінювати окремо ролик без заміни механізму 
не рекомендується.

3.  Користуйтесь спеціальними пристосуваннями (шаблона-
ми) для контролю рівня зносу шківів.

4.  Якщо на автомобілі регулювання натягування виконуєть-
ся вручну, користуйтесь спеціальними приладами для 
контролю рівня натяжки. 

5.  Перевіряйте стан сальників, бачків та їхніх вузлів. 
Систематичне потрапляння оливи та рідин на ремінь не 
допускається.

6.  Обережно ставтеся до ременя. Його неможна скручувати, 
заламувати. Будьте обережними при натягуванні ременя 
на шківи, не користуйтесь викруткою — вона може наш-
кодити і ременю, і шківу. 

7.  Після заміни ременя переконайтесь, що він встановлений 
правильно та скрізь потрапив точно в струмочки шківів. 
На автомобілях з щільним компонуванням моторного від-
сіку (особливо з багатоциліндровими моторами) конфігу-
рація приводу може бути дуже складною, тому не завжди 
легко побачити, правильно сів ремінь чи ні. Користуйтесь 
дзеркальцями, забезпечте хороше освітлення при роботі.

8.  Підбирайте ремінь та ролики чітко під дану модель авто-
мобіля. Не встановлюйте приблизно підходящий ремінь, 

який може виявитись довшим чи коротшим, ніж оригі-
нальний.

Компанія NTN-SNR пропонує широкий асортимент ре-

менів (близько 800 артикулів), як окремо, так і у вигляді 

ремкомплектів. Цільове охоплення складає 95% авто-

мобільного ринку. Ремені NTN-SNR мають маркування 

SNR CA, слідом за яким вказаний номер ременя, напри-

клад, SNR CA6PK1740. Перша цифра в артикулі (6) вка-

зує на кількість «струмочків» ременя, друга (1740) — на 

довжину ременя в міліметрах.
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Наші ELITні дітки обожнюють святкувати новорічні свята 
у батьків на роботі. Для них це потрійна пригода: побувати 
на роботі у мами чи тата, взяти участь у яскравому новоріч-
ному шоу та отримати солодкі подаруночки.

Вже 4 роки поспіль ми проводимо свята для дітей в цен-
тральному офісі компанії, але наша ЕЛІТ-сім’я зростає з кож-
ним роком і вже стало замало місця в офісі, тож, цього разу, 
ми вирішили організувати дітям свято у просторому залі 
готелю «Мануфактура».

Для 97-ми дітей ми підготували яскраву та насичену роз-
важальну програму: шоу «циркачі-силачі», диско із золо-
тими Мішею та Заєю, Дід Мороз та Снігуронька, ігри, танці, 
аквагрим, конкурси та традиційна родзинка заходу — па-
перове шоу, яке обожнюють  не тільки діти, а й батьки.

Всі діти приймали активну участь у заході, захекані, рум’я-
ні та щасливі вони отримали заряд позитивних емоцій.

При підготовці до свята, ми завжди враховуємо вікові 
особливості дітей, щоб цікаво було і малюкам, і школярам. 
Для нашої компанії важливо, щоб дітки відчули свято, теплу, 
люблячу та дружню атмосферу, але головне для нас – поба-
чити  щасливі очі та радісні обличчя дітей.

А ми, в свою чергу, як Дід Мороз, будемо дивувати ма-
леньких особистостей, створювати та дарувати новорічну 
казку та приємні спогади з дитинства. Адже щасливі діти 
наших співробітників — найвища нагорода для нас!

Більше за наших співробітників, 
ми любимо їх дітей

Що робить щасливими наших співробітників? Радісні посмішки їхніх дітей! 

життя компанії
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ПЕРЕВАГА 

В ДЕТАЛЯХ



1. Прокинься та співай

Спочатку необхідно прибрати захисні плівки та покриття, 
які ви використовували для консервації мотоциклу, чи його 
частин, на період зимового зберігання. Для цього згодять-
ся сухе ганчір’я і спеціальні очисні рідини. Ваш мотоцикл, а 
особливо його хромовані деталі, засяють з новою силою. 

2. Контроль тиску

Потім перевірте тиск повітря в шинах, встановіть номі-
нальні значення, які рекомендує виробник. Перевірте по-
кришки на предмет зносу і цілісності. Якщо проектор зно-
шений або на шині є тріщини, чи шина старша 4-6 років, 
рекомендується замінити таку покришку.

!  Порада експерта: Як дізнатись вік покришки? Знайдіть 
на боковій частині шини, так названий DOT номер, який 
складається з букв та цифр. Нас цікавлять саме останні 
чотири цифри: перші дві означають місяць, останні дві — 
рік виробництва шини.   

3. Важелі управління

Перевірте роботу важелів управління, ручку газу, важіль 
КПП і педаль гальма. Чи легко вмикаються, чи немає над-
лишку люфтів чи вільного ходу.  

4. Електроживлення

Встановіть та підключіть акумулятор. Робочий та повністю 
заряджений акумулятор  — основа коректної роботи всієї 
електросистеми мотоциклу. Перед відключенням перевір-
те клеми, якщо є сліди окислення, необхідно почистити їх 
металічною щіткою перед підключенням. Для уникнення 
окислення, клеми можна обробити спеціальним мастилом. 
Ну і, звісно ж, при підключенні контролюйте полярність. 
Встановіть демонтовані елементи на місце (сидіння, захисні 
кришки) в зворотній послідовності. 

5. До старту готові?

Перевірте роботу електроприборів і освітлення: ближ-
нє, дальнє світло, габаритні вогні, стоп сигнал, вказівники 

Новий мотосезон починається! 
Готуємо мотоцикл до першої поїздки

Відчуття наближення тепла, а разом із ним і нового мотоциклетного сезону, хвилює і 
радує всіх любителів двоколісного транспорту. Це можливість знову почути звук двигу-
на вашого байку, виїхати в першу поїздку і знову відчути…відчуття свободи. Але перед 
першою поїздкою важливо підготувати свій транспорт до сезону. Ми ділимося деякими 
порадами від технічного спеціаліста NGK SPARK PLUG Європа Кая Вілшрея, які допомо-
жуть виконати головні операції по підготовці мотоциклу
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поворотів, звуковий сигнал. Включіть запалення та пере-
вірте, чи увімкнулись світлові індикатори на панелі прибо-
рів — датчик тиску масла, генератора (при наявності інди-
каторів на мотоциклі).   

Перший виїзд

Заведіть двигун, дайте йому попрацювати і прогрітися 
до робочої темепратури, переконайтесь, що індикатор 
тиску масла погаснув. Якщо паливний бачок був заправ-
лений повністю (як це має бути при консервації мотоци-
клу на зиму) не повинно виникнути проблем з холодним 
пуском. Коли бачок заповнений повністю, в ньому не за-
лишається місця для виділення з палива летких речовин, 
якщо не заповнений бачок — таке паливо необхідно злити 
та замінити на нове. 

«Відкладення старого палива на свічках запалення може 
призвести до некоректної роботи свічок. Їх практично не-
можливо видалити і не завжди видно неозброєним оком. 
Так, якщо після зимового зберігання не вдається запустити 
холодний двигун, можливо, буде потрібна заміна свічок за-
палення» — говорить Кай Вілшрей.      

А змінюючи свічки, зверніть увагу на лінійку Iridium IX за-
мість звичайних свічок нікелевого типу. «NGK Iridium IX — 
це свічки високого виробництва, які розроблені спеціально 
для використання в мотоциклетних двигунах. Вони забезпе-
чують впевнений холодний запуск, так як їх пристрій захи-
щає від появи нагару» — говорить експерт. «В доповнення, 
термін придатності такої свічки, як мінімум, вдічі перевищує 
термін придатності звичайних свічок». 

Принципова відмінність свічок NGK Iridium IX в іридієво-
му електроді, який закріплюється за допомогою лазерно-
го зварювання. Іридій  — це високотехнологічний метал, 
який забезпечує чудові характеристики і тому використо-
вується як в мотоспорті, так і в звичайній експлуатації. Це 

пояснює, чому виробники так широко встановлюють іри-
дієві свічки в базі. 

Коли двигун прогріється, зробіть невелике коло навко-
ло зупинки. Під час руху зверніть увагу на роботу підвіс-
ки — виделки та амортизатора. В першій поїздці обережно 
використовуйте гальма, так як на гальмівному диску чи 
барабані за зиму міг з’явитися шар іржі і потрібен час щоб 
він виробився. 

6. Перевірте рівень робочих рідин

Повернувшись після тестової поїздки, поки двигун ще 
теплий, перевірте рівень рідин. Рівень масла повинен бути 
посередині між відмітками min і max. 

Інші рідини також слід перевірити: трансмісійне масло 
(для мотоциклів з роздільною системою), охолоджуючу рі-
дину (для мотоциклів з водяним охолодженням), гальмівну 
рідину. Якщо є можливість, використовуйте спеціальний 
тестер для гальмівної рідини для перевірки рівня вмісту 
води в гальмах. Якщо вміст води вище норми — це небез-
печно. Таку рідину потрібно замінити. Також перевірте всі 
з’єднання на предмет витоків та підтікань. 

Ну що, все виконали? Немає  проблем? Тоді бажаємо Вам  
насолодитись в повній мірі першою поїздкою і новим мото-
сезоном!
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Ми прибули в аеропорт Мадриду вночі та були здивова-
ні мінімальній кількості персоналу та людей навкруги…Їх 
практично не було. В другій годині ночі нас зустрів завж-
ди молодий Хесус Хортал  — наш менеджер з продажу в 
Україну, він переконався, що ми вдало долетіли та переки-
нувся кількома словами з постійними гостями. Дорога до го-
телю, який знаходився поблизу центру, зайняла мало часу, 
тому нас швидко розселили в наші затишні номера.

Зранку, після сніданку, нас чекав автобус з гідом. Ми 
вирушили в місто Сеговія на екскурсію, щоб поринути в 
атмосферу і осягнути культуру Іспанії. Вузенькі вулички 
Мадриду потішили нас прекрасними видами. Коли ми при-
були в Сеговію, нас покорив знаменитий римський акведук 
висотою близько 30 метрів. Нас провели по вулицям цьо-
го міста і показали незвичайну красу собору! Фортеця мі-
ста — Алькасар, зустріла своїм грізним виглядом. Це один 
із найкрасивіших палаців Іспанії. Прекрасні види, з великої 
висоти стін, змушували зупинятись і насолоджуватись цим 
моментом. Десертом відвідування Сеговії став обід в одно-
му із іспанських ресторанів, з коронною стравою — «молоч-
не поросятко». Головна родзинка складається в тому, що ця 
страва подається цілою і поросятко розділяють не ножем, а 
звичайною тарілкою. До того ж, провести цю традицію по-
щастило одному із наших співробітників. 

Настав час рушати далі і ми вирушили на Сантьяго 
Бернабеу — одну з кращих арен Європи. Любителі футболу 
гідно оцінили екскурсію по музею і арені найтитулованішо-
го клубу світу. 

Другий день зустрів похмурою погодою та дощем. Ми 
встигли постояти в заторах Мадриду і нарешті добрались 
до заводу, який знаходиться в місті Ольвега. Пан Хесус 

провів для нас історичну лінію компанії та активно відпові-
дав на запитання гостей. На заводі нам показали техноло-
гію виробництва гальмівних колодок. Побувавши на заводі, 
ніхто не засумнівається в якості продукту RoadHouse! Лінія 
виробництва напівавтоматизована. Також ми побачили ви-
робництво ОЕ колодок. Великий логістичний центр з авто-
матизованою системою зберігання: робот збирає і розкла-
дає коробки з товаром по великих стелажах. 

Як завжди, вкінці, ми зробили колективне фото і подя-
кували за теплий прийом. Під час вечері в ресторані, нам 
пощастило побачити фламенко. Дуже емоційний спів та та-
нець залишили багато позитивних емоцій. 

Третій день був повністю в нашому розпорядженні і ми 
всі могли насолодитися красою Мадриду та спілкуванням 
з його мешканцями. Кожен накупив сувенірів та набрався 
вражень, які ніколи не забуде. Саме завдяки яскравим емо-
ціям, безцінному досвіду та можливості поринути в культу-
ру Іспанії, ми вдячні ELIT та RoadHouse! 

Продукт-менеджер напрямку «Шасі», Євгеній Чайка

В найкращих традиціях ELIT та RoadHouse

Осінь — беззаперечно чудова пора року, а для клієнтів ELIT — це ще й чудова можливість 
відвідати Іспанію та потрапити на завод провідного виробника деталей гальмівної систе-
ми. Приємними спогадами ділиться учасник поїздки

життя компанії
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ELIT  — це велика дружна родина і, як у кожної родини, 
в нас є свої традиції. «День відкритих дверей»  — це захід, 
на якому можна отримати корисну та цікаву інформацію 
про бізнес автомобільних запасних частин, дізнатись, що 
відбувається після відправлення замовлення запчастин в 
електронному кабінеті, подивитись, як виглядає та працює 
склад запасних частин і ближче познайомитись з командою 
філії — людьми, які все це адмініструють, збирають, готують, 
доставляють та консультують. Тут ми ділимося ідеями та на-
шими планами на майбутнє.

У першій частині зустрічі, після реєстрації і вибору свого 
«щасливого квитка», клієнтам була продемонстрована за-
гальна інформація про «ELIT» в світі, як частини корпорації 
«LKQ», і ELIT в Україні: наше покриття, що було зроблено, і 
які плани на цей рік ми ставимо. Дякуємо спікерам — регіо-
нальним директорам та директорам філій.

Після презентації ми провели гостей на екскурсію все-
редині філії, де у кожного була можливість промацати всі 
тонкощі робочих процесів, ознайомитися з товаром і на-
явністю, а також задати питання, на які ми із задоволенням 

відповіли. На захід у м. Хмельницький прийшло дуже багато 
діток, що тільки підсилювало дух святкування.

Після інформативної частини івенту, ми перейшли до роз-
важальної частини. На гостей чекали цікаві конкурси, із за-
охочувальними призами, на автомобільну тематику, смачні 
частування та головна лотерея із розіграшем цінних призів.

День відкритих дверей — більше, 
ніж корпоративний захід

Зовсім нещодавно ми запросили наших клієнтів до філій у Вінниці та Хмельницькому. 
Атмосфера цих зустрічей залишає тільки позитивні враження і ще раз переконує в тому, 
що якісне партнерство має базуватись не лише на бізнес-процесах

життя компанії
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Також, наша команда підготувала сюрприз для гостей  — 
торт ELIT! Ми дякуємо всім, хто відвідав наше свято, сподіває-
мося вам було цікаво, а отримана інформація буде корисною 

для розвитку вашого бізнесу. Слідкуйте за новинами «ЕЛІТ-
Україна» на нашому сайті, в Facebook і, можливо, наступний 
«День відкритих дверей» відбудеться у вашому місті!

життя компанії
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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-Подільский
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. Лугова, 9
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 Київ-5
пр-т Оболонський, 35
тел.: (050) 321-71-71, 
(067) 551-81-55, 
(093) 321-71-71

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. Прокофьєва, 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
вул. Морозова, 20 
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. Рабоча, 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 Чернигів
пр-т Миру, 194, корпус 10 
тел.: (050) 119-71-19, 
(067) 413-71-72

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

Хуст
Кам'янець-Подільський

Чернівці
Кропивницький

Філії «ЕЛІТ-Україна»

ТОВ «ЕЛІТ-Україна»

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

Кременчук

Кам'янське

Херсон

Ужгород
Івано-Франківськ

Львів

Рівне
Луцьк

Тернопіль
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