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тема номера

Час — це гроші
З метою спрощення процесів розрахунків для наших клієнтів, ми разом із нашим партнером Приватбанк, запустили новий функціонал. Починаючи з вересня, на всіх видаткових
накладних друкується QR код для мобільного додатку Приват24, який містить Ваш персональний «Код клієнта». Це дає змогу просто і легко зробити оплату, а процес оплати
займе менше 1 хвилини
«До економії часу зводиться
в кінцевому рахунку вся економія»
К.Маркс
З метою спрощення процесів розрахунків для наших клієнтів, ми разом із нашим партнером Приватбанк, запустили
новий функціонал. Починаючи з вересня, на всіх видаткових накладних друкується QR код для мобільного додатку
Приват24, який містить Ваш персональний «Код клієнта». Це
дає змогу просто і легко зробити оплату, а процес оплати
займе менше 1 хвилини.
Які переваги нової функції:
• швидке зарахування коштів на баланс 24/7 (крім платників ПДВ);
• безпечний канал оплати (не треба передавати гроші водієм доставки);
• мінімальна комісія від 1 грн.;
• не треба згадувати свій «Код клієнта» і вводити його в правильному форматі.

3. Вносимо суму до сплати та підтверджуємо платіж.

Алгоритм оплати дуже простий і займає менше хвилини:
1. Відкриваємо додаток Приват24 на мобільному пристрої
та обираємо Сканування коду.
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На протязі декількох хвилин кошти будуть зараховані на
Ваш баланс!
Так само нагадуємо Вам, що можна швидко перейти до
шаблону сплати, відсканувавши QR код Приват24, який розміщений внизу сторінки он-лайн каталогу Maxi eCat.
У цьому випадку необхідно буде ввести Ваш «Код клієнта»,
так як цей QR загальний для всіх.

2. Скануємо QR код на видатковій накладній та потрапляємо
до шаблону для сплати.
При цьому Ваш Код клієнта вже введений і призначення
платежу заповниться автоматично!
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Необхідні запчастини
для вашого автомобіля

Новинки, асортимент і технічна інформація про легкові автомобілі

— ключовий гравець у розвитку підвіски
Вперше амортизатори почали використовуватися в конструкції автомобіля в 1930-х
роках і до цього дня вони залишаються одним з найважливіших компонентів. Незважаючи на те, що, здавалося б, зовні вони майже не змінюються, їх внутрішня структура
вдосконалюється завдяки розвитку технологій і провідні спеціалісти KYB з проектування
та розробки знаходяться в авангарді розвитку цього компонента підвіски
У грудні 2018 року, Lexus випустив наступне покоління
моделі ES, в якому знайшли застосування новітні технології,
розроблені спільно з KYB. Усередині амортизатора, на додаток до основного клапану, знаходиться другий "плаваючий"
клапан, який розташований поруч з основним і забезпечує
більш широкий діапазон управління потоком гідравлічної
рідини всередині циліндра, що створює додатковий комфорт при русі автомобіля.
Lexus описує його як «високочутливий клапан, розроблений для роботи на наднизьких швидкостях перетікання
рідини і допомагає захистити пасажирів від впливу найменших коливань підвіски», наприклад, при повільному початку
руху з місця або русі на високій швидкості по дорожньому
покриттю з дрібними дефектами, які зазвичай викликають
ефект «пральної дошки».
Нова модель Lexus ES, в даний час, завойовує схвальні відгуки у всьому світі за поліпшення комфорту, точності рульового управління і стійкості автомобіля.
У 2017 році Citroen випустив C5 Aircross. Спільними зусиллями двох відомих виробників, корпорації KYB і концерну
PSA, була розроблена нова концепція підвіски, заснована на
пасивних амортизаторах і здатна забезпечити відмінні ходові характеристики. Ця нова технологія, яку Citroen назвав
«Прогресивні Гідравлічні Демпфери» і вніс в свою програму
«Advanced Comfort».
Секрет цієї концепції — в системі подвійного гідравлічного демпфера в конструкції амортизатора. Загальний хід
його штока можна умовно розділити на три робочі зони, в
яких забезпечуються різні характеристики. Перша розташована в середній частині ходу штока амортизатора, де демпфірування забезпечується за рахунок роботи основних
клапанів амортизатора — поршневого і донного. Друга і
третя, приблизно, відповідають крайнім положенням ходу
штока, відбою і стиснення, і тут відбувається гідравлічне
уповільнення, що забезпечує додаткове поглинання енергії.
Така особливість конструкції дозволяє основним клапанам
амортизатора забезпечувати комфорт в простих дорожніх
умовах, а гідравлічним демпфером — включатися в роботу
при виникненні більш складних ситуацій. Для такої ефективної диференціації, обидва гідравлічних демпфера — і
відбою, і стиснення — повинні забезпечувати адекватне
поглинання енергії і давати дуже гнучкий відгук. Саме уповільнення забезпечує безпрецедентний рівень комфорту і,
за визначенням Citroën, «ефект килима-літака»: за відчуттями водія, автомобіль ніби ширяє над вибоїнами і ямами на
дорозі, і цей образ широко використовувався в рекламній
компанії автовиробника.
У 2018 році компанія KYB отримала нагороду від концерну PSA «Value Creation Product & Services Award» за досконалий прорив в області технологій підвіски.
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100 років тому, 21-річний Широ Каяба відкрив дослідницький центр Kayaba, який внаслідок став корпорацією
KYB. Він говорив: «Ніщо не буває закінченим. Унікальна
здібність людства — досягати прогресу, заключається в
постійному пошуку вищого рівня досконалості». Таке гасло
інженерно-конструкторських команд KYB залишилося і до
цього дня.
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ПРЕДСТАВЛЯЄМО НОВІ
БЕЗКАРКАСНІ ЩІТКИ
CHAMPION RAINY DAY!
ЕРГОНОМІЧНІСТЬ ТА
ЕФЕКТИВНІСТЬ.
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Нові безкаркасні щітки склоочисників
Rainy Day — це максимальне охоплення
автопарку всього 13 позиціями. Окрім
кріплення Multi Clip, для найбільш
поширених оригінальних важелів
європейських типів, в комплект включений
коннектор «під гачок» Classic Clip.
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
МІНІМАЛЬНИЙ ПІДЙОМ
НАБІГАЮЧОГО ПОТОКУ.
Завдяки обтічній
конструкції, підйом щітки
набігаючим потоком мінімальний.
Це забезпечує високу
ефективність очищення.
УНІКАЛЬНІ. МІНІМАЛІСТИЧНІ.
Champion радикально змінює дизайн щітки
так, щоб вона була якомога менш помітною.
Ви отримуєте кращий огляд дороги.
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КРІПЛЕННЯ MULTI CLIP І CLASSIC
CLIP. КРАЩА СУМІСНІСТЬ.

ENGINEER

E

МІНІМУМ ЗАЛИШКОВОГО РОЗБРИЗКУВАННЯ
БІЛЬШ ЧИСТЕ ЛОБОВЕ СКЛО.
Профіль щітки тонкий і вузький. На склі
залишається мінімальна кількість води за
рахунок меншого залишкового розбризкування.

МІНІМАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ.
Не завдає шкоди навколишньому середовищу — на 60% легше,
ніж конкуруючі щітки. Конструкція з меншою
кількістю деталей без погіршення якості.

СКЛАДНІ УМОВИ?
МИ ГОТОВІ.
Міцна конструкція Rainy Day легко
витримує мийку автомобіля або
сувору зиму. Ці щітки створені для
складних умов.

МІНІМАЛЬНИЙ ШУМ ВІТРУ.
Мінімальний шум вітру. Шум вітру
часто дратує. Тому ми його зменшили.
Щітка низького профілю володіє
меншою гучністю у роботі.

« Вам зовсім необов'язково вивчати наведені тут

7 технічних особливостей нової лінійки для
розуміння того, що Champion фактично заново винайшов
щітку склоочисника. Просто погляньте на інші щітки
склоочисників. І ви побачите, що відмінності конструкції
вельми істотні. »

тема номера

Разом із ELIT до вершин!
Цього року компанія ЕЛІТ-Україна розпочала проект заохочувальних та мотиваційних
поїздок для своїх співробітників
За умовами програми, кожен співробітник, який пропрацював в компанії щонайменше два роки, може бути
номінований на поїздку. Поїздки відбуваються двічі на
рік — влітку та взимку.
Критерії, за якими комісія з топ-менеджерів обирає
переможців:
1. Професійні досягнення.
2. Особистий внесок у розвиток бізнесу компанії.
3. Залученість співробітника.
4. «Вихід за рамки».
5. Проактивність співробітника.
Влітку відбулось перше нагородження та поїздка — на
курорт Буковель.
Своїми враженнями діляться учасники поїздки.

тема номера

Марія СЄМІКОВА:
Хто ще не був в Карпатах і не
піднімався на Говерлу — однозначно рекомендую! У Буковелі
вас зустрічають нескінченні
ліси і красиві пейзажі.
А розваги залишають найяскравіші враження. Джипінг
по горах, сходження на найвищу вершину України.
Такі емоції залишаються надовго, особливо в такій компанії!
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Марія ВОРОНА:
Спогади, що залишаться у
пам’яті назавжди — це точно
про наш вікенд у Буковелі разом із колегами. Це був перший,
але точно не останній, раз коли
я підкорила Говерлу, за що безмежно вдячна компанії ELIT і я
тішусь, що мій перший раз був
з такими класними, світлими і
веселими людьми. Емоції змінювались протягом усієї поїздки, від моменту посадки у Києві
(очікування), пробите колесо
посеред поля вночі (цікавість, та як не дивно, без страху, наші колеги чоловіки викликають довіру і відчуття
безпеки), зустріч з франківськими колегами (нові знайомства), а далі лише вау (краєвиди) і аххх (і ще кращі
краєвиди), і брр (купання в гірській річці), і ааа (на джипінгу), ох, ах, ех, yes (при сходженні і підкорені Говерли)
ну і звісно умм (при кожному прийомі їжі у новому цікавому місті). І коли ти вже нарешті розслабився і вирушив
у таке знайоме та рідне місто Львів, знову здивування
і цікава екскурсія, таким знайомим, але ще незвіданим
містом Лева і знову фух (потяг, вир емоцій, Київ). Ну а
після, ще тиждень переварити і заспокоїти організм від
усього що було, наче приємний сон.
Дякую тобі ELIT!!!

тема номера

Олександр ТВЕРДОХЛІБОВ:
Перші позитивні емоції почалися з моменту отримання листа, в якому було вказано, що
я став учасником мотиваційної поїздки. Розпочалися збори. Що взяти? Яка погода буде?
На чому їдемо?
Поїздка почалася в невимушеній обстановці із колегами, з гумором і позитивним настроєм, навіть спущене колесо серед поля не знизило бойовий дух, а навпаки, спільними
зусиллями допомогло вирішити проблему. Вранці нас чекав Івано-Франківськ.
На філії доброзичливі колеги пригостили нас сніданком.
Далі нас чекала захоплююча подорож по старому Івано-Франківську. Ми піднялись на
дах ратуші та побачили місто з висоти пташиного польоту.
Знайомство з Івано-Франківськом закінчилося в затишному ресторані, де ми ділилися
емоціями та враженнями за день.
Буковель нас зустрів відсутністю суєти і чистим повітрям, те, чого так не вистачає в мегаполісі.
Катання на підйомниках і фото з вершини надовго відклалися в пам'яті.
Вечір закінчився вечерею в затишному місцевому ресторані. Наступний день почався з екстриму. Катання на джипах
на гору не залишать байдужим навіть самого запеклого домосіда, а фото, зроблені на вершині, доповнять колекцію
вражень.
Закінчився день екскурсією на місцеву пивоварню, де я дізнався багато цікавого про пиво від головного пивовара.
Вечір ми провели в ресторані, з думками про майбутній підйом на Говерлу.
І ось цей день настав, нас чекала незабутня пригода!
Особисто для мене, цей підйом став таким собі викликом, подолавши який, я відчув надзвичайний прилив сил.
На вершині нас зустрічали керівники компанії, які проводили поруч одну із стратегічних сесій та вирішили приєднатися до нас у підйомі.
Спускався я з думками: після цього ніякі труднощі не страшні.
Наступного дня нас чекав Львів. Екскурсія містом, місцеві пам’ятки та приближаючий від'їзд додому.
Користуючись нагодою, хочу висловити подяку керівникам, завдяки яким, мої досягнення були заохочені таким чудесним чином. Та всім, хто організував і прийняв участь в цій незабутній подорожі, яка надовго зарядила позитивом та
натхненням.

тема номера

Віктор НЕЧИПОРУК:
Ми всі живемо емоціями і природно, що ці радісні моменти залишаються в пам'яті на
все життя. Один з таких моментів глибоко припав мені до душі, коли я зважився взяти
висоту, не дивлячись на те, що ще не повністю відновився після травми спини. Вершина
гори, куди веде 17-тий підйомник, була мені по силі і мене супроводжував наш івано-франківський колега Віталій.
На вершині безлюдної гори нас чекав сюрприз — нас зустрічали троє доброзичливих
цуценят, вони буквально хотіли нас розцілувати. Дивлячись на всю красу гір і могутніх
лісів, згадався уривок з віршу Володимира Висоцького «Прощання з горами»:
«Краще гір можуть бути лише гори,
На яких ще ніхто не бував!»
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ВИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЕ НАДІЙНІ ГАЛЬМА?

ДОВІРЯЙТЕ BREMBO:
світовому лідеру в розробці і виробництві гальмівних систем,
ОЕ постачальнику, що пропонує повний асортимент запасних частин оригінальної якості.

Brake System Academy
Innovative Training Program

Bremboparts
App mobile

Brembo Expert
Join the team

bremboparts.com

тема номера

Переваги інновацій
«Джапан-Міша-Зінаїда-Германія-Германія-82…» — напевне, в автобізнесі не існує людей, котрі б не чули таких, або
аналогічних варіацій озвучення він коду. Часи, коли було
необхідно ретельно перевіряти 17 символів VIN-коду та існувала велика вірогідність помилки залишись у минулому!
Ми раді повідомити Вас про те, що у нашому каталозі
Maxi eCat з’явилась можливість відкривати VIN автомобіля

за його державним номером. Для цього треба лише вбити
номер авто у строку пошуку та обрати опцію «Пошук за державним номером».
Ми цінуємо Ваш час, та робимо усе, щоб працювати з каталогом було зручно та приємно!
ЕЛІТ — все просто! Дякуємо, що Ви з нами!

Преміальні мастила та технічні рідини
MOTOREX в асортименті ELIT
налаштування та вдосконалення нашого
асортименту на основі результатів випробувань на гоночних трасах. Результат — продукти, народжені в змаганнях і доведені до
максимальної продуктивності в повсякденному використанні!

тема номера

Триваючий успіх у гонках світового рівня є
доказом експертності MOTOREX в інноваціях
та розробках.
Однак, щоб запропонувати максимально ефективні продукти для мотоциклістів у
всьому світі, потрібно ще більше: постійне
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Новинки, асортимент і технічна інформація про легкові автомобілі

Нова покращена кришка
VATOIL змінює кришки на деяких видах продукції.
Кришки старого типу найближчим часом буде замінено
на більш зручні та такі, що більше відповідають стандартам
VATOIL кришки.
Зміни торкнуться наступних продуктів:
• Гальмові рідини.
• Трансмісійні оливи.
• Гідравлічні рідини.
VATOIL гарантує безперечну високу якість продукції, найзручніші фасовки та оригінальність продукції, виробленої
в Нідерландах. Ми комбінуємо весь наш досвід із новими

розробками для сталого забезпечення найкращого співвідношення ціни та якості.
Стара
Нова

— виробник найінноваційніших систем
фільтрації
Фільтри масла
UFI Filters розробили нову продукцію для фільтрації масла. Мова йде про фільтри з синтетичних волокон або целюлози та смоли, здатних впоратися з проблемами, що виникають у таких випадках:
• використання масла нового покоління з тривалим терміном служби;
• коли використовуються нові присадки для підвищення
змащувальної здатності;
• коли є наявність «сажі» та біодизеля в маслі;
• коли використовуються деградовані та забруднені мінеральні і не мінеральні масла.
Масляні фільтри, з каталогу Афтермаркет УФИ, за якістю
відповідають виробам первинного оснащення. Завдяки
точним розрахункам картриджів, вони гарантують максимальну ефективність фільтрації і здатні запобігти засміченню фільтра. Відповідність вимогам нормативних документів (Євро 6) досягається за рахунок розробки «зелених»
модулів, які знижують вплив на навколишнє середовище,
а також внаслідок інтеграції декількох функцій в одному
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модулі, щоб зменшити габарити і масу двигунів. Робочі характеристики підтримуються завдяки високим показникам
проникності та термохімічної сумісності фільтруючих матеріалів.
Дизельні фільтри
Вода і різні забруднюючі речовини, що містяться у паливі,
особливо небезпечні для транспортних засобів. Дизельний
фільтр є найважливішим засобом підтримки робочого стану автомобіля і його експлуатаційних характеристик, саме
тому UFI Filters пропонує передові технологічні рішення,
що задовольняють будь-яким вимогам щодо якості фільтрації, пилеуловлювальної здібності, відділення води і перепаду тиску. Фільтруючий матеріал DFM UFI Filter (Deep
Filtration Media), розроблений для поставок на конвеєр і
представлений в каталогах продукції. Aftermarket UFI — це
запатентована система, створена в наших центрах науково-технічних розробок, яка забезпечує максимальний захист двигуна від залишків води у паливі і осаду, фільтруючи
дрібні частинки діаметром до 4 мкм.

Новинки, асортимент і технічна інформація про легкові автомобілі

Повітряні фільтри салону MAHLE CareMetix®:
дихайте на повні груди!
Майже всі сучасні автомобілі оснащуються салонними фільтрами, які очищують від
шкідливих домішок повітря, що надходить ззовні. У той же час, поглинаюча та очищуюча
здатність салонних фільтрів не безмежна: як тільки досягається певний рівень забруднення, їх ефективність повністю втрачається. Коли варто замінювати фільтр салону?

Автовиробники радять робити це під час кожного ТО, або
один раз на рік. Оптимальним періодом для заміни є початок
весни. По-перше, восени і взимку в фільтр потрапляє багато
вологи, через що він стає розсадником плісняви і бактерій.
По-друге, система фільтрації повітря повинна бути максимально ефективна саме навесні, в сезон цвітіння та пилку,
особливо для водіїв та пасажирів, схильних до алергії.

• Через перенасичення вологою повітря взимку, особливо
зростає ризик виходу із ладу салонного фільтра повітря.
Тож радимо перейти на MAHLE CareMetix®!
• Повітряний фільтр салону MAHLE CareMetix® усуває запахи і мінімізує шкідливу дію забрудненого повітря та алергенів в салоні автомобіля.
У щоденних міських заторах, тунелях, підземних паркінгах та гаражах, повітряний фільтр в салоні повинен завжди
забезпечувати максимальний захист від неприємних запахів і зменшення шкідливого впливу на дихальні системи водія та пасажирів.
Забруднення від викидів опалювальних установок та
систем пічного опалення, погана якість повітря внаслідок
теплової інверсії, а також ризик пошкодження вологою і
пліснявою — з MAHLE це не проблема. Повітряний фільтр
салону CareMetix® забезпечить автомобілісту безпеку та
комфорт протягом всього періоду експлуатації. Завдяки
технології поєднання п'яти доповнюючих шарів, фільтр усуває всі види запахів. CareMetix® однаково ефективно захищає від неприємних різких вихлопних та токсичних чадних
запахів, їдких газів сірки, аміаку та смол, будь то в заторі,
тунелі чи в гаражі, або ж поруч з водоочисними спорудами
чи обробленими сільськогосподарськими угіддями. Ці запахи практично повністю нейтралізуються, про що свідчать
лабораторні дослідження і тривалі випробування під час
повсякденного дорожнього руху.

CareMetix® також затримує дрібнодисперсні частинки бруду та газів в повітрі, що надходить в салон автомобіля. Крім
того, він надійно відфільтровує повітря від дрібного пилу,
дизельної сажі, продуктів зносу шин, гальмівного пилу та
вихлопних газів автомобіля, що рухається попереду. До того
ж, фільтр подовжує термін служби чутливих компонентів кондиціонера, захищаючи їх від передчасного зносу.
CareMetix® особливо ефективний завдяки технології захисту S5. Фільтр складається з п'яти ідеально скомпонованих
шарів: високоефективного фільтруючого шару, що вловлює
тверді частинки, молекулярного шару, двох різних шарів з
активованим вугіллям для адсорбції органічних і неорганічних газів, а також спеціального захисного покриття.
Через салон автомобіля, що рухається, проходить понад
100 000 літрів повітря на годину. Єдиний захист від шкідливих речовин — це фільтр вентиляційної системи автомобіля.
Саме час потурбуватись про ваше здоров'я і гарне самопочуття! Час для заміни салонного фільтра повітря. Час інноваційної технології захисту CareMetix®.
Дихайте чистим повітрям: запитуйте фільтр MAHLE
CareMetix® у вашого постачальника, замінюйте фільтр раз
на рік або під час кожного ТО, підтримуючи в салоні вашого
автомобіля здоровий мікроклімат для вас та вашої родини.
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оголошує про партнерство з ŠKODA
Корпорація KYB стає постачальником амортизаторів для нової моделі автомобіля ŠKODA
SCALA. Це перше в історії OE партнерство з чеським автогігантом
KYB виробляє передні і задні амортизатори на своєму
чеському заводі в м.Пардубіце для моделі SCALA, нового передньопривідного п'ятидверного хетчбека C-класу.
Scala — перша модель ŠKODA, побудована на інноваційній модульній платформі Volkswagen Group MQB-A0.
Серійне виробництво стартувало в лютому 2019 року в
Млада-Болеславі (Чехія) і автомобіль заслужено збирає
відмінні відгуки в автомобільній пресі. Зокрема, під час
дорожніх випробувань, експерти AutoExpress відзначили
«вражаючий проїзд по різних покриттях», також серед відгуків є і такі: «одна з кращих моделей в своєму класі по співвідношенню ціна / якість; нова компактна модель чеської
марки «нашпигована» передовими технологіями і пропонує
наступний рівень простору, якості і їздових характеристик».
Компанія ŠKODA приєдналася до довгого списку світових
виробників автомобілів, які довірили KYB поставку амортизаторів на конвеєр для своїх нових моделей, в тому числі
багатьох інших брендів з Volkswagen Group.
Один з п'яти автомобілів по всьому світу покидає виробничі лінії з встановленими амортизаторами KYB, в якості

оригінального обладнання, що робить KYB одним з найбільших виробників підвісок в світі.
На ринок післягарантійного обслуговування компанія також поставляє інші деталі підвіски, в тому числі — пружини,
верхні опори стійки і захисні комплекти.

Нові горизонти баз даних
KYB оголошує про подальше поліпшення якості своїх даних і їх представленості в електронному каталозі TecDoc
Протягом багатьох років, компанія KYB зберігає свій статус постачальника з рейтингом A для TecAlliance, а це означає, що точність опису продукції становить не менше 99%,
відповідно до стандарту TecDoc Standard. Команда фахівців
KYB постійно працює над забезпеченням актуальності і коректності каталогів KYB, щоб у клієнтів був постійний доступ
до найсвіжіших даних.
Також, нещодавно компанія KYB була обрана для участі
в пілотному проекті TecAlliance, в якому дані будуть оновлюватися в електронному каталозі кожні 6 днів - це істотне
поліпшення в порівнянні з півтора місяцями. Цей проект
запущений в серпні 2019 року. KYB вже може претендувати
на роль лідера ринку, якщо мова йде про нові моделі амортизаторів: останні дані про автомобільний парк показують,
що в лінійці KYB представлені амортизатори на 5 мільйонів
європейських автомобілів до 5 років, і це значно більше,
ніж у найближчого конкурента. Не випадково KYB, як один з
найбільших виробників амортизаторів, обраний для співпраці в такому проекті з TecDoc.
«Компанія KYB здатна виводити на ринок нові амортизатори швидше, ніж будь-який інший виробник, з ряду
причин», — пояснює Жан-Франсуа Хуан, генеральний менеджер з управління продукцією KYB Europe Aftermarket.
«KYB — це OE-постачальник на кожен 5-й новий автомобіль
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в світі, а це значить, ми першими виходимо на ринок для
цих моделей. Для покриття решти автопарку у нас є дослідні департаменти, розташовані по всьому світу, величезний
центр розробки в Японії і центр по установці і тестуванню у
Франції. Можливість додавати нові дані в TecDoc протягом
6 днів — це наступний крок до того, щоб зробити наш продукт доступним і видимим для наших клієнтів швидше, ніж
будь-який інший».
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Mahle — постачальник запчастин для вінтажних
автомобілів та автомобілів сьогодення
Рік тому, Mahle запустили лінійку запчастин для вінтажних авто під назвою Classic Line.
З того часу, асортимент зростав і наразі включає в себе такі групи як: гільзи, поршні, клапани і підшипники, а також — стартери, генератори, термостати і фільтри. А більше ніж
100-річний досвід компанії гарантує найвищу якість деталей
«Зараз асортимент Mahle Classic Line покриває більше ніж
1700 моделей. Впродовж першого року, попит перевищив
усі наші очікування», — повідомляє Olaf Henning, віце-президент і генеральний менеджер Mahle Aftermarket. «Для багатьох наших клієнтів, вінтажний автомобіль — це не тільки
пристрасть, це — інвестиція. І ми допомагаємо нашим клієнтам у відновленні та збереженні їх улюблених автомобілів.
В особливих випадках, ми також пропонуємо виробництво невеликих партій деталей під замовлення».
І Mahle має досвід в цій сфері: в архівах Mahle зберігаються схеми, специфікації та креслення для багатьох компонентів автомобілів, яким понад 40 і більше років.
Завдяки оригінальній документації, Mahle Aftermarket робить продукцію з оригінальною компетенцією та якістю.
Компанія продовжує розширювати лінійку Classic, пильнуючи за потребами ринку.
«Ми відчуваємо, як то кажуть, «бум» в напрямку відновлення вінтажних автівок. Автомобілі, які колись вироблялись масово, а тепер залишились в невеликих кількостях,
відновлюються прихильниками з тією ж любов’ю, із якою
експлуатувались колись. І за ними доглядають, як за історичними цінностями, звичайно, використовуючи деталі
Mahle Classic Line». — говорить Olaf.
Mahle
Mahle — лідируючий постачальник для автомобільної
промисловості сьогодення та майбутнього. Портфель продуктів охоплює широкий ряд технологій від кондиціонування до двигунів внутрішнього згорання і запчастин для електромобілів. У 2017 році сумарний товарообіг склав близько
12,8 міліардів євро. Бізнес представлений більше ніж у 30-ти
країнах, а кількість працівників складає 78,000.

Mahle Aftermarket
Спеціалізується на запасних частинах, має компетенцією
виробництва оригінального устаткування в автомобільному ряді продуктів автомаркету, які постачаються на ринок,
сервісам і станціям технічного обслуговування. Портфель
також включає продукцію
Mahle Service Solutions для обладнання станцій технічного обслуговування, сервісів та обладнання для організації
навчальних процесів.
Широкий вибір усієї продукції представлений брендами
MAHLE, BRAIN BEE, BEHR, CLEVITE, IZUMI, KNECHT FILTER та
METAL LEVE.
Mahle Aftermarket представлений в 25-ти локаціях по
всьому світу з 1600 працівниками. У 2017 році глобальний
об’єм продажу склав 950 мільйонів євро.

17

Новинки, асортимент і технічна інформація про легкові автомобілі

Вступаючи в нову епоху
З 2018 року автозавод Audi в комуні Форе, Бельгія, виробляє перший повністю електричний автомобіль Audi e-tron
З моменту свого створення, завод в Форі динамічно розвивався. «Засновниками його були члени бельгійської родини Д’летерен. Вони скористалися податковими пільгами,
які в післявоєнні роки пропонувалися автоскладальним
заводам в Бельгії для підвищення рівня трудової зайнятості, — розповідає Андреас Кремер, генеральний секретар
Audi в Брюсселі. — Після війни таких автозаводів було немало, і саме вони перетворили Бельгію в світового лідера з
виробництва автомобілів на душу населення, коли країна з
населенням всього 9 млн людей випускала 1,5 млн автомобілів в рік».
До 1970-х рр на заводі в Форі збирали американські автомобілі. У завода також був контракт з компанією Volkswagen
на виробництво моделей Beetle, Golf та Transporter. 1 січня 1970 року родина Д’летерен продала завод компанії
Volkswagen. В 2016 році після великої реорганізації виробництва, завод Volkswagen був переданий під управління
Audi та перепрофільований для випуску моделі А1. До збірки завод Audi був готовий в 2007 році, а в 2010 році А1 була
запущена у виробництво.
«З тих пір ми постачаємо Audi A1, Audi А1 Sportback,
Audi S1 та Audi S1 Sportback на всі міжнародні ринки, всього близько 100 тисяч автомобілів щорічно, — пояснює
Андреас Кремер. — Виробництво A1 в Брюсселі припинено в 2018 році, саме тоді ми перейшли до випуску флагманського, повністю електричного автомобіля Audi e-tron».
Виробництво наступного покоління Audi A1 перенесено в
Іспанію.
Audi e-tron — це спортивний кросовер з акумулятором
великої ємності та трьома електродвигунами, котрі мають
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запас ходу більше ніж 500 км і функцію швидкої зарядки.
Впершу він був представлений на автосалоні у Франкфурті
в 2015 році. Завод в Форе почав з випуску моделі e-tron, а в
2019 році представлена модель e-tron Sportback — припіднятий спортивний седан.
«Для нас дуже престижно виробляти ці флагманські моделі, — говорить Кремер. — Електромобілі зараз дуже популярні. Це технологія сьогоднішнього дня, а також ключ
до розвитку бізнесу в майбутньому і до досягнення цілей зі
скорочення викидів. Ми раді продемонструвати нашу технологію в столиці Європи і показати свою прихильність ідеї
екологічно чистого автотранспорту».
Виробництво електромобіля e-tron дозволило співробітникам заводу в Форі здобути досвід і навички роботи з цією
важливою технологією.
Зараз стоїть задача поступово припинити виробництво
поточних моделей і запускати нові. З січня 2016 року над цим
працює окрема команда спеціалістів, яка контролює впровадження нових складальних ліній, знесення старих і будівництво нових приміщень. По словах Кремера, це дуже складний
процес. «Уявіть собі, що ви летите на літаку із Лондона в НьюЙорк, а на половині дороги потрібно замінити двигун, — ось
приблизно те, що ми зараз стараємось зробити, — продовжує він. — Ми всі зараз трохи недосипаємо, тому що терміни
дуже жорсткі, але бельгійський професіоналізм та винахідливість — основні складові, які забезпечують успіх нового
проекту, і нам цих якостей не позичати».
Завод у Форі відносно невеликий, на ньому працює
менше ніж 3000 людей. Для порівняння: в штаб-квартирі Audi в Інгольштадте, Германія, 30 000 співробітників, а в
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штабі другого за величиною заводу в Неккарзульме, Германія,
25 000 людей. Та за словами Андреаса Кремера, невеликий
розмір заводу себе виправдовує. «Ми працюємо швидко і виконуємо поставлені задачі, тому керівництво компанії і обрало нас для виробництва електромобілів e-tron, — говорить
він. — Нас відрізняє мотивація, гнучкість та динамічність. Ми
як хороша родина, де всі все роблять разом».
Яке ж майбутнє чекає завод у Форі? «Я сподіваюсь, що після моделей e-tron та e-tron Sportback, ми будемо збирати
наступні покоління електромобілів і, можливо, навіть перше
покоління автомобілів на паливних елементах, — говорить
Кремер. — Зрозуміло одне: ми повинні бути гнучкими і старатися прийняти участь в будь-якому пропонованому проекті, а не спочивати на лаврах. Правління не прийде до нас з
подарунками, навіть якщо ми успішно запустимо у виробництво модель e-tron. Ми маємо прийти до них і показати їм цю
якість, котрі можемо запропонувати. Нас чекає дуже цікаве
майбутнє».
Рішення SKF на заводі в Форі
SKF постачає для заводу в Форі системи змащення для
конвеєрів на виробничих лініях. Це автоматичні системи, які виконують дозування змащувальних матеріалів
відповідно до потреб виробництва. Датчики вимірюють якість впорскування у точці змащування для забезпечення правильної подачі відповідного змащувального матеріалу. Ця інформація передається назад в
програму, розроблену SKF та інтегрованою компанією
Dürr. Завдяки цьому рішенню, кожна точка змащування
на виробничих лініях знаходиться під постійним наглядом і контролем, для забезпечення безперебійної роботи і відсутності перешкод у виробничому процесі.
Завод у Форі в цифрах:
• Площа — 54 га.
• Довжина — 1,7 км.
• Штат — 2 525 співробітників.
• Графік виробництва — 16/5 (16 годин в день, 5 днів
на тиждень).
• Випуск 500 автомобілів Audi A1 — щоденно.
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Свічки запалювання Bosch у новій сучасній
упаковці
• Синій — основний колір упаковки свічок запалювання
Bosch.
• Написи та смужки на ізоляторі всіх свічок Bosch — блакитного кольору.
• Назви торгових лінійок з акцентом на технологіях застосування.
На ринку стали доступні свічки запалювання Bosch в упаковці оновленого дизайну, призначені для використання
як роздрібними магазинами, так і СТО. Основна мета зміни
упаковки — спростити процес підбору і дати покупцям можливість бути впевненими у виборі високоякісних свічок запалювання.
Головні відмінності нової упаковки — синій колір, як основний, із зображенням свічки на загальному плані та контрастна біла смуга з логотипом Bosch. Написи і смужки на
ізоляторі всіх свічок тепер будуть тільки блакитного кольору.
Це відповідає новому єдиному фірмовому стилю компанії.
Крім кольорового оформлення, змінилася концепція торгових лінійок, що полегшує орієнтування покупців всередині
товарної категорії. В залежності від сплаву, лінійки свічок запалювання будуть називатися Bosch Platinum, Bosch Double
Platinum, Bosch Platinum Iridium, Bosch Silver. Позначення
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Bosch Super і Bosch Super Plus, а також plus Yttrium більше
використовуватися не будуть. На упаковках цих свічок, буде
вказуватися тільки найменування Bosch. При цьому самі
свічки технічно і технологічно змін не зазнали.
Оновлення упаковки стосується і свічок запалювання
Bosch для спеціальних сфер застосування — мотоциклів,
мопедів, снігоходів, садового інструменту, мотопил, моторних човнів тощо. При цьому кольоровий зв’язок зі старою
упаковкою зберігається — червона або зелена смуга з відповідними піктограмами, як і раніше, позначатиме сферу застосування свічки.
Свічки запалювання лінійки Super 4 (із 4 боковими електродами), як і раніше, будуть поставлятися в упаковці чорного кольору, проте безпосередньо сам дизайн зазнав деяких
змін і став більш сучасним.
Нові упаковки зі свічками запалювання Bosch, поступово
замінять на полицях старі.
Важливо зазначити, що зі зміною упаковки коди EAN, каталожні (на замовлення) номери, позначення типформул, короткі номери та застосовність свічок залишаються без змін.
Отже, це не додасть зайвого клопоту ані співробітникам
СТО, ані роздрібним торговцям.
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Першокласна хімія
Шановні клієнти, зверніть увагу на лінійку висококласної сервісної автохімії MOTIP. Даний продукт виробляється на заводі в Нідерландах, який належить концерну Motip Dupli.
Нижче ви можете ознайомитися з новинками ТМ MOTIP
Мастило для поліклинових ременів / Motip V-Belt Spray

Керамічне мастило / Motip Ceramic grease

Спрей з відмінною адгезією для захисту клинових ременів, а також
для усунення та запобігання просковзуванню. Спрей є ділатантом,
зручний у використанні і забезпечує тривалий захист. MoTip V-Belt
Spray знижує зношування, кондиціонує та захищає від атмосферних
умов клинові ремені.

Безметалеве керамічне мастило з відмінною адгезією для обробки
деталей, які схильні до великого робочого навантаження і / або
піддаються впливу дуже високих температур. Керамічне мастило
захищає від електролітичної корозії і має високу термостійкість.
Керамічне мастило стійке до хімічних речовин, атмосферних
впливів, води, солі і слабких кислот. Керамічне мастило запобігає
зносу і залипанню. MoTip Ceramic Grease відмінно підходить для
кріплення гальмівних систем ABS і лямбда-датчиків.

Код товару: MOT090102

Об’єм, мл: 500

Силіконовий змащувач / Motip Siliсonу spray
Силіконовий спрей для змащення і захисту пластикових та гумових
деталей. Силіконовий спрей є водовідштовхуючим, pH-нейтральним
і стійким до атмосферних впливів і слабких кислот та їх сполук.
Силіконовий спрей запобігає замерзанню і висиханню гумових
деталей, а також скрипу пластикових деталей. Силіконовий спрей
має добру механічну і термічну стабільність. Стійка до температур
від –50 ºC до + 200 ºC.
Код товару: MOT090107

Об’єм, мл: 500

Сухе тефлонове мастило / Motip PTFE dry

Код товару: MOT090307

Засіб для видалення прокладок і герметиків / Motip Gasket
remover
Розпилювач для швидкого і легкого видалення сухих клеїв і
ущільнень, а також затверділого ущільнювального матеріалу з
деталей машин і автомобілів. Засіб для видалення прокладок має
високі розчинювальні властивості, не є провідним і не викликає
корозії. Зважаючи на високу в'язкість засобу для видалення
прокладок має оптимальний ефект. MoTip Gasket Remover зручний у
використанні і має спрямований струмінь.

Сухе поверхневе мастило для обробки механічних деталей з металу
і пластику, де не потрібні залишки масла або мастильних матеріалів.
PTFE сухий не залишає слідів масла або жиру (суха плівка) і запобігає
знос і залипання. PTFE Dry має дуже низький коефіцієнт тертя,
відмінну адгезію і стійкий до погодних впливів. PTFE Dry підходить
для деталей, які схильні до малої навантаженні і низькій швидкості.
MoTip PTFE Dry також можна використовувати в якості розділяючої
речовини для прес-форм, де використання силіконів небажано.

Код товару: MOT090403

Код товару: MOT090201

Код товару: MOT090407

Об’єм, мл: 500

Об’єм, мл: 500

Об’єм, мл: 500

Мастило для запобігання перегріву металу / Motip Cut & drill
lubricant
Мастило для запобігання перегріву металів при різанні й свердлінні.
Також захищає і змащує інструмент і зменшує його зношування. MoTip Cut and Drill Lubricant не містить силікону і не викликає корозії.
Об’єм, мл: 500

Тефлонове мастило / Motip PTFE spray

Засіб для видалення фарби / Motip Paint remover

Універсальний змащувач з високими механічною і термічною
стабільністю для обробки механічних деталей з металу і пластика.
PTFE-спрей має дуже низький коефіцієнт тертя, тонку структуру
(розмір часток близько 5 мікрометрів) і відмінну адгезію.
ПТФЕ спрей стійкий до погодних впливів і слабких кислот,
водовідштовхувальний і pH-нейтральний. PTFE спрей запобігає
зносу і залипанню. MoTip PTFE Spray стійкий до температур від
–50 °C до + 250 ° C.

Дуже ефективний засіб для видалення старих шарів лаку на
поверхнях з каменю, бетону, асфальту, металу і дерева. MoTip Paint
Remover має гелеву структуру і зручний у використанні.

Код товару: MOT090203

Об’єм, мл: 500

Універсальний змащувач / Motip Multi spray
Універсальне масло для змащення, захисту і очищення деталей з
металу і пластику. Мультиспрей має хороші проникаючі властивості
і ефективно очищує. Мультиспрей є вологовідштовхуючим і захищає
від іржі. Мульти спрей для видалення масла, мастила, воску,
покриття днища і смоли і після очищення залишає захисну плівку.
MoTip Multi Spray має спрямований струмінь.
Код товару: MOT090206

Об’єм, мл: 500

Проникаюче мастило з графітом і MoS2 / Motip Penetrating oil
Ефективний інструмент для ослаблення заржавілих з’єднаннь.
Проникаюче масло володіє хорошими проникаючими
властивостями і містить графіт і MoS2. Проникаюче масло є
вологовідштовхуючим і антикорозійним. MoTip Penetrating
Oil володіє потужним струменевим розпилювачем і може
використовуватися в різних положеннях.
Код товару: MOT090303

Код товару: MOT090410

Об’єм, мл: 500

Аерозольний очищувач фільтру сажі / Motip DPF cleaner
Інструмент для розпушення і видалення відкладень золи в
дизельних фільтрах, без розбирання. DPF Cleaner є швидкодіючим і
не викликає корозії. MoTip DPF Cleaner не містить розчинників і не
запалюється.
Код товару: MOT090515

Об’єм, мл: 500

Очищувач системи EGR / Motip EGR cleaner
Швидкодіючий очищувач рециркуляції вихлопних газів для
розчинення відкладень в клапані рециркуляції відпрацьованих
газів, системі впуску повітря, колекторі і впускних клапанах. Для
відновлення потоку повітря до двигуна, поліпшення потужності
і прискорення і зменшення вихлопних газів. Очищувач EGR не
залишає слідів і запобігає відкладенню смоли. MoTip EGR Cleaner має
360 ° клапан.
Код товару: MOT090516

Об’єм, мл: 500

Об’єм, мл: 500

Аерозольний клей / Motip Glue
Клей для постійної і тимчасової адгезії. Підходить для склеювання
паперу, картону, дерева, текстилю і різних видів пластику. Клей
швидко сохне і зручний у використанні. Для постійної адгезії
обробіть обидві частини, які потрібно склеїти, дайте висохнути і
щільно притисніть один до одного. Для тимчасової адгезії обробіть
одну з склеюваних частин, дайте висохнути і щільно притисніть
один до одного.
Код товару: MOT090304

Об’єм, мл: 500
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Ремонт трансмісій із комплектами LuK GearBOX
Ремонт трансмісії — завдання складне і досить відповідальне. Використання комплектів
LuK GearBOX, адаптованих для конкретного типу коробки передач, дозволяє вирішувати
його легко, швидко і на найвищому рівні якості
Програма GearBOX бере початок в 2014 р., з комплекту
для ремонту розповсюдженої коробки передач концерну VAG — 02T (застосовується на VW Polo Sedan, Golf IV, V,
Jetta III, Skoda Fabia I, II, Octavia II, III, Rapid, Roomster та інші,
комплект LuK GearBOX 462 0055 10). За пройдений з того
моменту час, показавши свою актуальність і найвищу ефективність, програма значно розширилася і налічує сьогодні
38 артикулів для ремонту різних трансмісій. При цьому, її
розвиток не зупиняється — програма регулярно поповнюється новими комплектами LuK GearBOX.
Майк Венгорс, фахівець з продукту, Schaeffler
Automotive Aftermarket:
— За допомогою відповідного комплекту LuK GearBOX,
автомайстерні можуть з легкістю відремонтувати типові
несправності механічних коробок передач, коробок передач з подвійним зчепленням і диференціалів. Це унікальний продукт на ринку трансмісійних підшипників, що
не має аналогів. Нашими інженерами була виконана величезна робота по створенню комплектів, в які входять не
тільки підшипники, але і всі компоненти, які необхідні для
усунення найбільш поширених несправностей в даних
вузлах. Це — ущільнення, стопорні кільця, сальники тощо.
Його особливість в тому, що, при наповненні комплекту,
ми використовуємо тільки оригінальні деталі — лише такі
підшипники та інші компоненти, які йдуть в оригінальній
комплектації.
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Ідея інженерів Schaeffler зрозуміла, закономірна і логічна: зібрати воєдино всі необхідні для ремонту коробки передач компоненти, щоб полегшити роботу співробітникам
автосервісу по їх пошуку, підбору та замовленню. Це компоненти, які безпосередньо впливають на ресурс агрегату
і на точність включення передач, тому що будь-яке відхилення положення вала, через зношування підшипника, неодмінно призведе до порушення роботи синхронізаторів,
труднощі включення і фіксації передач (передачі можуть
«вилітати») тощо.
Фахівцям абсолютно очевидно: один непридатний підшипник неминуче призводить до скорочення ресурсу і
виходу з ладу інших підшипників і, як наслідок, всього агрегату в цілому. Тому ефективно вирішувати такі проблеми
можна тільки комплексно. Саме комплексний підхід до ремонту таких складних агрегатів, як трансмісії і диференціали, — повне перебирання, що виключає будь-які повторні
порушення їх функціонування (за умови, звичайно, належної експлуатації), — здатний забезпечити тривалий термін
їх служби в подальшому. Термін, за своєю тривалістю, можна порівняти з гарантійним, декларованим автовиробником. Наочним втіленням такого комплексного підходу і є
LuK GearBOX.
Майк Венгорс:
— Ми не виробляємо трансмісії, ми виробляємо підшипники, підшипники оригінальної якості, які використовуються
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при складанні коробок передач і диференціалів. При цьому, з іншого боку, ми, як активний оператор вторинного
ринку запчастин, добре знайомі з життям авторемонтних
підприємств. І ми чудово бачимо проблему — вона полягає
в тому, що автосервісу, який хоче перебрати трансмісію,
доводиться найчастіше в різних місцях, з великою ймовірністю — у різних постачальників, купувати необхідні для
виконання роботи компоненти. В результаті, одні з цих
компонентів приходять в непридатність раніше, інші — пізніше; одні чудово один з одним поєднуються (взаємодіють
і працюють разом), інші, в силу найрізноманітніших причин — не дуже. А машина тим часом чекає ремонту. Але
ти змушений бігати по постачальникам, підбирати деталі,
шукати відсутні, якісь — чекати, звіряти номери, контролювати кроси, йти на компроміс і замовляти компоненти
сумнівного походження, ставлячи їх разом з деталями високої якості і не розуміючи, як вони будуть працювати в
парі — чи підходять вони взагалі один одному...
Така ситуація, безумовно, неприємна, і співробітникам
СТО доставляє масу клопоту. Більш того, якщо раптом потім трапиться поломка — незрозуміло, що її спричинило:
чи то погано проведена робота, чи то неправильно підібрані деталі, чи то окремі компоненти, але які саме?
Розуміючи дану проблему, ми вирішили запропонувати
комплекти, в яких зібрані всі необхідні компоненти найвищої та оригінальної якості, які бездоганно підходять один
до одного. Крім того, на нашому порталі REPXPERT.COM
представлений повний набір інструкцій і відеокерівництв,
в яких наочно описано і показано, як виконувати ті чи
інші операції, на які аспекти слід звернути особливу увагу і де найчастіше припускаються помилок. Таким чином,

використовуючи комплект LuK GearBOX, станція технічного обслуговування отримує все необхідне для успішного
проведення робіт — і деталі, і технічну підтримку, і повний
супровід — в одному місці і з одних рук: швидко, якісно,
доступно.
Інженери Schaeffler витратили величезну кількість часу
і доклали максимум зусиль, вивчаючи найбільш популярні моделі трансмісій, аналізуючи несправності, з'ясовуючи
причини їх виходу з ладу. Після цього була досконало відпрацьована технологія заміни зношених компонентів: розбирання агрегату, яку вони проводять самостійно, крок за
кроком описуючи послідовність дій; власне заміна; фінальна збірка. На основі отриманого досвіду та інформації, формується комплект, а на порталі REPXPERT.COM публікується
супровідна інформація, яка допомагає механіку якісно виконати ремонт, уникаючи помилкових дій.
Майк Венгорс:
— Ми намагаємося не перевантажувати комплект додатковими компонентами. Ремонт повинен бути виправданий
не тільки з технічної, але і з фінансової точки зору. Він не
повинен бути надто дорогим, його вартість не повинна наближатися до вартості нової трансмісії. З іншого боку, сервіс повинен на ньому заробляти, а клієнт не повинен нести
зайвих витрат. При формуванні комплектів, ми враховуємо
безліч факторів, і цей в тому числі. У трансмісії десятки
компонентів, і всі вони, так чи інакше, приходять в непридатність. Але ми не включаємо в LuK GearBOX нічого зайвого — нічого, що має більш тривалий ресурс. Наприклад,
там немає синхронізаторів. Подібний підхід дозволяє нам
підвищувати прибутковість автосервісів і робити наш продукт привабливим для автовласників.
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Приклад
Давайте детально розглянемо комплект для трансмісії
VW 02T (LuK GearBOX 462005510) — тієї самої, з якої все й
починалося. Ця механічна п’ятиступенева трансмісія використовується на величезній кількості автомобілів. У парі
з відносно слабким двигуном — атмосферним, об'ємом
1,6 л, потужністю трохи більше 100 к с — вона справно
функціонує протягом, приблизно, 200-250 тисяч кілометрів
пробігу.
Але як тільки ця трансмісія стала агрегатуватися з більш
потужними двигунами TSI — 1.4 л (125 або 140 к.с.), почали
виникати проблеми. Її запасу міцності, головним чином, здвоєного модульного блок-підшипника, зібраного на одній
пластині, — явно не вистачало для того, аби добре впоратися зі зрослими крутильними коливаннями і навантаженнями на вал. Перекіс валу, який виникає через зношування
цього підшипника, призводить до виходу з ладу голчастого
підшипника — в першу чергу, через перегрів, руйнується
пластиковий сепаратор, який повністю руйнується голками самого підшипника. Як наслідок, пропадає 5-а передача, посилюється знос інших підшипників. Металічна
стружка при цьому не повністю затримується магнітами
та розноситься по системі — вона проникає всюди, потрапляє в усі підшипники, тоді коробка передач приходить в
непридатність.
Що в цій ситуації автосервіс може запропонувати клієнту? Які можливі варіанти?
Найпростіше, що першим спадає на думку, — знайти
«вживану» коробку передач. Але! Ресурс її подвійного
блок-підшипника невідомий, він може бути невеликий,
20-30 тисяч кілометрів. Тобто, умовно кажучи, вона може
прослужити 20-30 тис км пробігу і її буде потрібно знову
міняти. Яка думка буде після цього про сервіс у клієнта? Чи
стане він його постійним клієнтом? Довірятиме чи ні його
фахівцям? Вважаю, що відповідь відома заздалегідь.
А найприкріше те, що, загалом, подібне може відбуватися безліч разів — кожна наступна «б/в» коробка зі «шроту»
може виявитися з невеликим ресурсом.
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Загалом, на перевірку, даний варіант не витримує ніякої
критики: витрати значні, результат абсолютно непередбачуваний. Лотерея, грати в яку навряд чи має сенс, коли
під рукою є абсолютно робоча альтернатива у вигляді LuK
GearBOX. Використавши цей комплект, після ремонту і заміни всіх підшипників, можна сміливо розраховувати на повний, закладений спочатку, ресурс вузлів коробки передач.
І немає сенсу економити: мовляв, змінимо тільки ті підшипники, що вийшли з ладу, щоб клієнту було менше витрат. Такий варіант також сумнівний, оскільки наявні проблеми (у вигляді гулу і погано працюючої 5-ої передачі),
говорять про те, що незворотний процес зносу суміжних
компонентів, головним чином підшипників, йде повним
ходом і жити їм залишається зовсім недовго. Їх теж краще
поміняти всі разом, поки машина в сервісі, поки коробка
передач розібрана, щоб автовласникові не довелося повертатися на СТО через короткий проміжок часу.
Майк Венгорс:
— Наведений приклад — типова ситуація з даною конкретною трансмісією 02Т. У інших трансмісій можливі інші
ситуації. Вони можуть мати конструктивні недоліки або
якісь власні унікальні особливості. Але пропонований нами
продукт LuK GearBOX — це продукт не тільки для дефектних
коробок передач або трансмісій з характерними проблемами. Проблем може взагалі не бути, але ресурс тих чи інших
агрегатів вже потихеньку доходить кінця, і тому їм теж буде
необхідне перебирання і ремонт. Від зносу викликаного великим пробігом нікуди не подітись. Ми розуміємо, що власники таких автомобілів або вже стикаються, або дуже скоро
зіткнуться з необхідністю пошуку рішення, і вони звернуться до автосервісу. Та що їм запропонує сервіс?
Переваги LuK GearBOX ще і в тому, що він передбачає не
тільки необхідні компоненти, але і враховує можливі варіанти, які з самого початку ніяк не визначити.
Повертаємося до 02Т — для неї, наприклад, в комплекті
передбачені три набори стопорних кілець різної товщини.
Справа в тому, що, поки трансмісія не розібрана, невідомо,
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якого розміру кільця виявляться всередині. Як тут бути?
Можна розібрати коробку передач (машину — на підйомник, задіяні механіки, обладнання), виміряти товщину
кільця і замовити його. Через годину кільце навряд чи доставлять, і завтра — не факт. Що весь цей час буде відбуватися з машиною? Вона залишиться висіти на підйомнику,
займаючи пост? Або її потрібно зняти, відштовхати на вільну площадку (за її наявністю), запастися терпінням з усіма
наслідками, що випливають ...
З іншого боку, кільця можна замовити і відразу, на свій
страх і ризик. А якщо не вгадали? А якщо не вгадали, відрегулювати правильно переднатяг однозначно не вийде.
Тобто їх потрібно знову замовляти, і ми автоматично опиняємося в попередній ситуації.
Бачите, скільки питань, додаткових завдань і неочевидних наслідків в цьому випадку виникає. Звичайно ж, вони
абсолютно не потрібні автосервісу. Єдина можливість
уникнути їх — застосування LuK GearBOX, в якому всі можливі варіанти вже передбачені і включені до комплекту.
Інженери Schaeffler заздалегідь проаналізували існуючі
ризики і сформували оптимальний набір компонентів для
проведення швидкого і якісного ремонту.
А ще, в цих трансмісіях може використовуватися два різних ущільнення. Точніше, ущільнення ці однакові і за формою, і за характеристиками, зовні абсолютно ідентичні, але
в одному ущільненні присутні металеві втулки в отворах під
болти, а в іншому — ні. І знову ж таки, поки трансмісія не
розібрана, зрозуміти, яке ущільнення використовується в
даному конкретному агрегаті, не можна. Цього не впізнати
ні по яким кодам, ні по VIN. Але LuK GearBOX включає одразу два ущільнення, тому, механіку залишається тільки перевірити яке використане в автомобілі та вибрати відповідне.
Не варто думати що додаткові елементи, деякі з яких
не будуть потрібні в процесі ремонту, збільшують вартість LuK GearBOX і купувати деталі окремо — дешевше.
Ціноутворення на комплекти логічне і послідовне. Воно не
має на увазі подвоєння або потроєння вартості варіантів. У

кінцевій ціні, за словами Майка, вони враховуються як одиничний виріб.
Хто наступний?
Перелік трансмісій — потенційних учасників програми
LuK GearBOX — великий. Існує кілька критеріїв, виходячи
з яких, для тієї чи іншої моделі коробки передач, готується
відповідний комплект.
По-перше, оцінюється обсяг випуску кожної конкретної
трансмісії. Термін експлуатації КПП досить важливий в цьому контексті — комплекти найчастіше неактуальні для зовсім нових агрегатів (за винятком тих, що мають проблеми
від самого початку), вони потрібні, головним чином, для
тих агрегатів, ресурс яких добігає кінця.
По-друге, через локальні офіси і представництва, збирається інформація з усіх ринків присутності Schaeffler про
поломки трансмісій і їх причини. Інформація уважно аналізується і структурується. На її основі, наприклад, був створений комплект для коробок передач автомобілів PSA, які
абсолютно точно до 200 тис км пробігу потребують ремонту.
По-третє, як відомо, Schaeffler дуже успішно виступає на
ринку подвійних сухих зчеплень. Поширення цих зчеплень
дуже велике, ними комплектуються роботизовані КПП, які,
по суті, уявляють собою автоматизовану «механіку». Такі
КПП, приблизно на другій-третій заміні зчеплення, потребують заміни підшипників. Таким чином, Schaeffler є комплексним постачальником необхідних вузлів: зчеплення,
двомасових маховиків і підшипників.
Програма GearBOX дуже актуальна та потрібна. Вона
постійно розвивається, поповнюючись новими і новими
комплектами, що задовольняють зростаючі потреби ринку.
Зараз Schaeffler фокусується на трансмісіях KIA-Hyundai —
досить масових і які мають певні проблеми.
Стежте за анонсами нових комплектів LuK GearBOX і робіть правильний вибір для ефективного вирішення проблем ваших клієнтів, відновлюючи початковий ресурс коробок передач і диференціалів їх автомобілів.
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Бюджетні свічки для двох видів пального від NGK:
однаковий ресурс на газі та бензині
Працюють зі всіма видами палива: бензином, пропан-бутаном і метаном. Однаково успішно
використовуються як з обладнанням від виробника, так і встановленим власником вже
після купівлі автомобіля
Навіщо потрібні спеціальні газові
свічки
Процеси, які відбуваються у двигуні
внутрішнього згорання, відбуваються
по-різному, в залежності від виду палива.
Це потрібно враховувати, особливо
якщо двигун двопаливний і призначений для роботи на різному пальному.
Умови згорання бензину та газу відрізняються. Частково це:
• газоповітряну суміш важче підпалити, потребується потужніша іскра;
• газове паливо горить довше;
• горіння відбувається при вищій температурі.
Стандартні бензинові свічки виявляються в умовах, які для них не призначені. Свічки перегріваються і електроди вигорають швидше.
Збільшений проміжок призводить
до пропусків запалювання, двигун
втрачає потужність, одночасно збільшується витрата палива.
Вища температура свічок збільшує
ризик виникнення т.н. калільного запалювання.
Проблеми вирішуються використанням свічок, спеціально сконструйованих для роботи з газовим обладнанням.
Нові свічки NGK: особливості та
відмінності
В продуктовій лінійці компанії уже
присутні свічки NGK Laser Line, призначені для роботи на газовому паливі. Використання в них дороговартісних іридія та платини збільшують їх
ресурс до 60 тисяч кілометрів, одночасно значно збільшуючи ціну.
Перехід на газ зменшує витрати на
експлуатацію автомобіля, але дорогі
компоненти зводять економію на нуль.
Ось чому компанія NGK розробила
та випустила на ринок нову лінійку
свічок для двигунів, працюючих на
газу — BKP/BPR-GAS. Свічки BKP/BPRGAS з’явились на ринку Росії в квітні
2019 року. У них багато спільного з лінійкою NGK Laser Line, але конструкція
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Свічка NGK Laser Line
спрощена — замість дороговартісних
платинових та іридієвих, використовуються звичайні нікелеві електроди.
Від них не варто очікувати значного
збільшення ресурсу, але свічки чесно
відпрацьовують стандартні 15–20 тисяч кілометрів пробігу. В той час, коли
ресурс звичайних бензинових свічок,
при переході на газ, скорочується в середньому на 30%, тому їх доводиться
замінювати кожні 10 тис. км.
Головна особливість нових свічок
(як і LPG Laser Line) — спеціальна
конструкція ізолятора, що розширює

температурний діапазон для нормальної роботи свічок.
Теплові характеристики нових свічок дуже гнучкі: вони з запасом перекривають діапазон відразу в два гартівних числа — 5 і 6. Завдяки цьому,
свічки можуть нормально працювати
на бензині, і в той же час не перегріватися при переключені системи живлення на газ.
До того ж, свічки одного типу можуть застосовуватись на різних двигунах, що спрощує підбір підходящих
свічок.

Нова лінійка свічок — BKP/BPR-GAS
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Щоб поєднати високу економічність
з потужністю, управління двигуном
відбувається по дуже складному алгоритму, а в двопаливних моторах вони
вдвічі складніші. Неякісно налаштоване
газове обладнання може звести до нуля
всі переваги їзди на газі, і ніякі свічки
ситуацію не виправлять. Ось чому встановлювати та обслуговувати газове обладнання повинен лише спеціаліст.
Де придбати та як підібрати
Щоб підібрати газову свічку для вашого автомобіля:
1. Зайдіть на сайт NGK, на сторінку підбору продукції.
2. Зайдіть в розділ «Свічки для бензинових двигунів». Виберіть зі списку
виробника вашого автомобіля, використовуючи підказки, виявіть потрібний тип свічок.
3. За допомогою таблиці визначіть артикул відповідної газової свічки.
Таблиця взаємозамінності свічок

Вплив калільного числа на режим роботи свічки
Це видно і в таблиці взаємозамінності свічок — газова свічка заміняє
бензинові свічки з різним калільним
числом.
Є ще одна відмінність в конструкції
свічки, яка покращує її споживчі якості.
Висока температура горіння газу провокує прикипання різьби, через що
виникають проблеми з вивертанням
свічок з головки блоку. У нових свічок,
при тій же довжині корпусу, довжина
різьбової частини зменшена — різьба

не прикипає, проблем з демонтажем
не виникає.
Свічки працюють зі всіма видами палива — з бензином, пропан-бутаном і
метаном. І можуть однаково успішно
використовуватись як з газовим обладнанням, встановленим заводом-виробником автомобіля, так і з обладнанням, яке встановлюється власником
уже після купівлі автомобіля.
Але важливо пам’ятати: система живлення сучасного двигуна дуже складна.

Новий
артикул

Стандартна
Стандартна
свічка
свічка
(без резистора) (з резистором)

BKR-GAS
BK5E
(Stock № 7987) BK5E-11
BK6E
BK6E-11

BKR5E
BKR5E-11
BKR6E
BKR6E-11
BKR5EY
BKR5EY-11
BKR5EYA-11
BKR6EY
BKR6EY-11
BKR6EYA-11

BPR-GAS
BP5ES
(Stock № 7988) BP5ES-11
BP6ES
BP6ES-11
BP5EY
BP5EY-11
BP6EY
BP6EY-11

BPR5ES
BPR5ES-11
BPR6ES
BPR6ES-11
BPR5EY
BPR5EY-11
BPR6EY
BPR6EY-11

Підбір свічок в системі NGK копия
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Люди ELIT:
Олександр Васюта 20 років в авто бізнесі
Почну з цікавого факту. 9 з 10 співробітників компанії, яких я опитав, на запитання із ким
було б цікаво прочитати інтерв’ю, відповіли — «Із Олександром Васютою». Тож ми вдячні,
що ти погодився поспілкуватись із нами
— Коли і при яких обставинах ти вперше почув про
компанію ELIT?
— Про компанію я почув в 1999 році, коли працював в автомагазині спеціалістом з підбору запчастин. ELIT на той час
не був нашим основним постачальником, але завжди допомагав, коли запчастини були необхідні терміново та гарантованої якості.
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— Скільки років ти в ELIT? Розкажи про свою роботу в
компанії від першого дня й до сьогодні? Які посади ти займав?
— З 1 березня 1999 року я в авто бізнесі, а у 2020 році буде
рівно 20 років, як я працюю в «ЕЛІТ-Україна». На попередній
роботі у автомагазині я пішов у першу відпустку і, зрозумівши, що мені там не цікаво і немає куди розвиватись, я розпочав пошуки нової роботи. В перший же день відпустки я
знайшов в газеті об’яву: «В компанію «ЕЛІТ-Україна» потрібні
працівники на склад». На той момент для роботи на складі
була потрібна вища профільна освіта, яка в мене була. Хоча я
розумів, що це важка фізична робота, та компанія мені дуже
імпонувала і я хотів спробувати. Співбесіду проводив керівник департаменту Продукт-менеджменту та логістики, який
і обрав мене із близько 20-ти кандидатів на це місце. І вже
через кілька днів відбувся мій перший робочий день. Після
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першого місяця роботи на складі мені запропонували посаду
«Замісник керівника складу» і я без вагань погодився.
А потім іще через три місяці мені запропонували роботу
спеціалістом у відділі продажу на Київській філії, де у тої час
була нагальна потреба у спеціалістах з підбору. Хоча мені подобалась робота на складі, я погодився і почав працювати у
відділі продажу, де я швидко освоївся та здобував нові вміння. Я приймав і обробляв замовлення від роздрібних і гуртових клієнтів, обробляв запити по телефону, раніше більша частина бізнесу велась по телефону, також працював із касою.
Два роки я пропрацював у такому режимі.
Пробувався на торгового представника, але не пройшов —
мабуть цінили в офісі (посміхається). Згодом мене запросили
працювати в департамент Продукт-менеджменту молодшим
продукт-менеджером. На той момент в компанії було всього
два продукт-менеджери, які відповідали за весь асортимент
компанії.
Пропрацювавши продукт-менеджером три роки почергово зі всіма групами запчастин, мені запропонували очолити
департамент. ELIT в той час швидко розширювалася, відділ
стрімко збільшувався і була потреба в нових спеціалістах.
Налаштувавши роботу департаменту, я забрав у відділу
логістики функції пов’язані із закупівлями. У мене з’явився
новий напрямок «Supply Chain» і нові обов’язки. І згодом
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потрібно було вирішувати чи залишатися в продукт-менеджменті, чи йти в управління ланцюгом поставок і я обрав для
себе новий напрямок — Supply Chain Management.
Далі була робота по налаштуванню роботи департаменту
SCM, а в 2017 році я очолив департамент з розвитку бізнесу.

— Які з проектів було найскладніше втілювати у життя?
— Два складних проекти, які були реалізовані паралельно це — автоматизація списання запчастин та пального для
службових автомобілів та elDoc. Складнощі виникали через
велику кількість людей, яких треба було поєднати за допомогою цього ресурсу, більшість з яких давно працюють в компанії і звикли до стандартної роботи з паперами. Та нам вдалося, проект запущений, вже функціонує і економить дуже
багато часу для всієї компанії.
— Є в ELIT відділи в яких ти не працював?
— Я не працював в IT та фінансах, проте, зараз по всім проектам, які ми запускаємо, щільно співпрацюємо з цими департаментами. Наприклад, моментальне зарахування оплат
від клієнтів 24/7 в eCat, те, чого немає в жодного конкурента
в Україні. Ми зробили це з двома найбільшими банками країни — Райффайзен Банк Аваль та Приватбанк.
— «Одне життя — одна команда» це про тебе?
— Команда одна, але люди змінюються. Це життя і мені
дуже цікаво працювати з новими співробітниками, вчитись у
них новому.
— Ти людина, яка не стоїть на місці, постійно розвивається та готує кваліфікованих кадрів. Хто на твою думку,
з твоїх підлеглих за весь період співпраці, найкреативніший співробітник?

— Артем Макаров. В деяких моментах я боявся довіряти
йому складні задачі, тому що однією з проблем менеджерів
є те, що вони вважають, що окрім них ніхто краще не справиться із завданням. Але ці вагання згодом пройшли і Артем,
до речі, якого я запросив із нашого складу, прекрасно справляється зі своїми обов’язками. Зараз він Директор департаменту управління ланцюгом поставок. Мій принцип в пошуку
персоналу — треба навчати і давати шанс в першу чергу своїм співробітникам.

— Як тобі вдалося переїхати в новий офіс і забрати за
собою кілька відділів?
— В компанії була проблема в минулому році і на початку
2019 — нам не було, де розвиватися, штат розширився, а фізично не було місця. Коли від орендодавців з’явилася інформація про місце, де ми знаходимось зараз, я запропонував
керівництву про готовність переїзду нашого департаменту.
Далі важливо створити комфорт за короткі терміни та невеликий бюджет у новому офісі. І ми зробили це.
— Хто або що тебе мотивує?
— Родина та інтерес до роботи. Я хочу отримувати нові
знання та використовувати їх для зростання компанії та добробуту моєї родини. Діти — це дуже сильний «мотиватор»
не стояти на місці.
— Як ти проводиш вільний час, як відпочиваєш?
В першу чергу, я намагаюся приділити час своїй родині, погратися з дітьми, допомогти зі шкільним завданням. Ми дуже
любимо подорожувати разом, відвідувати концерти, зустрічатись з друзями, наприклад на футбольних іграх. До речі, в
цьому серпні мені пощастило побувати на матчі СУПЕРКУБКУ
УЄФА між Ліверпулем та Челсі у Стамбулі. Ліверпуль, за який
ми вболівали здобув перемогу. Це було фантастично!
В наш час усі дуже заклопотані, але треба знаходити час не
тільки на роботу.
— Олександре, ми дякуємо тобі за цікаву розмову та
бажаємо побільше нових і цікавих проектів, які принесуть користь компанії і професійний ріст тобі та твоїй
команді.
Бесіду провів Микола Бондаренко
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— Розкажи про проекти департаменту розвитку.
— Основний та ключовий наш проект це — робота по підтриманню та розвитку нашого каталога eCat, наразі Maxi eCat.
Задачі, пов’язані із eCat, потребували багато часу та повну замученість. Згодом мені вдалося запросити до Києва директора нашої Харківської філії Дениса Капустника, який очолив
цей напрямок.
Другий проект — інтернет-магазин ESHOP. Ринок он-лайн
продажів стрімко зростав і ми, як комерційна організація,
спробували вийти в роздрібний сегмент.
Наступний мій проект — Carbook. Це он-лайн сервіс для
автовласників по пошуку та запису на станції технічного обслуговування. Але окрім автовласників, цей ресурс пропонує
дуже потужний функціонал і для авто сервісних підприємств.
Завдяки Carbook ми почали просувати нашу мережу партнерських СТО Partner ELIT в мережі Інтернет, це допомагає
генерувати додатковий трафік клієнтів до станцій мережі.
Це були 3 основних проекти на той момент. В 2018 році ми
запустили проект внутрішнього документообігу — elDoc. В
компанії вже було багато документів, паперу, співробітників,
оплат і т.д., тому для спрощення і оптимізації робочих процесів було запущено elDoc. В якому по сьогоднішній день з’являються нові функції та вдосконалення, такі як підписання
договорів, проведення тендерів. Наша глобальна ціль — відмовитися від використання паперу взагалі. На даний момент
працюємо над важливою функцією для компанії — електронним підписом документів.

СТАНДАРТНІ РАДІАЛЬНІ
ШАРИКОПІДШИПНИКИ

ВС
ВІД І НАШ
ТЕП І СТ
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СКА НІ П
ЮТ ІДШ
ЬСЯ ИП
ІЗ Р НИКИ
АДІ
АЛЬ СЕРІЇ
НИМ 6XX
ЗАЗ X
ОРО
М

НАВІТЬ ПРОСТИЙ ПІДШИПНИК МАЄ БУТИ
УТИ НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ

СМ

Ми прислухаємося до думки клієнта, який працює на виробництві,
ицтві і тому знаємо
знаємо, наскільки
важливим фактором є тиха робота підшипників. Саме з цих міркувань компанія NTN встановила новий
радіальний зазор СМ для наступних типів
ипів підшипників:
д

ВІДКРИТИЙ
ПІДШИПНИК

ІЗ ЗАХИСНИМИ
ПЛАСТИНАМИ (ZZ)

ІЗ БЕЗКОНТАКТНИМ
УЩІЛЬНЕННЯМ (LLB)

ІЗ КОНТАКТНИМ
УЩІЛЬНЕННЯМ (LLU)

249 НАЙМЕНУВАНЬ ПІДШИПНИКІВ
ПІДШИПНИКІВ, ВИРОБЛЕНИХ NTN
NTN, ВІДПОВІДАЮТЬ
ВИМОГАМ РАДІАЛЬНОГО ЗАЗОРУ CM
АСОРТИМЕНТ
СУФІКС
СЕРІЯ 6000
ВІДКРИТИЙ ПІДШИПНИК

60xxCM

ІЗ ЗАХИСНИМИ ПЛАСТИНАМИ

60xxZZCM/5K

ІЗ КОНТАКТНИМ УЩІЛЬНЕННЯМ
ІЗ БЕЗКОНТАКТНИМ
УЩІЛЬНЕННЯМ

КОДИ ОТВОРІВ
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 32

60xxLLUCM/5K
60xxLLBCM/5K

СЕРІЯ 6200
ВІДКРИТИЙ ПІДШИПНИК

62xxCM

ІЗ ЗАХИСНИМИ ПЛАСТИНАМИ

62xxZZCM/5K

ІЗ КОНТАКТНИМ УЩІЛЬНЕННЯМ
ІЗ БЕЗКОНТАКТНИМ
УЩІЛЬНЕННЯМ

62xxLLUCM/5K
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62xxLLBCM/5K

СЕРІЯ 6300
ВІДКРИТИЙ ПІДШИПНИК

63xxCM

ІЗ ЗАХИСНИМИ ПЛАСТИНАМИ

63xxZZCM/5K

ІЗ КОНТАКТНИМ УЩІЛЬНЕННЯМ
ІЗ БЕЗКОНТАКТНИМ
УЩІЛЬНЕННЯМ

63xxLLUCM/5K
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63xxLLBCM/5K

Колишнє позначення: 60xxLLU/5K > нове позначення: 60xxLLU CM /5K

БЕЗШУМНЕ
ОБЕРТАННЯ

Завдяки звуженому допуску радіального зазору CM,
знижується вібрація підшипника, в результаті чого рівень
шуму було зменшено в 2 рази.
Комфортний рівень шуму на 100% гарантований відділом
якості компанії NTN.

+

=

ЗМЕНШЕНІ ДОПУСКИ
ВНУТРІШНЬОГО ЗАЗОРУ

100% КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ

ЛЕГКІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ
CN

РІВЕНЬ ШУМУ
ЗНИЖЕНО У 2 РАЗИ

Заміна радіального зазору CN на CM не впливає на процес
монтажу.
Обидва радіальних зазори відповідають стандартам ISO та повністю
взаємозамінні:

1 Аналогічні параметри для монтажу
2 Немає необхідності нових узгоджень
3 Така сама міцність

CM

ЗАЗОРИ ОТВОРІВ
КОДИ ОТВОРІВ
ДЛЯ СЕРІЙ
60, 62 та 63

НОРМАЛЬНИЙ ЗАЗОР CN
В МІКРОНАХ

СПЕЦІАЛЬНЫЙ ЗАЗОР CM
В МІКРОНАХ

00

2 - 13

4 - 11

з 01 до 03 включно

3 - 18

4 - 11

з 04 до 06 включно

5 - 20

5 - 12

з 07 до 08 включно

6 - 20

9 - 17

з 09 до 10 включно

6 - 23

9 - 17

з 11 до 13 включно

8 - 28

12 - 22

з 14 до 16 включно

10 - 30

12 - 22

з 17 до 20 включно

12 - 36

18 - 30

з 21 до 24 включно

15 - 41

18 - 30

з 26 до 28 включно

18 - 48

24 - 38

з 30 до 32 включно

18 - 53

24 - 38

Новинки, асортимент і технічна інформація про легкові автомобілі

SWAG — кращий вибір запчастин.
Бренд, на який можна покластися
Довіра не дається просто так. Її необхідно заробити.
Високою якістю. Вражаючим асортиментом продукції.
Незмінною точністю. Надійним сервісом.
Більше 60 років клієнти довіряють SWAG, як експерту по
надійним, довговічним і прецизійним запасним частинам.
SWAG — відомий бренд, на який можна покластися. У будьякий час, в будь-якому місці.
SWAG — один із провідних світових постачальників на незалежному ринку запасних частин. Під цим всесвітньо відомим брендом випускається понад 26 тисяч запасних частин,
для всіх німецьких та інших європейських легкових автомобілів. Якість продукції бренду не поступається деталям ОЕвиробників.
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
Точність і досконалість
SWAG — це продукти, які відповідають найвищим стандартам якості, зносостійкості і точності установки. Якість
контролюється кількома спеціалізованими підрозділами, що
працюють в тандемі, під загальним управлінням.
Вкрай важливим є процес поповнення асортименту продукції. Перед додаванням будь-якої запасної частини в асортимент? проводяться ретельні випробування зразків в сучасній, обладнаній за останнім словом техніки, лабораторії,
розташованій поруч із штаб-квартирою Bilstein Group в місті
Еннепеталь, Німеччина. Перевірка якості продукції виконується, наприклад, за допомогою методів руйнівного і неруйнівного контролю. Для перевірки електронних компонентів,
серед іншого обладнання, використовується рентгенівський
сканер, за допомогою якого можна точно виявляти дефекти
елементів, що знаходяться в корпусах.
Ці заходи контролю якості використовуються не тільки
для продукції, що виготовляється в Еннепеталь, але і для
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запасних частин, що випускаються ретельно відібраними
виробничими партнерами.
ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО
Високотехнологічне виробництво
Компетентність у виробництві продукції Bilstein Group
бере свій початок в Bilstein Group Engineering. Тут на сучасних машина,х з числовим програмним управлінням (ЧПУ),
випускаються певні запасні частини з величезного асортименту продукції Febi, SWAG і Blue Print. Крім іншого, асортимент запасних частин для легкових автомобілів включає в
себе наступні групи:
• штовхачі клапанів;
• натяжителі ланцюгів;
• масляні насоси;
• коромисла клапанів;
• важелі підвіски;
• маточини коліс;
• і багато іншого.
Передові методи і багаторічний досвід виробництва роблять Bilstein Group Engineering надійним виробником
якісної продукції. На площі 10 000 квадратних метрів розташувався практично повний ланцюжок виробництва: від виробництва інструментів, машинної обробки та зміцнення до
контролю якості з власною випробувальною лабораторією.
Індивідуальні рішення
SWAG ефективно використовує інструменти стратегічного
управління брендом у всьому світі, дотримуючись принципу
«think globally — act locally» — «думай глобально, а дій локально». Бренд SWAG постійно відкритий для комунікації з
гуртовими клієнтами та СТО, щоб пропонувати індивідуальні
рішення.

HIGH
PERFORMANCE
GLOW PLUGS

Чому Elring?
На протязі більше ніж 140 років підтверджує свою компетентність
в технологіях ущільнення
Компетенція у сфері оригінальних комплектуючих завдяки
ElringKlinger AG – серійному постачальнику та лідеру в технологіях
на світовому ринку автомобільної промисловості
Запчастини ELRING – якість первинного оснащення
Широкий асортимент продукції
Комплекти прокладок, які відповідають типу ремонту двигуна
Сама повна інформація в системі TecDoc
Запчастини для легкових та вантажних автівок
Навчальні відео-уроки по монтажу доступні он-лайн
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Чисте, яскраве біле світло розсіює темряву
Яскраве, ще біліше світло підвищує концентрацію уваги водія
Неперевершений білий промінь світла, який максимально наближений до світла світлодіодних ламп автомобіля
Лампи головного освітлення Philips Xenon WhiteVision
другого покоління — це прекрасний вибір для водіїв, які
вважають за краще чітке біле світло, як у світлодіодних
ламп. Володіючи колірною температурою світлодіодних
ламп, ксенонові лампи Xenon WhiteVision другого покоління
ідеально підходять для головного освітлення.
Кришталево чистий білий промінь для підвищеної видимості
Завдяки кольоровій температурі до 5000 К, лампи Philips
Xenon WhiteVision висвітлюють дорогу перед вами чітким,
чистим білим світлом, який розсіює темряву. Замість того,
щоб постійно вдивлятися в далечінь, ви можете насолоджуватися безпечною і захоплюючою поїздкою. З автомобільним освітленням Philips, ви більше не будете обмежені в
можливостях при водінні у темряві.
Висока контрастність для поліпшення видимості і безпечнішого водіння
Керуючи автомобілем в темряві, вкрай необхідно швидко помічати дорожні знаки і розмітку на дорозі. Лампи
Xenon WhiteVision випромінюють насичене біле світло, яке

Тип лампи: D1S
рівномірно освітлює шлях. З урахуванням високої температури кольору, забезпечується чудова контрастність і світло
краще відбивається від різних об'єктів та дорожніх знаків, а
водіння стає комфортнішим і безпечним. Відомо, що багато аварій відбувається через перевтому водіїв, які втрачають концентрацію уваги. Біліший промінь світла допомагає
утримувати концентрацію і не втрачати пильності при водінні у темряві.
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5 ознак того, що прийшов час
замінити щітки склоочисника
Скромна щітка склоочисника — це аксесуар, на який ми не схильні звертати багато
уваги, але при поганій видимості, коли підвищується ризик виникнення дорожньотранспортної пригоди, інвестиції в якісні щітки і їх регулярна заміна можуть забезпечити
вам і вашій родині безпеку на дорозі, також економлячи ваші гроші в довгостроковій
перспективі. Ось 5 ознак того, що прийшов час міняти щітки склоочисників, а також
кілька рекомендацій з пошуку кращого нового комплекту для вашого автомобіля
1. Склоочисник-ледар
Якщо ваші щітки склоочисника пропускають воду поперек вашого вітрового скла, а не гладко витирають воду, це
скоріше ознака недостатнього використання, а не їх зносу.
Це часто відбувається в жаркому і сухому кліматі, де сонце
змушує щітки «зафіксуватися» в одному напрямку і не повертатися, коли щітка склоочисника змінює напрямок.
У будь-якому випадку це ознака того, що прийшов час
замінити склоочисники. Коли ви це зробите, розгляньте
можливість установки набору щіток склоочисника, які використовують композит з натуральної та штучної гуми, а
не з 100% натуральної гуми. Було доведено, що синтетична
гума більш стійка до пошкоджень від сонця і «фіксування»,
ніж натуральна.
2. Склоочисник-рисувальник
Склоочисники вітрового скла, які залишають смуги на вашому вітровому склі, можуть просто потребувати очищення
м'якою тканиною, щоб видалити бруд або сміття. Але якщо
смуга зберігається, це ознака того, що самі склоочисники
виходять з ладу і прийшов час їх замінити.
Подумайте про заміну склоочисника-рисувальника смуг
плоским склоочисником, наприклад,
склоочисником
Hydroconnect ™ або з оригінальною щіткою Valeo SilencioTM.
Там, де традиційні щітки склоочисників мають тільки від
чотирьох до восьми точок тиску, плоскі щітки, такі як Valeo
Hydroconnect ™, мають сотні точок контакту. Це створює постійний тиск по всій довжині кожного окремого склоочисника.
Результатом є більш плавна, тиха і стабільна робота, особливо на високих швидкостях і під час інтенсивного використання — коли вони нам потрібні найбільше!
3. Склоочисник-скрипун
Крім того, що скрип дратує, скрипучий склоочисник є
ознакою або неправильної установки, або вказівкою на необхідність заміни. В обох випадках гума склоочисника не
забезпечує рівного контакту з вітровим склом вашого автомобіля і не буде чистити його належним чином.
Спочатку спробуйте затягнути чи послабити важелі склоочисника, так як, можливо, потрібно просто відрегулювати
щітку. Якщо ви все ще чуєте скрип після регулювання, значить пора міняти щітки.
4. Склоочисник-розмазувач
Якщо у вас брудне лобове скло, склоочисник може розмазувати це забруднення. Більш того плівка з бруду на склі
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може перешкодити чистому контакту щіток з вітровим
склом, залишаючи великі ділянки брудними, а вас з поганою
видимістю.
Якщо ви почистили вітрове скло, а розмазування уникнути не вдалося, прийшов час змінити склоочисники.
5. Склоочисник-пошкоджений
Крім всіх перерахованих вище ознак, якщо ваші щітки
склоочисників будуть якимось чином пошкоджені, це вплине на їх функціонування і забезпечення видимості. І головне,
будьте уважні до будь-яких пошкоджень гуми склоочисника
або втрати зчеплення з важелем склоочисника. Також зверніть увагу на будь-які пошкодження самого механізму —
погнуті або пошкоджені склоочисники необхідно негайно
замінити.
Зроби свій вибір!
Valeo є світовим лідером в області систем очищення,
поставляючи як оригінальне обладнання, так і запасні частини для ринку неоригінальних запчастин. Valeo Service,
фахівець на ринку неоригінальних запчастин, має широкий асортимент передніх і задніх щіток склоочисників в
різних диференційованих продуктових лінійках, таких як
Hydroconnect ™ і Valeo First, як згадано вище, а також преміальний асортимент 100% оригінального змінного обладнання Valeo SilencioTM.
Якими б не були ваші потреби, Valeo Service пропонує рішення по склоочисника для вас. Знайти правильну модель
для заміни дуже просто — в кожному пакеті склоочисників
Valeo Service чітко вказані марки і моделі автомобілів, для
яких він підходить. Кожен пакет також містить QR-код з посиланням на онлайн-інструмент, який допоможе зробити
пошук потрібної щітки склоочисника максимально простим.
Склоочисники Valeo Service призначені для забезпечення
максимальної безпеки дорожнього руху.
Довіряйте Valeo у всіх своїх потребах в склоочисниках!
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ZF Aftermarket: гідравлічні опори двигуна
зі змінюваними характеристиками для
більшого комфорту під час руху
Опори двигуна з регульованими характеристиками ідеально гасять вібрації в будь-яких
дорожніх ситуаціях. Запасні частини від постачальника на конвеєр доступні для більшості
моделей Audi і Mercedes-Benz. ZF Aftermarket пропонує запасні частини з оригінальною
якістю постачальника: гідравлічні опори двигуна з регульованими характеристиками
під торговою маркою Lemförder. Ці інтелектуальні компоненти використовуються в основному в моделях преміум-сегмента, де завдяки своїм характеристикам вони забезпечують мінімальний рівень вібрації і шуму як в режимі холостого ходу, так і під час руху.
Цього неможливо досягти зі звичайними опорами силового агрегату
Опори двигуна виконують функцію з’єднувальних елементів між двигуном, коробкою передач і кузовом автомобіля. Просте жорстке кріплення на гвинтах не підходить, так
як в цьому випадку вібрації і шуми будуть поширюватися від
трансмісії до кузова. Саме з цієї причини виробники автомобілів для поліпшення комфорту під час руху використовують гумо-металеві деталі або гідравлічні опори двигуна.
Однак, навіть такі деталі через конструктивні особливості
не завжди забезпечують ідеальний захист від вібрацій. Для
вирішення цієї проблеми ZF розробив гідравлічні опори
двигуна з регульованими характеристиками, завдяки чому
в одному конструктивному вузлі забезпечується високий
рівень комфорту в режимі холостого ходу і під час поїздки.
Також одним з можливих варіантів вирішення є інтегрована
пневмоподушка.

При роботі двигуна в режимі холостого ходу перемикач
активує пневмоподушку. Вона гасить низькочастотні вібрації двигуна, коли автомобіль знаходиться в нерухомому
положенні. Під час поїздки в залежності від швидкості руху
і числа обертів двигуна опора перемикається на гідравлічний механізм регулювання. При цьому вона набуває додаткову жорсткість, одночасно забезпечуючи більшу свободу
руху для з’єднанних елементів.
ZF розробив опори двигуна з електронним перемиканням, які в залежності від швидкості руху автомобіля і оборотів двигуна можуть активувати два режими з різними характеристиками.
Шуми і вібрації можуть бути ознаками пошкоджень
Опори двигуна схильні до зношування, причому виявити
це не так просто. Справа в тому, що опори двигуна встановлюються в підкапотному просторі і найчастіше приховані
від очей. На дефекти можуть вказувати наступні ознаки:
• витік рідини або поява гумової крихти;
• посилення вібрації на кузові автомобіля;
• надзвичайно сильна вібрація (тремтіння і тряска) двигуна
при виключенні;
• клацання при завантаженні машини.
Для забезпечення високого рівня комфорту під час поїздки, СТО повинні використовувати запасні частини самих
якісних постачальників. Навіть якщо опора підходить за габаритними розмірами для іншого двигуна, наприклад, для
бензинового замість дизельного, в самій конструкції опори
можуть бути значні відмінності, наприклад, по жорсткості.
ZF Aftermarket також рекомендує під час ремонту замінювати всі опори двигуна, а не тільки несправну деталь.
В іншому випадку існує ризик, що нова деталь повинна буде
компенсувати більш високі навантаження і вібрації, оскільки інші опори вже зношені. У підсумку це може призвести
до поломки транспортного засобу. ZF Aftermarket пропонує опори двигуна з регульованими характеристиками під торговою маркою
Lemförder для цілого ряду моделей Audi
і Mercedes-Benz:
• Audi A4, A5, A6, Q5, Q7;
• Mercedes-Benz C-Клас і E-Клас, а також
моделі GLK і GLC.
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Комплекти ГРМ із помпами від
Наближається зміна ременя ГРМ? Саме час для заміни й водяного насосу. Є сенс зробити це одночасно із заміною ГРМ тому, що помпи так само зношуються, а для їх заміни
на більшості автівок доводиться виконувати трудомістку роботу по зняттю механізму
приводу ГРМ. Саме для цього наші комплекти містять все необхідне для комплексної й
одночасної заміни
Однак на деяких двигунах водяний насос приводиться в
рух за допомогою поліклінового ременя або електродвигуна. В таких випадках можна обмежитись окремою заміною
помпи. А для всіх інших типів двигунів Continental розробив
та запустив продажі комплектів ГРМ із помпами.
«Наш асортимент налічує понад 100 різних типів насосів», — повідомляє продукт менеджер Вікторія Цимерман.
«Це означає, що ми покриваємо найпоширеніші запити по
ремонтам на європейському ринку».
В асортименті є насоси для мільйонів транспортних засобів автопарку Європи. Кожен насос комплектується всіма матеріалами, необхідними для встановлення, і, якщо це

ǇǛǘǱǓǝǑϞǱǪϛǘǪǉǊǆ

необхідно та визначено виробником, — необхідними ущільнювачами. Насоси виготовляються з оригінальною якістю:
механічні ущільнення вала, виготовлені з карбіду вуглецю та
кремнію, забезпечують довговічність, а цілісні підшипники з
їх роликовими та кульковими підшипниками забезпечують
плавний хід роботи, забезпечуючи при цьому максимальний
робочий об'єм та чудові показники ущільнення.
Як і на всю іншу продукцію для післяпродажного обслуговування, Continental надає 5-річну гарантію на ці комплекти
для зареєстрованих майстерень.
Дізнайтесь більше на нашому сайті www.continental-ep.
com/5.
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ZF Aftermarket розширює асортимент
продукції Lemförder для електричних та
гібридних автомобілів
ZF Aftermarket пропонує широкий асортимент деталей рульового управління і підвіски
Lemförder з якістю постачальника на конвеєєр. Коли мова йде про системи з підвищеними
вимогами до безпеки, наприклад, такі як підвіска, дуже важливо, щоб всі компоненти
надійно взаємодіяли. Lemförder, як виробник деталей, безпосередньо залучений в процеси розробки та випробувань. Асортимент продукції Lemförder для рульового управління
і підвіски постійно розширюється. Тепер він активно доповнюється гумометалевими виробами для електричних і гібридних автомобілів
Деталі рульового управління і підвіски служать опорою для
коліс транспортного засобу і виконують направляючу функцію. Вони забезпечують зв'язок між транспортним засобом
і дорожнім покриттям, що є необхідною умовою безпечної
і комфортної поїздки. Тільки абсолютна точність і контроль
якості при проектуванні, виробництві та монтажі гарантують
постійну надійність і безпеку транспортного засобу.
«Постійне зростання кількості гібридних і електричних
автомобілів потребує оновлення асортименту гумо-металевих виробів для ринку післяпродажного обслуговування.
Це забезпечить зростання ринку в даному сегменті. Деталі
й вузли торгової марки Lemförder забезпечують оптимальну керованість і курсову стійкість під час руху, а також знижують рівень шуму в автомобілі », — пояснює Річард Еджі,
керівник підрозділу продукт-менеджменту ZF Aftermarket.
На тлі зростаючого попиту на електричні та гібридні автомобілі ZF Aftermarket значно розширює лінійку продукції торгової марки Lemförder. Вона включає в себе опори
амортизаційної стійки, опори підвіски і двигуна для BMW
i8 з гібридною силовою установкою. Для електромобіля VW
e-Golf пропонуються опори підвіски, а також ремкомплект
опори амортизаційної стійки з підшипником. В оновлений
асортимент продукції також входять опори підвіски, ремкомплект для опори амортизаційної стійки, а також опора коробки передач для гібридної моделі Audi A3 e-tron.
ZF Aftermarket в найближчому майбутньому представить

опори Lemförder для балки заднього моста електромобіля
Renault ZOE.
ZF Aftermarket рекомендує регулярно проводити технічний огляд всіх гумових деталей. Незважаючи на те, що вони
розраховані на довгий термін експлуатації, вони також зношуються через високі динамічні навантаження.
Для монтажу і демонтажу деталей, задля збереження їх
високих якісних характеристик потрібні спеціальні інструменти. Також необхідно дотримуватися деяких простих правил, щоб уникнути коштовного ремонту:
1. Переконайтеся, що деталь встановлена в правильному
монтажному положенні. У ряді випадків на самих деталях або в місці установки є мітки для позиціонування, які
дозволяють точно визначити монтажне положення нової
деталі. Якщо цього немає, то перед тим, як витягти пошкоджену деталь, необхідно помітити її положення.
2. Ні в якому разі не використовуйте масло як допоміжний
засіб для монтажу, так як при зіткненні з гумою воно провокує пошкодження деталі. Замість масла ZF Aftermarket
рекомендує застосовувати звичайний мильний розчин.
3. При встановленні опор підвіски і амортизаційної стійки
кріпильні болти слід затягувати до кінця з необхідним
моментом затягування тільки після того, як транспортний
засіб буде поставлено на колеса. Це дозволяє уникнути
заклинювання або деформації опор, які можуть привести
до передчасного зношування нових деталей.
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Розвиток і тенденції
в області охолоджуючих рідин!
Формули антифрізів досить довгий час залишалися сталими та не змінювалися. На відміну
від розробок моторних масел, які слідують за найновішими технологічними тенденціями,
що впроваджуються виробниками двигунів, системи охолодження продовжували використовувати традиційні теплоносії типу BS Afnor протягом кількох останніх десятиліть
Але разом із швидкими розробками та змінами в конструкції двигунів та нових вимог, які висуваються до сучасних систем охолодження, стало зрозуміло, що подальший розвиток
теплоносіїв — це лише питання часу. Промисловість швидко
компенсувала затримку розвитку. Оскільки кожен автовиробник використовує свої технологічні ноу-хау, коли мова
йде про метали, ущільнювачі та пластмаси, спеціально розроблені антифрізи все більше стають нормою, ніж винятком.
Стандартний синій антифріз BS Afnor швидко замінило
нове покоління сучасних антифризів, так званих, long-life.
Багато з яких мають свій фірмовий колір, в залежності від
бренда. Наразі нам, як виробнику, потрібно щонайменше
5 різних типів антифризів, для покриття потреб більшості
типів транспортних засобів. На відміну від одного, який ще
недавно покривав майже всі потреби. Але різницю важко
побачити і багато людей запитують себе, чи потрібна нам
насправді така кількість різних типів теплоносіїв? В чому їх
відмінності? Чи справді ці продукти відрізняються один від
одного чи все це стосується розумного маркетингу? Такі
питання виникають через брак інформації, і тому, ми вважаємо, що прийшов час відокремити факти від домислів.
Почнемо з початку: яку насправді роботу виконують сучасні
теплоносії.
Які задачі виконують сучасні антифризи
Основні функції теплоносіїв: ефективна передача тепла,
захист від замерзання та кипіння і, що не менш важливо, захист усіх елементів системи охолодження від корозії. Вода
має найвищу теплопровідність і найвищу питому теплоту з
усіх рідин. Завдяки функціям в'язкості вода має добру дисперсію тепла. Чиста вода — найкращий теплоносій. Однак
її можна використовувати лише в обмеженому температурному діапазоні (від 0 ° C до 100 ° C) та існує серйозний ризик
корозії двигуна.
Відмінності між антифрізами
Для боротьби із недостатніми властивостями води, потрібні спеціальні добавки. Моноетиленгліколь (MEG) часто
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використовується для підвищення температурного діапазону води. Для цих же цілей може використовуватись монопропіленгліколь (MPG), який є більш екологічним. Але
ця добавка не дуже підходить для автомобільної галузі,
оскільки має нижчі властивості теплопередачі. Практично
всі двигуни використовують одну і ту ж основну рідину, яка
становить суміш (50:50%) антифризу на основі MEG та води,
що забезпечує захист від морозу, до температури приблизно –40 °С. Також антифріз містить добавки для запобігання
корозії, іржі, відкладень і мулу. Добавки повинні захищати
від піноутворення та кавітації, типу корозії, спричиненої
припливом бульбашок, що виникають внаслідок зміни
тиску в системі охолодження. Перелічені добавки можуть
утворювати лише невеликий відсоток формули теплоносія.
Однак саме ці добавки відрізняють різні типи теплоносія,
наявні на ринку.
Захисний шар і полімерізація в минулому
В минулому, в складі звичайних антифризів, використовували неорганічні інгібітори корозії, такі як силікати, фосфати та борати. Особливістю цих інгібіторних систем було
те, що захист від корозії забезпечується завдяки створенню
«захисної плівки». Існує ряд недоліків, пов’язаних із цим
типом захисту. Великий відсоток інгібіторів корозії використовується тоді, коли всі внутрішні поверхні вже вкриті
«захисним шаром», який складається з декількох шарів молекул, відразу після заповнення системи охолодження. Це
означає, що запасна ємність для відновлення будь-якого
пошкодження захисного шару дуже мала, а активні інгібітори будуть ефективні лише протягом певних часових рамок.
Ось чому звичайні теплоносії потрібно замінювати кожні
2 роки. «Захисний шар» також має ізолюючу дію, зменшуючи теплопередачу.
Крім того, силікати, часто використовувані інгібітори корозії, для алюмінієвих виробів, чутливі до полімеризації.
Утворюються довгі ланцюги молекул, які через деякий час
втрачають стійкість. Це збільшує ризик осаду та створення відкладень у вашій системі охолодження. Це ще одна
причина, чому ми рекомендуємо замінювати теплоносій
щонайменше кожні два роки. Однак регулярна заміна охолоджуючої рідини — це не настільки звична процедура
обслуговування автомобілів, як, наприклад, заміна масла.
Люди часто помилково вважають, що антифріз не потрібно замінювати, якщо рівень в нормі, а захист від морозів
є достатніми. Як результат, водії часто стикаються з високими витратами на ремонт у довгостроковій перспективі.
Поточна статистика поломок показує, що несправності системи охолодження, все ще є однією з найпоширеніших причин звернень до автосервісів.
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Сучасні «селективні» органічні інгібітори
Поява нових поколінь охолоджуючих речовин / антифризів з інгібіторами корозії, заснованими на технології органічних кислот (OAT), усунула більшість перелічених вище
недоліків, пов'язаних із використанням традиційних охолоджуючих речовин / антифризів. Це пов’язано з тим, що
системи інгібіторів OAT, також відомі як органічні інгібітори,
ведуть себе дуже по-різному. На відміну від традиційних
інгібіторів, які негайно утворюють захисний шар, органічні
інгібітори діють вибірково. Вони не активуються, поки не
стане зрозуміло, що потрібна хімічна взаємодія в зоні, яка
може стати предметом корозії. Цей спосіб забезпечує ряд
переваг у порівнянні з традиційними теплоносіями:
• економне використання інгібіторів корозії завдяки селективній функції;
• покращене охолодження через відсутність «товстого» ізоляційного захисного шару;
• хімічна стійкість, яка запобігає ослабленню ланцюгів і
утворенню мулу;
• збільшений термін експлуатації теплоносія, що означає,
що його не потрібно замінювати так часто;
• неперевершений та довготривалий захист від корозії та
довготривалий захист від кавітації.
Охолоджуючі речовини / антифризи OAT, зрозуміло,
стали популярними, і сучасні машини вже розробляються
саме під ці специфікації. Однак є і недолік. Системи органічних інгібіторів працюють не так швидко, як традиційні
системи інгібіторів мінеральних речовин. Вони ефективні із невеликими корозійними пошкодженнями. У деяких випадках, при сильних корозійних пошкодженнях, їх
властивостей може виявитись не достатньо. Особливо це
стосується тих випадків, коли виробники двигунів використовують новітні легкі металеві сплави. Крім їх низької
ваги, ці сплави також більш чутливі до корозії, а це означає,
що бажано негайно виконувати монтаж та заповнення системи для захисту від корозії.
Існують також рішення, виготовлені на замовлення, що
використовують як органічні, так і мінеральні інгібітори, такі
як силікати, борати, молібдат та нітрати. Цей тип гібридного
теплоносія поєднує в собі переваги сучасних рідин OAT зі
швидкою дією традиційних теплоносіїв. В даний час існує
4 різних типи технологій охолоджуючої рідини, які можна
класифікувати на основі використовуваних поточних систем інгібіторів.
Вибір відповідних рідин
Охолоджуюча рідина також повинна бути сумісною з матеріалами, що входять до системи охолодження. Сюди входять такі матеріали, як пластмаси, еластоміри, різноманітні
метали та металеві сплави. Різні виробники автомобілів мають свої переваги, коли мова йде про матеріали, які вони
використовують, і це, логічно, впливає на вибір правильної
системи інгібіторів. За допомогою єдиного універсального
теплоносія більше не можна задовольнити різні вимоги.
Ось чому запускаються все нові і нові типи охолоджуючої рідини, в яких є пакети з інгібіторами корозії, призначені для забезпечення оптимального захисту матеріалів,
що використовуються в двигуні та системі охолодження.
Надзвичайно важливо використовувати правильну якість
охолоджуючої рідини, яка має відповідати OE специфікаціям, які були визначені виробником автомобіля, задля

гарантування максимального терміну експлуатації системи
охолодження.
Антифризи високої якості з потрібними специфікаціями
Як компанія виробник, ми вважаємо, що важливо поділитися загальними знаннями про охолоджуючі речовини
(готові до вживання) та антифризи (концентрати, які слід
змішати з водою перед використанням). Знання — це сила!
Зверніть увагу, що висока якість охолоджуючої рідини або
антифризу — це запорука захисту системи охолодження,
яка дозволить заощадити гроші в довгостроковій перспективі. Саме через це, VATOIL інвестує багато ресурсів в розробку преміум-асортименту довготривалих антифризів. На
даний момент доступно 5 різних продуктів VATOIL, які разом
охоплюють більшість типів транспортних засобів. Формули
були допрацьовані відповідно до вимог ОЕ, до яких було
розроблено антифриз, включаючи специфічні для фірми
кольори та характеристики.
Ознайомтеся з нашою порадою щодо продуктів саме на
Ваш автомобіль на www.vatoil.com!
Та ознайомтесь із списком з п'ятьох доступних продуктів
антифризу VATOIL та їх специфічними властивостями!
АНТИФРІЗ
• Традиційні.
• Якість BS-Afnor.
• колір стандартний синій.
• Інтервал заміни максимум 2 роки.
АНТИФРІЗ LL 12
• Повністю органічна кислотна технологія (OAT).
• Основна рідина MEG.
• Чудовий захист від корозії.
• Підвищена теплопередача.
• Чудовий захист від кавітації.
• Більшість схвалень на ринку.
• VW TL 774F (G12 +), GM, Ford, MB, JLR, MAN, DAF, Volvo Truck,
Renault Truck, Liebherr.
• Якість першої заливки.
• Колір фіолетовий.
• Super Longlife.
АНТИФРЕЗ LL 13
• Лобрид (OAT + силікат).
• Основна рідина МЕГ + гліцерин.
• Підвищена теплопередача.
• Чудовий захист від корозії.
• Тільки VAG програми.
• VW TL774J -> G13.
• В межах VAG, сумісний з G12 + та G12 ++.
• Конкретний VAG-продукт, ніяких інших схвалень OE.
• Якість першої заливки.
• Колір фіолетовий.
• Super Longlife.
АНТИФРІЗ LL 14
• Лобрид (OAT + молібдат).
• Основна рідина MEG.
• Чудовий захист від корозії.
• Підвищена теплопередача.
• Тільки PSA програми.
• PSA B71 5110.
• Немає інших схвалень ОЕ.
• Якість першої заливки.
• Клер синьо-зеленуватий.
• Super Longlife.
АНТИФРІЗ LL 15
• Повністю органічна кислотна технологія (OAT).
• Основна рідина MEG.
• Формула, ідентична SP 12.
• GM 6277M, GM 19 40 655.
• Якість першої заливки.
• Колір флуоресцентний оранжевий.
• Super Longlife.
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Технологія прямого бензинового вприску Bosch
дозволяє скоротити витрати пального на 15%
Динамічні та ефективні технології Bosch. Технологія прямого бензинового вприску Bosch
дозволяє скоротити витрати пального на 15%
• Завдяки прямому вприску, бензиновий двигун зазнає тих
самих змін, що зазнав дизельний, завдяки Common Rail,
кілька років тому.
• «Система прямого вприску і електропривід відмінно доповнюють один одного» — д-р Рольф Буландер.
• До 2016–2020 рр. системою прямого вприску буде оснащено половину європейських та третину китайських бензинових авто.
Впровадження компанією Bosch системи прямого вприску, в рамках розвитку технології Common Rail, призвело до революційних змін в роботі одного з типів двигуна
внутрішнього згорання. Протягом останнього десятиліття,
ця технологія стала беззаперечним стандартом для дизельних двигунів — вона застосовується у 80% всіх нових
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дизельних авто в світі. Подібних змін зазнає сьогодні і бензиновий двигун.
Німецька компанія Gutbrod стала першим автовиробником, який в 1951 році використав систему прямого бензинового вприску Bosch в деяких моделях компактних авто
Superior. Починаючи з 1954 року, ця технологія використовується в серійному виробництві Mercedes-Benz SL300 —
славнозвітного «Крила чайки». Принцип роботи системи з
тих пір не змінився: інжектори вприскують паливо безпосередньо в камеру згорання в настільки дрібно розпиленому стані, що воно швидше запалюється, і завдяки цьому
швидше підвищується рівень тиску в циліндрах двигуна.
За рахунок цього, досягається більш високий крутний момент при скорочених витратах палива — до 15%. І хоча

Новинки, асортимент і технічна інформація про легкові автомобілі
новий принцип приготування паливо-повітряної суміші
дозволяє відчутно економити паливо, знадобилося чимало часу, перш ніж технологія набула широкого поширення.
Протягом десятиліть, компанія Bosch продовжувала розвивати технологію прямого бензинового вприску. Одним з
ключових інноваційних рішень стало використання лазера
для пробивання отворів в інжекторах, що забезпечує особливо точне утворення суміші і миттєве згорання палива
при мінімальному рівні викидів відпрацьованих газів (залишків горіння) в атмосферу. У 2013 році, за цю інновацію
компанії Bosch, Trumpf і Йенський університет отримали
найпрестижнішу премію в галузі наукових досягнень в
Німеччині — German Future Prize.
«Система прямого вприску несе ті ж революційні зміни
в бензиновому двигуні, що зазнав свого часу дизельний
мотор, — відзначає д-р Рольф Буландер, член ради директорів Robert Bosch GmbH, керівник напрямку розвитку систем трансмісії. — Інноваційні технології Bosch підвищують
енергоефективність паливної системи авто, дозволяють
економити кошти власникам авто на кожному «пройденому» кілометрі, а також істотно скорочують викиди відпрацьованих газів в атмосферу». Так, в 2013 році в більше ніж
40% нових авто була встановлена система прямого бензинового вприску. Згідно з підрахунками експертів Bosch, це
дозволило скоротити кількість викидів CO2 в регіоні сумарно на 1,2 млн кг.
Ідеальна основа для електрифікації бензинових двигунів
Потенціал системи прямого вприску не вичерпується
підвищенням ефективності роботи двигуна внутрішнього згорання. Це також чудова база для спільної роботи з
електроприводом. Використання системи прямого вприску дозволяє зменшувати розміри самого двигуна, в першу
чергу, за рахунок скорочення кількості циліндрів в ньому. При цьому, загальне підвищення потужності двигуна
можливе за рахунок електроприводу. Тобто двигун може
створювати крутний момент як самостійно, так і за рахунок додаткової потужності, що генерується електроприводом в різних режимах експлуатації — так, наприклад,
гібридні авто можуть долати близько 60 км на одній тільки
електриці, з повністю відключеним ДВЗ. «Система прямого
вприску і електричний привід відмінно доповнюють один
одного», — говорить д-р Буландер. Крім того, використання електроприводу, поряд із системою прямого вприску,
також сприяє значному зниженню викидів CO2.
Гарним прикладом такої взаємодії служить система посиленої рекуперації Bosch. 48-вольтний електрогенератор
відмінно працює в зв'язці з двигуном зменшеного об'єму.
Потужний електропривід підтримує двигун на низьких
швидкостях або в режимі розгону, що дозволяє економити
до 15% палива. При русі «накатом» або на спусках при вимкненому ДВЗ, можна економити ще до 10%. Тобто загальний
рівень економії палива може становити близько 25%. При
цьому, система відповідає найжорсткішим міжнародним
стандартам з викидів ВГ для автомобілів середнього класу.
Для автомобілів більш високого класу такої ж економічності можна досягти за допомогою гібридного двигуна — з постійно підключеним електроприводом і ДВЗ
з системою прямого бензинового вприску. Як приклад,
візьмемо автомобіль з пробігом в 15 000 км на рік. Так, за

умови щоденного пробігу в 20 км (дорога на роботу і назад), близько 10 000 км (2/3 річного пробігу) автомобіль
зможе подолати за рахунок електроприводу. Ще 5000 км
можна економити на паливі завдяки системі прямого бензинового вприску. У загальному заліку, економія палива на
15 000 км на рік складе більше 70%.
Зростаючий попит в Європі, прогнозований попит в
США і Китаї
Жорсткі стандарти викидів CO2 в Європі (до 2021 року —
не більше 95 грамів на 1 км) призвели до зростання популярності системи прямого бензинового вприску на ринку
авто на початку цього тисячоліття. Так, до 2016 року автомобілі з системою прямого вприску Bosch становитимуть
майже половину європейського автопарку. У 2012 році
компанія Bosch забезпечила автовиробників більше ніж
5-ма мільйонами систем прямого бензинового вприску
в європейському регіоні, і ця цифра буде рости до 9 млн
до 2015 року. Можна з упевненістю сказати, що лідерство
Bosch, за обсягом продажів в сегменті систем прямого
вприску, навіть більш переконливе, ніж в сегменті класичних систем. «Наші продажі в Європі зараз на дуже високому
рівні. У найближчі кілька років ми очікуємо такого ж успішного розвитку в США та Китаї», — розповідає д-р Буландер.
Так, вже сьогодні в цих країнах близько 90% нових авто
випускаються з бензиновим мотором. І, незважаючи на досить жорсткі обмеження на імпорт систем прямого вприску, для локального виробництва в цих країнах і подальше
посилення законодавства, в сфері обмеження викидів CO2
в атмосферу, компанія Bosch прогнозує стрімке зростання
продажів в цьому сегменті. У Китаї, наприклад, вже до 2020
року, третина всіх нових авто буде комплектуватися системами прямого бензинового вприску.
Для забезпечення потреб зростаючого ринку у всіх трьох
регіонах — Європі, США та Китаї — компанія Bosch розвиває виробництво систем прямого бензинового вприску
в Бамберзі /Bamberg і Нюрнберзі/Nurenberg (Німеччина),
Бурсі/Bursa (Туреччина), а також виробляє компоненти в
Чарльстоні (США), Сан Луї Потоці/San Luis Potosi (Мексика),
Усі/Wuxi (Китай) і Гунпо/Gunpo (Корея).
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Новинки, асортимент і технічна інформація про мототехніку

Найкращий час для обслуговування мотоцикла
Осінь та зима, мабуть, найкращий час для обслуговування мототехніки. Є час дістатися
до тих вузлів та елементів, на які в сезон дивишся і думаєш: «Ну цей сезон ще докатаю, а
взимку займусь». ELIT продовжує розширювати асортимент запчастин та інструментів і
обладнання для ремонтів та обслуговування мототехніки. Пропонуємо ознайомитись із
останніми нашими новинками
Гальмівні колодки, задні (синтетика )
Код товару: BRM 07BB209A
Виробник: BREMBO
Сумісність: Ducati, Aprilia, BMW, KTM

Зірка задня 40 z (530)
Код товару: MO 115-607-40
Виробник: ESJOT
Сумісність: Ducati Multistrada 1200 2013 -

Ключ для регулювання задньої підвіски 25-70

Направляючі втулки вилки (к-кт на 2 пера)

Код товару: MO 19523
Виробник: VICMA

Код товару: MO WY-38-6089
Виробник: WRP
Сумісність: HONDA CBR 1100XX Blackbird

Цифровий манометр

Диски зчеплення

Код товару: MO 850-604
Виробник: OXFORD

Код товару: MO 11884
Виробник: VICMA
Сумісність: Suzuki GSX R 1000 2001-2004

Зарядний пристрій для літіевих АКБ

Прокладка кришки зчеплення

Код товару: MO 850-708
Виробник: OPTIMATE

Код товару: MO 084-592
Виробник: VICMA
Сумісність: Kawasaki ZX10R 2011-15

Підкат задній без адаптера

Фильтр водушний

Код товару: MO 855-350
Виробник: Bikelift
Сумісність: Ducati, Aprilia, Honda

Код товару: C3744/1
Виробник: MANN
Сумісність: KTM 990 Adventure, SMT990

Зірка передня 15 z ( 525)

АКБ для V-TWIN, 12V, 20Ah

Код товару: MO 4014K-15
Виробник: Chiaravalli
Сумісність: Ducati 796

(CAA310, ДхШхВ, мм: 175х87х155)
Код товару: HVT-1
Виробник: LP
Сумісність: Harley Dawidson

Літіевтий АКБ LiFePo4 12V

Фільт повітряний мото (хром)

(CAA300, ДхШхВ, мм: 165х86х130, вага: 1,1 кг)
Код товару: ML LFP16
Виробник: LP

Код товару: KN RC-9380
Виробник: KN

Набір втулок вилки

Гальмівні колодки

Код товару: MO WY-38-6068
Виробник: WRP
Сумісність: Yamaha WR-YZ series

Код товару: BRM 07PO09SD
Виробник: Brembo
Сумісність: POLARIS RANGER RZR 800

Ремінь приводний 135 з.

Гальмівні колодки барабан зад.

Код товару: HB135-118
Виробник: CONTITECH
Сумісність: Harley Dawidson FLSTN Softail Deluxe,
FXDB Dyna Street Bob , FXDF Fat Bob, FXCWC
Rocker C

Код товару: SBS 2199
Виробник: SBD
Сумісність: Yamaha YBR125
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Новинки, асортимент і технічна інформація про легкові автомобілі

Філософія febi
Якість — це аксіома
febi — це запасні частини, які відповідають найвищим вимогам до якості виробництва і надійності установки.
З не меншою скрупульозністю ми ставимося і до забезпечення поставок. Ми
доставляємо нашим клієнтам необхідні деталі, для своєчасного ремонту, в будьякий час і в будь-яке місце.

Слідкуємо за трендами
Завдяки якості, швидкості і новаторським навичкам, febi задає темп розвитку
світового ринку.
Будучи брендом преміум-класу, ми уважні до вимог наших клієнтів.
Клієнтська підтримка
Завдяки більше 1 900 висококваліфікованих співробітників, побажання і вимоги
наших клієнтів і партнерів завжди знаходяться в центрі нашої уваги.
Ми підтримуємо постійне двостороннє спілкування з роздрібними продавцями
і майстернями, надаючи індивідуальні рішення.
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Коротко про бренд febi
• Більше 37 000 затребуваних запасних частин з якістю, відповідною
оригінальним деталям.
• Компетентність на ринку вантажних автомобілів.
• 21 міжнародне представництво.
• Присутність в більш ніж 70 країнах
світу.
febi входить до складу bilstein
group.
«Парасольковий» бренд компанії Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
об'єднує відомі бренди febi, SWAG і
Blueprint, що обумовлює наявність
широкого і різноманітного асортименту з більш ніж 60 000 різних запасних частин, які відповідають найвищим вимогам до якості продукції
та надійності установки.
Незалежна група компаній bilstein
group, будучи провідним світовим
фахівцем на ринку запасних частин,
що пропонує високоякісну продукцію, своєчасну доставку та інновації
в сфері обслуговування, задає темп
розвитку світового ринку.
Додаткова інформація — на сайті
bilsteingroup.com.

Новинки, асортимент і технічна інформація про вантажні автомобілі

Розширення лінійки фільтрів FreciousPlus
від MANN
Компанія MANN-FILTER розширює асортимент салонних фільтрів FreciousPlus для вантажних автомобілів та автобусів
• Інноваційний фільтр пов'язує алергени і пригнічує розмноження
бактерій і цвілевих грибів більше
ніж на 98 %.
• Частинки
дрібнодисперсного
пилу PM2.5 фільтруються майже
на 100%.
Згідно з останніми дослідженнями Всесвітньої організації охорони
здоров'я (WHO), більше 90% людей
по всьому світу, як в місті, так і в
сільській місцевості, страждає від
неякісного повітря. Крім того, WHO попереджає про алергічні захворювання
як про серйозну загрозу здоров'ю. У
країнах Європи, 60 мільйонів чоловік
страждає від різних видів алергії.
У салоні вантажного автомобіля
пилок, бактерії і цвілеві гриби також
можуть призводити до виникнення
алергічних реакцій у чутливих до них
водіїв. Щоб професійні водії на своєму
робочому місці могли вільно дихати,
компанія-фахівець в області фільтрації MANN + HUMMEL, під торговою
маркою MANN-FILTER, представила
новий інноваційний салонний фільтр
FreciousPlus, наявний також у виконанні для вантажних автомобілів. Він пов'язує речовини, які можуть викликати
алергічні реакції, так звані алергени, і
перешкоджає проникненню бактерій
і цвілевих грибів, через вентиляцію, в

сал о н
до водія. На
незалежному
ринку запчастин, новий
салонний фільтр ОЕ якості, доступний для всіх популярних вантажних
автомобілів Європи, включаючи, наприклад, MANN-FILTER FP 32 001 для
Mercedes-Benz Actros або FP 4795 для
більшості моделей вантажних автомобілів MAN. Для автобусів з даховою
системою кондиціонування Spheros
REVO,
наприклад,
пропонується
фільтр MANN-FILTER FP 50 001.
Інноваційна формула фільтра для
захисту від алергенів, бактерій,
пліснявих грибів і дрібнодисперсного пилу.

Тришарова технологія для більшої безпеки

Протипиловий
фільтруючий шар
Шар активованого
вугілля преміум-класу
Біофункціональний
шар

Неочищене повітря в салоні автомобіля представляє підвищений ризик
для професійних водіїв: він може викликати не тільки алергічні реакції,
але і втому, втрату концентрації,
підвищуючи тим самим ймовірність аварії.
Салонний фільтр MANNFILTER FreciousPlus покращує якість повітря шляхом
трирівневої фільтрації: його
пилопоглинаючий шар затримує великі частки пилу, продукти
зносу шин, а також небезпечний для
здоров'я дрібнодисперсний пил з аеродинамічним діаметром менше 2,5
мкм (PM2.5). Це в 70 разів менше діаметра людського волосся, що дозволяє дрібним часткам проникати в легені. Другий шар містить активоване
вугілля, що отримується зі шкаралупи
кокосового горіха. Він майже повністю адсорбує запахи, які містяться в
поточному повітрі — шкідливі гази,
включаючи оксид азоту, діоксид сірки
і озон. Третій інноваційний спеціальний біофункціональний шар забезпечує антиалергенну та антимікробну
дію. Таким чином, водій захищений
від алергенів, бактерій і цвілевих грибів, які можуть бути в кондиціонері.
Новий шар має антиалергенні функції
завдяки інноваційному покриттю з поліфенолу, одержаного з натуральних
джерел. Поліфеноли зустрічаються
в природі в різних рослинах, наприклад, в зеленому чаї, гранаті або цитрусових, і мають здатність зв'язувати
алергени і таким чином знешкоджувати їх.
Навіть
зовні
MANN-FILTER
FreciousPlus відрізняється від інших
салонних фільтрів. Його легко впізнати за жовтим поліфеноловим шаром.
На веб-сайті www.frecious-plus.com
професійні водії вантажних автомобілів, керівники автопарків, представники оптових підприємств і СТО знайдуть
детальну інформацію про новинки
MANN-FILTER і їх функції, а також зможуть вибрати відповідний салонний
фільтр для конкретного автомобіля.
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ELIT в гостях у VATOIL
Початок жовтня особливо запам’ятається переможцям акції ELIT — «ЖАРА ІЗ VATOIL», яка
проходила влітку, завдяки поїздці до Королівства Нідерланди, в гості до одного з провідних
світових постачальників мастил та технічних рідин — VATOIL!
В триденну поїздку до Амстердаму відправились
переможці, які виконали умови акції — клієнти компанії та
торгові представники.
Оскільки про колорит місцевої архітектури, барвисті канали та безліч неординарних закладів всі вже знали — ми
очікували на справжній «заряд» позитивними емоціями
від проведення часу в одному з найбільш привабливих туристичних міст Європи.
В групі були і ті, хто вже бував раніше в цьому дивовижному місті, тому їхні розповіді лише підігрівали інтерес та
очікування решти.

Нам показали та розповіли про всі ключові етапи виробництва: від змішування компонентів до фасування у
тару. Після ознайомлення з лабораторією підприємства,
висновок однозначний — в якості продукту, який тут
виробляється, годі й сумніватись.
Феєричним завершенням візиту на завод стало частування смачного презенту, який підготувала приймаюча
сторона — це був торт з корпоративними елементами ELIT
та VATOIL.

Після зустрічі з представниками VATOIL, а за сумісництвом,
і гідами, Петраном та Ніком, ми вирушили на завод «De
Oliebron», де виробляються оливи бренду VATOIL. Ми були
готові до гостинного прийому, та він перевершив всі наші
очікування, склалось відчуття, що весь завод знав та чекав
на візит гостей з України.
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Оскільки завод знаходиться в місті Цвіндрехт, дорогою
до Амстердаму ми заїхали до знаменитого музею Лаувмана,
який також відомий як одна з найбільших приватних
колекцій ретро-автомобілів у світі. В даний час, колекція
налічує понад 230 автомобілів, екіпажів і мотоциклів.
Серед них «De Dion-Bouton et Trépardoux» 1887 року (один
з найстаріших існуючих автомобілів), «Humber» Черчилля,
один з «Mercedes-Benz» Кайзера Вільгельма II, автомобіль,
який використовував Джеймс Бонд у фільмі «Голдфінгер» і
навіть автомобіль Елвіса Преслі.
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Особливо запам’яталась прогулянка на човні каналами
Амстердаму, після чого ми пришвартувались прямо біля
історичної пивоварні Heineken, яка за сумісництвом є
міжнародним центром для відвідувачів та шанувальників
даного бренду. Основною «фішкою» цього місця є багатоетапна інтерактивна екскурсія, під час якої можна ознайомитись з історією розвитку компанії, прийняти участь в
конкурсі з правильного розливу пива в келихи, та, звісно
ж, продегустувати запропоновані види напою.
«Вишенькою на торті» було відвідування «АмстердамАрени», також відомої, як домашній стадіон футбольного
клубу «Аякс». Масштабність та сучасність цієї споруди, досить виразно формують розуміння «серйозності» підходу
до футболу в цій країні. Дуже вдало, з туристичної точки
зору, тут знаходиться і музей ФК «Аякс», в якому є зал слави з усіма трофеями та нагородами клубу.
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Склалось враження, що навіть ті люди, які не є фанатами ретро-авто, насолоджувались чималою кількістю
експонатів. Кожен знайшов ту модель, про яку колись чув
історію чи бачив по телебаченню.
Готель, в якому ми проживали, знаходився в самісінькому
центрі міста, що давало групі чудову можливість для прогулянок найбільш популярними маршрутами.

Безсумнівно, за період туру, кожен з нас став справжнім
фанатом і готовий бути, як зараз кажуть, «амбасадором»
бренду VATOIL в Україні. Всі захоплюючі моменти подорожі
лише посилюють враження від візиту на батьківщину одного з ключових брендів у портфелі «ЕЛІТ-Україна».
Ми дякуємо, за прекрасну подорож компаніям ELIT
та VATOIL, та рекомендуємо всім приймати участь в
акціях ELIT, перемагати та відкривати для себе нові
цікаві місця та розширяти кругозір!
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Філіали ELIT в Україні
ELIT Біла Церква
вул. Сухоярська, 24
тел.: (044) 354-14-14

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

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

ELIT Київ-2
вул. Лугова, 9
тел.: (044) 389-33-88

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

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

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

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

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

ELIT Київ-5
пр-т Оболонський, 35
тел.: (050) 321-71-71,
(067) 551-81-55,
(093) 321-71-71

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

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

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 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, 83/1
тел.: (050) 116-99-99,
(067) 434-43-95
ELIT Одеса-1
вул. Отамана Головатого, 84
тел.: (048) 790-16-90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELIT Суми
вул. Прокофьєва, 14
тел.: (0542) 71-00-71
ELIT Тернопіль
вул. Подільська, 21
тел.: (0352) 43-48-51

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

