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AISIN Europe є масштабним виробником провідних світових автомобільних брендів. Наше 
прагнення насамперед до якості забезпечило нам надійну репутацію виробника запчастин 
преміум-класу. Ми дотримуємося однакового високого рівня якості у виготовленні як наших 
оригінальних виробів, так і запасних частин для вторинного ринку.

Усю свою продукцію ми виготовляємо за суворо контрольованою якісною виробничою 
системою, яка охоплює всі етапи життєвого циклу продукту, починаючи від проєктування та 
виробництва й закінчуючи упаковкою і транспортуванням.
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Шановні колеги та партнери!

Рік добігає кінця, і, оглядаючись на нього, розумієш, яким 
непередбачуваним може бути час. Він виявився непро-
стим, цей 2020-й, — сповненим викликів для кожної ком-
панії, кожного підприємця, сім’ї. Рік, що вчив долати пе-
решкоди, шукати нестандартні рішення, випробовував 
на міцність.

Підбиваючи підсумки року, відзначимо, що хоча загалом 
економічна ситуація у світі була несприятливою, однак 
для Іnter Cars Ukraine це були активні й плідні 12 місяців.

Ми запустили в роботу три нових філії, тож ще на три 
вагомих кроки стали ближчими до наших клієнтів; підтри-
мували обороти, незважаючи на загальну тенденцію до 
зниження попиту, — створивши при цьому максимально 
безпечні умови роботи на філіях. 

У серпні 2020-го взяли участь у Міжнародній виставці 
Auto Tech Service 2020, представивши на ній один із най-
потужніших стендів. За рік провели величезну кількість 
акцій, підтримували своїх клієнтів у складний час за до-
помогою програми лояльності IC REWARDS. Ми прагнули 
віддячити всім за багатолітню довіру і відданість, адже для 
Іnter Cars Ukraine це ще був і ювілейний рік!

Усе це стало можливим завдяки наполегливій праці наших 
фахівців та тісному співробітництву з партнерами. Разом 
ми пройшли нелегкий 2020-й і так само разом крокуємо 
назустріч 2021-му.

Бажаємо вам здоров’я і оптимізму. Хай все буде добре у 
ваших родинах, хай успішною буде справа кожного із вас! 
Як писав Рей Бредбері, «час — дивовижна річ, а життя — 
ще дивовижніше». Тож зичимо вам відчувати вагомість 
кожного дня — щоб це додавало снаги діяти, рухатися 
вперед, підкорювати нові вершини. 

Щиро дякуємо за плідну співпрацю! З прийдешнім новим 
роком!

З повагою
колектив редакції «Відомості»
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Віталій — один із тих, хто працює в компанії 
найдовше, тому Inter Cars Ukraine для нього — 
яскрава і невід’ємна частина життя. Фактично 
і він сам, і ICU росли й розвивалися одночасно.
Родом із Донецька, має вищу освіту 
за фахом «Автомобілі й автомобільне 
господарство». 11 років тому став ди-
ректором Маріупольської філії ICU, 
далі об’єднався з компаньйоном Во-
лодимиром Поляковим і став спів-
власником Донецької філії, згодом — 
керівником групи «Автограф».

«У Донецьку філія вже існувала, 
я її очолив і перебудував струк-
туру... Зібрати команду, сформу-
вати, згуртувати — це непроста 
справа. Треба було з набраної 
групи людей створити колектив, 
команду, яка працюватиме на 
результат».

Віталій пройшов через неймовірно 
тяжкий етап у житті, коли війна на 
Донбасі повністю перекреслила його 
бізнес. Довелося полишити всі здо-
бутки в рідному місті й думати, що 
робити далі. В один момент втратити 
все, чого досяг своєю працею і ро-
зумом, опинитися в іншому регіоні 
й знову починати все з нуля — по-
годьтеся: треба мати неабияку силу! 
Але треба сказати, що про це під час 
бесіди Віталій згадав лише побіжно і 
на долю не нарікав. Пропрацювавши 
5 років у Житомирі, він із сім’єю те-
пер переїхав до Харкова, аби зайня-
тися розвитком нової філії.

— Чому Вас навчила 
співпраця з ICU?

— Особистість формується з роками. 
Мене виховувало середовище Inter 

Cars, разом з ICU я набував досвіду. 
А ще — завдяки компанії навчився 
кататися на лижах. Колись це була 
лише мрія, я весь час відкладав її у 
довгий ящик. 

Віталій — людина з розвиненими 
лідерськими якостями, з високим 
рівнем самодисципліни, дуже ви-
могливий до себе і співробітників. 
У нього все має бути чітко й роз-
плановано. І роботу свою він знає 
й любить. 

«Якби це була банальна робота, 
я б пропав: якась одноманітна 
діяльність — не для мене. А от 
якраз на цій роботі мозок пра-
цює 24 години на добу, дово-
диться приймати рішення, зва-
жувати всі за і проти». 

— Що змінилося в ICU 
за 18 років Вашої співпраці?

— У нас надійна компанія. За цей час 
було багато складних моментів (по-
жежі, дефолти, війна, криза). Ми всі їх 
гідно пройшли. Попри всі складнощі, 
ми розвиваємося. 

— З чого складається Ваше 
життя, крім роботи?

— Багато часу проводжу із сім’єю, 
приділяю увагу дітям, люблю подо-
рожувати. Люблю спортзал. Люблю 
книги — коли є вільний час, багато 
читаю… Моє хобі — риболовля, висту-
паємо нашою групою ініціаторами 
риболовних турнірів, практично що-
року тепер влаштовуємо.

— Вам пригадується якийсь 
цікавий випадок, пов’язаний 
з роботою в ICU?

— Запам’яталося, як уперше потра-
пив на виставку Inter Cars у Польщі. Я 
був вражений! Мало того, що це був 
мій перший виїзд за кордон, так я ще 
й на власні очі побачив масштаби 
компанії. Я насправді зрозумів, на-
скільки це велика структура!

— А який найважливіший 
період у Вашій кар’єрі? 

— Найважливіший період — коли 
став директором філії. Зросли ви-
моги до себе, з’явилася відповідаль-
ність перед людьми, оскільки тепер 
відповідаєш не лише за себе, а й за 
своїх співробітників.

— Ви оптиміст?

— Так, дуже сильний. Стараюся бути 
оптимістом. По-іншому ніяк.

«У нас було багато 
складних моментів, і ми 
всі їх гідно пройшли! 
Попри всі складнощі, 
ми розвиваємося».

Віталій
Гришин

керівник групи філій «Автограф»

В Inter Cars Ukraine — 18 років

ПРО СПІВПРАЦЮ З ICU

За 18 років я не бачу 
себе в іншій компанії чи 
іншій сфері… Не уявляю, 
яка інакша робота мене 
могла б задовольнити. 
Завжди прагнув зро-
бити кар’єру, рухатися 
вперед, розвиватися, 
рости, завжди бачив 
себе керівником.

Я не опускаю руки. Моя задача як 
керівника — показати людям, що цю 
кризу ми подолаємо, це просто черговий 
етап у нашому житті, в якому треба 
вистояти з високо піднятою головою.

ПРО СЬОГОДНІШНЮ СИТУАЦІЮ

Пережити нову кризу. Влаштувати 
постійне житло на новому місці 
(хоча це більше ціль, а не мрія). 
Ще в мене два сини, яких 
треба виховати-виростити.

ПРО МРІЇ І ПЛАНИ
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Володимир народився в Києві. Працював техніком, 
економістом, керівником відділу продажів. З 1998-го 
пішов у сферу автопродажу. Почав з магазину, потім 
перейшов на оптову торгівлю автозапчастинами. До 
2000 року сформував клієнтську базу, яка налічувала 
близько 170 магазинів та СТО. З ІСU познайомився у 
2000 році у Хмельницькому, відтоді почав працювати 
як клієнт, закуповуючи саме товари Inter Cars.

«Близько 6 років працював як 
клієнт, а у 2006-му провів пе-
ремовини з керівництвом ІСU 
щодо відкриття філії. Мені було 
цікаво — я йшов до цієї цілі. 
Сподобалася структура ком-
панії, її ідея, я бачив у цьому 
перспективу».

Відкривши філію ІСU в Черка-
сах, перше, що відчув на собі, — 
це рівень відповідальності. Відразу 
змінилися плани — вони стали 
масштабнішими. З’явилося більше 
товару, що давало змогу швидше 
розвиватися, змінювати кон’юнктуру.

«Ніби бізнес і той самий ли-
шився, але рівень відповідаль-
ності став вищий, цілі в рази 
збільшилися, навантаження 
зросло, бо треба було прийняти 
схему і структуру роботи ІСU... 
Стало цікавіше. Підтримка стала 
сильнішою… Складність була в 
делегуванні. Треба було швидко 
перелаштовуватися на великі 
обсяги, навчати команду пра-
цювати в таких умовах».

У 2018-му Володимир відкрив фі-
лію в Умані і зараз відлагоджує там 
процеси. З’ясувалося, що робота з 
людьми — це його стихія: подоба-
ється спілкуватися, обмінюватися 

інформацією, домовлятися, знахо-
дити виходи зі складних ситуацій 
тощо. Його цікавить сама психологія 
комунікації. 

«Якщо під впливом спілкування 
в колективі людина приймає для 
себе певне рішення і воно стає 
для неї цікавим і важливим — це 
хороший результат для мене. Це 
стосується і роботи, і особистого 
життя, зміни інтересів, звичок». 

Володимир каже, що такий підхід дає 
позитивний ефект безпосередньо 
для роботи: люди стежать за своїм 
результатом, знають, чого вони хо-
чуть досягти за місяць, за півроку, за 
рік. В ідеалі він прагне, щоб співро-
бітники приходили щодня на своє 
робоче місце не як на роботу, а як 
«на можливість своєї самореалізації».

— Розкажіть, які зміни 
Ви побачили в роботі 
ICU за ці 14 років?

— Ключове слово тут — масштабу-
вання. Можливості значно зросли, 
тепер усе більш структуровано.

— Чим для Вас особлива 
ІСU як компанія?

— Мені цікава корпоративна куль-
тура, корпоративні заходи. Подо-
бається, що обличчя ІСU пізнається 
в будь-якому куточку України як 
сильна структура, котра бажана з 
боку покупця.

— Який найважливіший 
період у Вашій кар’єрі?

— У мене постійне зростання. Пе-
реломним моментом був 2006 рік, 
коли треба було показати бізнес-
план і перейти на структуру ІСU. 
У 2009-му відбувся перехід на но-
вий програмний продукт. Тоді вся 
команда спрацювала відмінно.

— А яким чином Ви 
здобуваєте нові знання?

— Обмінююсь досвідом з друзями, 
колегами та партнерами, відвідую 
тренінги з розвитку, екстрапо-
люю цю інформацію на життя моєї 
команди. 

— Розкажіть про якісь події 
на роботі, котрі Вам 
запам’яталися?

— Запам’яталася акція 2010 року —
перегони, в яких нагородою пе-
реможцям мала стати поїздка на 
Кубу. Мені запам’яталися і самі 
перегони, і поїздка на Острів Сво-
боди. Це було круто! Дуже цікавими 
були екскурсії на виробництва: в 
Італію — на підприємство CEI, в Ав-
стрію —  на підприємство MAHLE, в 
Польщу – на підприємство WIX.

— Ви оптиміст? 

— Так.

«Мені подобається, 
що обличчя Inter Cars 
пізнається в будь-якому 
куточку України як 
сильна структура, котра 
бажана з боку покупця».

Володимир 
Божко

керівник групи філій «ІН ДРАЙВ»

В Inter Cars Ukraine — 14 років

Полетіти в космос — це не моя мрія (сміється). Мені 
цікавий життєвий процес, цікаво розвиватися. Цікаве 
масштабування — запустити ще декілька філій з 
можливістю побудови сильних команд із врахуванням 
кон’юнктури регіону… Більше подорожувати.

ПРО МРІЇ І ПЛАНИ

ПРО РОБОТУ В ІСU

Це постійне навчання, 
поштовх до змін. Мені 
це подобається. Робота 
в ІСU і життя з ІСU дають 
мені можливості розви-
тку. Це найголовніше.

3

INTER CARS  В ОБЛИЧЧЯХ



Понад усе він любить техніку і свою сім’ю. 
Саме цим і живе... 
Віктор Заброцький народився в 
Красноярському краї: його батько, 
будучи родом з Київщини, працю-
вав у Норильську шахтарем. Коли 
хлопцю було три роки, батьки пере-
їхали в Бровари. За фахом — геолог-
геодезист, працював у суворих умо-
вах за Північним полярним колом.

«Мав там ще залишатися. Але, 
приїхавши у відпустку, позна-
йомився з майбутньою дружи-
ною, і вона мене вже більше не 
відпустила. Після цього пов’язав 
своє життя з автомобілями: по-
будував кілька СТО, займався 
ремонтом техніки, вів власний 
бізнес».

— То Ви Майстер?

— Ну, це не я повинен сказати, а 
люди.

Довелося запитати людей . Усі в 
один голос стверджують, що Віктор 
Іванович має золоті руки й унікаль-
ний технічний розум. В Inter Cars 
Ukraine він прийшов працювати у 
відділ інструменту та обладнання 
на запрошення комерційного ди-
ректора Владислава Бугри. 

«Відділ на той час тільки ство-
рювався. Було важко, та ми мали 
потужну підтримку колективу. 
Я керував відділом, але згодом 
зрозумів, що це не моє: мені про-
стіше з технікою, ніж з людьми. 
Тому я дав дорогу молодим, а 
сам залишився на посаді голов-
ного технічного фахівця».

Проте, що б не говорив наш герой, 
його участь у формуванні відділу 
інструменту та обладнання ІСU була 
ключовою. Як розповідають колеги, 
налагодити роботу цього підроз-
ділу на тому високому рівні, що є 
зараз, компанії вдалося завдяки 
саме Віктору Заброцькому, його 
колосальним знанням техніки та 
бізнес-процесів на СТО. І його сьо-
годнішня активна праця є однією 
з тих сил, що рухають цей проєкт.

— У короткій анкеті для ІСU Ви 
написали, що захоплюєтеся 
технікою. Що це означає?

— Для мене техніка — як жінка 
(жінка, звісно, на першому місці!). 
А як можна пояснити захоплення 
жінкою?!

— Це правда, що Ви 
в минулому — байкер?

— Так, мій нік — Вектор. У 2005 році 
ми зібралися втрьох і виконали нор-
матив «Залізна дупа», проїхавши 
Україною за добу 2800 км. Найбільша 
швидкість, яку розвинув, — 272 км.

Першим мотоциклом у Віктора був 
«ИЖ Планета Спорт» 1991 року, а за-
раз він мріє про Honda Valkyrie або 
Honda Gold Wing.

«Дуже хочу повернутися до 
байків, але добрий мотоцикл 
коштує, як добра машина, а я 
наразі маю дещо інші пріори-
тети. Проте ностальгія сильна, 
особливо коли приходить весна, 
бо для мене байк — це стиль 
життя, це дорога».

Якої б теми не стосувалося запи-
тання — роботи, відпочинку, хобі 
чи планів, у своїх відповідях Віктор 
неодмінно згадує родину (дружину, 
батьків, дітей, онуків). Без сумніву, 
одним із його визначальних здо-
бутків є те, що він зумів збудувати 
міцну, дружну сім’ю.

— Що для Вас означає 
«чудовий день»?

— Найперше, щоб моя родина була 
здорова. Це вже чудовий день! По 
друге, якщо на роботі все, що хотів 
зробити, вдалося. Тоді й настрій під-
німається. Ну, і (сміється) чудовий 
день — коли отримуєш зарплату. 

— Якби Вам випав цілий 
день вільного часу, чим 
би Ви зайнялися?

— Вільний час?! Чесно, не розумію! 
У мене його не буває. Це тільки коли 
онуки приходять, ось тоді можу ні-
чого не робити. Якщо в мене ви-
падає вільна хвилина, займаюся 
електронікою, вивчаю, збираю… Я 
цікавився нею колись давно, ще у 
80-х, зараз повернувся до цієї теми.

— Яка подія на роботі Вам 
найбільше запам’яталася?

— Було багато гарних колективних 
заходів: Новий рік у «ШишкіNN», 
картинги, Говерла. Ось сходження 
на Говерлу для мене було майже, як 
подвиг . Думав, не піднімуся! Але 
батько навчив ніколи не відступати, 
як би тяжко не було: якщо за щось 
берешся, треба завершити. 

— Ви оптиміст?

— Напевне оптиміст. Зі своїх фантазій 
намагаюся зробити реальність.

«Батько навчив мене 
ніколи не відступати, 
як би тяжко не було».

Віктор 
Заброцький

головний технічний фахівець 
відділу інструменту 
та обладнання

В Inter Cars Ukraine — 12 років

Мені цікаво тут працювати: спілкуючись 
із нашими постачальниками, 
отримую багато корисної інформації, 
дізнаюся від них про нове в галузі. 
Для мене це постійний розвиток.

ПРО РОБОТУ В ІСU

Що найбільше подобається в нашій 
компанії — це колектив. У нас траплялися 
випадкові люди, але є міцна основа: 
тут кожна людина на своєму місці. 
Кожній людині, яка працює в ІСU, дають 
можливість проявити себе, свою ініціативу.

ПРО КОЛЕКТИВ

4

INTER CARS  В ОБЛИЧЧЯХ



Віталій родом із Рівного. За освітою інженер-
будівельник, проте за спеціальністю не працював: 
закінчив інститут і почав продавати автозапчастини. 
Співпрацював з ІСU, був одним із найактивніших 
клієнтів. У 2007-му відкрив філію ІСU в Рівному.

«Я до цього цілеспрямовано 
йшов. Нарощував продажі, щоб 
на нашій базі можна було від-
крити філію ІСU. Ринок тоді дуже 
відрізнявся від нинішнього. Був 
дефіцит на запчастини. З одного 
боку, було легше працювати, 
ніж зараз, бо не існувало такої 
конкуренції. З другого боку — 
не було стільки клієнтів, як за-
раз, і асортимент у Inter Cars був 
не такий широкий».

Віталій розповідає, що той період, 
коли тільки відкрили філію, видався 
досить складним. Тяжко було фі-
нансово, організаційно — не мали 
свого транспорту, команди… Вихід 
на рентабельність дався непросто, а 
потім у 2008-му криза почалася. На 
сьогодні вже вдалося сформувати 
гарний колектив — команду одно-
думців, орієнтованих на результат. 
Дехто працює від перших днів ство-
рення філії.

— Розкажіть, які зміни 
Ви побачили в роботі 
ICU за ці 13 років?

— Розширився асортимент, з’яви-
лися нові технології продажів. Тор-
гові представники набули великої 
ваги. На них покладаються важливі 
завдання, водночас і вимоги до них 
зростають. Підвищуються вимоги і 
до керівників філій. На будь-якому 

щаблі потрібні професіонали, тому 
ми постійно вчимося... Наш бізнес 
технічний, і він весь час потребує 
нових знань. Ринок спонукає до по-
стійного навчання.

— А яким чином Ви 
здобуваєте нові знання?

— По-різному: тренінги, книги, само-
аналіз… До чогось приходимо на під-
ставі власного досвіду, щось беремо 
з літератури. Багато прогресивних 
ідей, напрямків іде від керівництва 
компанії, обмінюємося досвідом із 
керівниками інших філій.

— Чому навчила Вас 
робота з ICU?

— Навчився управляти персоналом… 
За цей період було чимало ситуа-
цій, в яких доводилося приймати 
непрості рішення для себе. Це дало 
безцінний досвід. Тепер я вже бачу 
шляхи розв’язання питань швидше. 
Зараз рішення певних проблем, з 
якими доводиться зіштовхуватися 
мені чи моїм колегам, лежать для 
мене на поверхні. 

— Яка найважливіша подія у 
Вашому житті, пов’язана з ICU?

— Відкриття першої філії. Це була 
знакова подія як у роботі, так і в 
житті.

— Які випадки/події на роботі 
(радісні або навпаки складні) 
Вам запам’яталися?

— Складні події в нас весь час. Кожні 
3-4 роки у нас якась складна ситу-
ація. Але всі події ми проходили з 
честю, отримували досвід і рухалися 
далі.

Головним своїм захопленням Віталій 
Шевчук називає футбольну команду 
RIVNE, яка виступає на чемпіонатах 
Inter Cars Ukraine. Раніше він сам 
брав участь у змаганнях з футболу, 
виступав за збірну ICU, коли про-
водилися турніри в Польщі. Зараз 
у команді його замінили колеги з 
Рівненської філії.

На важливому місці у Віталія роди-
 на — дружина, дві доньки, батьки.

— Ви оптиміст? 

— Скоріше за все.

«Складні події в нас 
весь час. Кожні 3-4 роки 
виникає якась тяжка 
ситуація. Але ми все 
проходили з честю, 
отримували досвід 
і рухалися далі».

Віталій
Шевчук

керівник групи філій 
(Рівне, Луцьк, Львів)

В Inter Cars Ukraine — 13 років

Про що я мрію?.. Хотів би, щоб батьки були здорові… 
Ну, а по роботі завжди амбіційні плани. Ставимо цілі 
і, якщо немає якихось зовнішніх чинників, то досягаємо 
їх. Будуємо стратегію на рік, на кілька років.

ПРО МРІЇ І ПЛАНИ

ПРО МЕЦЕНАТСТВО

Наша філія в Рівному 
вже років десять активно 
підтримує спідвейний 
спорт. І наразі він вий-
шов на певний рівень, 
проводяться змагання: 
у 2019 році в нашому 
місті відбувся фінал 
чемпіонату Європи. Крім 
загальної допомоги, ми 
також індивідуально під-
тримуємо спортсменів — 
мастилом, придбанням 
двигуна, обладнанням, 
ремонтом мотоциклів… 
Цей спорт в Україні 
практично зникав, дер-
жава його не розвивала. 
Тобто для нас це було 
навіть не спонсорство, 
а меценатство. Ми під-
ставили своє плече.
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Павло родом із Київщини. За спеціальністю гідрохімік, закінчив Київський 
університет, близько 8 років працював за фахом, потім змінив напрямок — на роботу 
із автозапчастинами. В ІСU прийшов 2008 року як керівник проєкту JC (постачання 
запчастин на японські автомобілі), далі працював на посаді РМС. Згодом вирішив 
спробувати свої сили як власник філії.

«Для мене це був кардинально 
інший вид діяльності — 
пов’язаний з величезною 
відповідальністю. Порів-
няти рівень відповідальності 
РМС і керівника філії не-
можливо. Кроку ліворуч чи 
праворуч з точки зору від-
повідальності керівник філії 
зробити не має права».

— Починати формувати філію 
було важко чи цікаво?

— Як людське життя в усьому: щось 
цікаво, щось важко. Проблеми ви-
никають, і ти маєш знайти рішення. 
Відчуваєш задоволення, коли по-
борюєш труднощі. 

— Чому навчила Вас 
робота в ІСU?

— Насамперед, не зупинятися на 
досягнутому і шукати нові рішення.

— Яка найважливіша подія у 
Вашому житті, пов’язана з ІСU?

— Найважливіше саме життя з Inter 
Cars, бо ти приділяєш цьому прак-
тично весь час. Навіть удома думки 
не полишають. Хочеш — не хочеш, а і 
в 4-й ночі можу прокинутися і думати 
про роботу.

— Як Ви реагуєте на складні 
моменти у своєму житті?

— З досвідом до складних моментів 
ставишся спокійніше. Бо проблеми — 
вони весь час з’являються. Проте я 
знаю, що в житті немає нічого ста-

лого, і за гіршим чи проблемним 
буде антагоніст в іншому напрямку.

Павло — дуже різностороння осо-
бистість. Коли він розповідає про 
свої захоплення, то здається, що 
перелік їх нескінченний! Від суто 
домашніх хобі (шеф-кухар, який мріє 
приготувати найсмачніший у світі 
плов) до авантюрних пригод на без-
доріжжі (офроуд — заняття не для 
слабких духом!).

«Я з однаковим ентузіаз-
мом ставлюся і до роботи, 
і до хобі. У мене багато за-
хоплень: офроуд, велоси-
педні мандрівки, туристичні 
подорожі на важкі випро-
бування, люблю готувати 
їжу, вирощувати дерева…»

Керівник UM1 легкий на підйом — чи 
на Говерлу з колективом махнути, 
чи пробігти марафон з командою в 
Києві, чи допомогти у проведенні ви-
ставки… На все знаходить час і сили.

«Найбільше уваги однак при-
діляєш роботі. Робота для 
мене — з великої букви, бо це 
спілкування з людьми, 
і при цьому не має значення — 
чи з комірником, чи з ке-
рівником із Польщі».

— Ви оптиміст?

— Намагаюся ним бути, хоча життя 
кидає — воно як синусоїда. Водно-
час нічого не вийде при бездіяль-
ності — треба працювати. Тобто мій 
оптимізм — практичний.

«Найкраще в житті — 
це шлях, яким ти йдеш 
до мети-мрії… За свій 
досвід я навчився 
смакувати кожну хвилину».

Павло 
Попович

співвласник Львівської філії UM1

В Inter Cars Ukraine — 12 років

Почнемо з того, що треба розділяти мрію і мету. 
От, скажімо, ще в студентські роки я хотів потрапити 
в Антарктиду. Це мрія. Вона могла б перерости в мету. 
Але я й досі не знаю, де ті двері, з яких відправляють 
в Антарктиду. На кожній ділянці в мене є своя мрія-мета, 
шлях до якої складається з маленьких кроків.
І найкраще в житті — це шлях, яким ти йдеш до мети-мрії… 
За свій досвід я навчився смакувати кожну хвилину.

ПРО МРІЇ І ПЛАНИ
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Олександр родом із Хмельниччини, закінчив 
автомеханічний факультет НТУ. Він належить 
до тієї когорти працівників Inter Cars Ukraine, 
які зростали разом із компанією і досягли 
в ній досить вагомих результатів.

«Ще навчаючись на 5-му курсі, 
разом з одногрупниками 
влаштувався на склад ІСU 
комірником. Там пропрацював 
рік, потім перейшов у відділ 
інвентаризації спеціалістом». 

Треба сказати, що Олександр досить 
швидко рухався вгору кар’єрними 
сходами, підіймаючись на все більш 
відповідальні позиції. Уже через рік 
роботи спеціалістом обійняв посаду 
начальника відділу інвентаризації, а 
через трохи очолив відділ внутріш-
ньої логістики. Наразі він відповідає 
за транспортну та складську логіс-
тику компанії.

«Секретів швидкого про-
сування немає. Думаю, на-
самперед, тут зіграло роль 
бажання навчатися, розви-
ватися далі. Я був молодий, 
рвався до роботи , вивчав 
процеси, набирався досвіду…» 

Олександр розповідає , що хоча 
і вчився в транспортному виші, 
проте з університетських знань у 
його роботі знадобилися лише за-
гальні. А ось автомобілі вважає своїм 
покликанням:

«З дитинства люблю автомо-
білі. Будову машини вивчав 
самостійно. Починав з мотоци-
клів, мопедів… Як тільки доріс 
до авто, відразу сів за кермо — 
права отримав ще в школі».

— Чим саме Вас приваблює 
робота в Inter Cars Ukraine?

— В ІСU багато напрямків, багато 
проєктів, робота дуже різноманітна 
і тому цікава.

Цікавий збіг: Олександр має поль-
ське коріння (бабуся по мамі була 
полькою) і роботу він собі обрав у 
компанії також із польськими коре-
нями. Ніщо не випадково — зайвий 
раз переконуєшся в цьому, дізна-
ючись якісь факти. Саме завдяки ро-
боті в ІСU хлопець уперше побачив 
батьківщину своїх далеких предків: 
це була поїздка на міжнародну ви-
ставку Inter Cars — 2010, і потім ще 
неодноразово бував у Польщі на 
виставках та навчаннях, організо-
ваних для фахівців компанії.

— Яка подія, пов’язана з ІСU, 
Вам найбільше запам’яталася?

— Поїздка в Німеччину на підприєм-
ство виготовлення деталей підвіски. 
Ми тоді відвідали завод Mercedes, 
побачили повністю всю конвеєрну 
лінію зі збирання авто. Це було 
круто — побувати на такому заводі!

— А які складні моменти 
залишилися в пам’яті?

— Нелегким був переїзд зі складу на 
Сирці в Горенку. Потім введення ска-
нерної системи: потрібно було опра-
цювати багато інформації, розібратися 
самому і донести це до працівників 
складу. Впровадження Navision — 
це взагалі була глобальна задача, за 
складністю її не порівняти ні з чим!

— Чи маєте Ви захоплення 
і чи поєднується воно 
з роботою в ІСU?

— Моє захоплення — риболовля. 
Воно в мене ще з дитинства: виріс 
біля річки, їздив рибалити з татом, ді-
дусем. З’ясувалося, що серед співро-
бітників теж є однодумці-риболови. 
Спочатку це було просто захоплення, 
а згодом воно переросло в спор-
тивне хобі, в якому ми з колегами 
почали розвиватися і відточувати 
свої навички. Через деякий час стали 
брати участь у турнірах. А раніше я 
ще займався футболом, грав у ко-
манді Центрального офісу ІСU. 

— Як Ви проводите вихідні, 
чи знаходите час на родину?

— Звісно, родина потребує уваги. 
У мене дві маленькі доньки: старшій 
7 років, меншій — півтора. Гуляємо із 
сім’єю вечорами, влітку на вихідних 
виїжджаємо в парки, музеї під від-
критим небом, на пікніки з друзями, 
їздимо до батьків. 

— Ви берете участь 
у вихованні доньок 
чи це прерогатива дружини?

— Стараюся . Дружина зі свого 
боку виховує, я зі свого. Головні 
пріоритети в нас збігаються, але є і 
відмінності в поглядах на виховання. 
У старшої доньки саме перехідний 
період зараз — перший клас, дово-
диться шукати спільну мову. 

— Ви оптиміст?

— Напевне, так. У будь-якій складній 
ситуації оптиміст розуміє, що могло 
бути й гірше (посміхається).

«В ІСU багато напрямків, 
багато проєктів, робота 
дуже різноманітна 
і тому цікава».

Олександр 
Ярощук

начальник відділу 
внутрішньої логістики

В Inter Cars Ukraine — 13 років

На новий рік є багато 
задач по роботі — 
відкриття філій, переїзд 
філій, впровадження 
нової версії Navision. 
Хочу вивчити англійську 
(намагаюся, але, як 
завжди, не вистачає 
часу), планую поїхати 
з сім’єю відпочити — 
на море, в Карпати.

ПРО ПЛАНИ НА НОВИЙ РІК
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Можна вважати, що родом Галина — із Хмельницького: 
тут вона виросла і здобула освіту, хоча народилася у 
Вірменії (батько був військовим). Її спеціальність — 
облік та аудит, і до ІСU вона працювала заступником 
головного бухгалтера на потужному підприємстві. В 
Inter Cars Ukraine Галя прийшла у 2011-му, коли компанія 
шукала фахівця зі знанням міжнародних стандартів 
обліку і володінням англійською.

«Я незчулася, як проле-
тіли ці 9 років. Час на ІСU 
минає дуже швидко, бо 
тобі тут комфортно».

— Чим саме тебе приваблює 
робота в цій компанії?

— В ІСU існує баланс між тим, чого ти 
вже досяг, і потребою в подальших 
змінах. А мені якраз і потрібно, щоб 
щось змінювалося: якби був застій, 
я б втомилася. В Inter Cars весь час 
з’являється щось нове, отже, ти по-
стійно маєш особистісний ріст. Ну, а 
ще приємно відчувати, що тебе тут 
цінують. 

— Чому ти навчилася, 
працюючи в ІСU?

— По-перше, це навички комуніка-
ції. По-друге, здатність налагодити 
робочий процес. По-третє, вміння 
організувати себе: що більше в тебе 
завдань, то більша потреба в цьому 
виникає. Тому я почала читати літе-
ратуру з тайм-менеджменту.

Треба сказати, що Галина невга-
мовна не лише в роботі. Її хобі — 
гірський туризм. А до цього зі сту-
дентських років займалася спе-
леологією. Провести безперервно 
5—7 днів у експедиції в печері, бор-
сатися в глині, розкопувати нові 
ходи — таке задоволення витримає 
не кожен! Проте Галя із захопленням 
розповідає про свій досвід, каже, що 
«під землею прості речі набувають 
іншого сенсу».

— А гірським туризмом 
ти займаєшся професійно?

— Дивлячись, з чим порівнювати. 
Звісно, я не майстер спорту, але в 
мене є досвід гірського походу 2-ї 
категорії складності. Після того як 
спробувала гори, я відійшла від спе-
леології. Враження, які ти отримуєш, 
коли стоїш вище хмар, — ні з чим не 
порівнянні!

Галина піднімалася на висоту 
3800 м над рівнем моря в Туреч-
чині і на Кавказі, долала складні 
гірські перевали і перешкоди, тому 
колективне сходження на Говерлу 
у 2015-му з нагоди ювілею Inter Cars 
Ukraine не було для неї особливим 
випробуванням. На інші спортивні 
ініціативи в ІСU дівчина теж завзято 
відгукується.

«Я й раніше займалася бігом, 
готуючись до гірських по-
ходів. А потім Inter Cars дав 
можливість взяти участь у 
справжньому марафоні. Два 
роки поспіль я бігла 10 км у 
Wizz Air Kyiv City Marathon».

— Яка подія на ІСU тобі 
найбільше запам’яталася?

— Запам’яталося перше відрядження 
в Польщу: я тоді вперше познайоми-
лася не тільки з польськими, а й з 
київськими колегами і зрозуміла, 
що в цій компанії я можу вільно 
спілкуватися з людьми, котрі за по-
садою вищі за мене. Пригадую, як 
тоді ввечері стояли біля польського 
офісу і як звідти вийшов чоловік у 
спортивному одязі, сів на велосипед, 
сказав нам «до побачення» й поїхав. 
Потім хлопці мені розповіли, що це 
був засновник Inter Cars — Кшиштоф 
Олексович, і я подумала, що працюю 
в крутій компанії, бо тут дуже прості 
люди.

— А ти хотіла б бути знаменитою?

— Ні, ніколи не хотіла. В мене немає 
потреби, щоб люди мене пізнавали. 
У мене є потреба, щоб я була собою 
задоволена.

— Якби ти могла пообідати 
з будь-якою людиною у світі, 
кого б ти обрала? Хто тобі 
цікавий як особистість?

— Перший, хто спадає на думку, — це 
Стів Джобс. А взагалі — будь-яка інша 
людина, яка має досвід побудови 
масштабного бізнесу, в котрої є чому 
повчитися в менеджменті, в генеру-
ванні ідей, у формуванні цілей. Хоті-
лося б дізнатися, як то робиться .

— Ти оптиміст?

— Думаю, так. Насамперед, я реа-
ліст, але без оптимізму в житті не 
обійтися.

«В Inter Cars весь час 
з’являється щось нове, 
отже, ти постійно маєш 
особистісний ріст».

Галина 
Смалюк

фінансовий менеджер

В Inter Cars Ukraine — 9 років

Мрія для мене звучить як щось недосяжне, а думати про 
недосяжне наразі немає часу. Я б сказала, що є плани. 
Збираюся підкорити кілька вершин — 5—6-тисячники. 
А якщо говорити про буденність, то хочу автомобіль! 
Дуже люблю водити, змалечку знала всі марки 
машин, батько давав мені кермо ще в старенькому 
запорожці, і я хочу нарешті мати власне авто.

ПРО МРІЇ
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В’ячеслав — цілеспрямована особистість, ставить 
перед собою цілі і впевнено йде до їх реалізації. 
Приєднався до команди Inter Cars Ukraine 
не так давно, сповнений жаги діяти, побудувати 
таку філію, щоб вона стала однією з кращих.

 «Намагаюся поєднати свій 
особистий досвід з тими на-
працюваннями, які є в ICU… 
У мене гаряче бажання зро-
бити один із кращих прикла-
дів, як це може бути. Вдасться 
мені це чи ні — поки не знаю, 
але я відчуваю впевненість 
у своїх силах і роблю все 
для того, щоб вдалося».

В’ячеслав Оленчук родом із Хар-
кова, має фах «Економіка підпри-
ємств в автомобільній галузі», був 
виконавчим директором компанії 
«Ирбис Авто». В певний момент по-
стало питання, чим займатися далі, 
спробував себе в інших сферах, але 
зрозумів, що ні, все-таки хочеться 
працювати саме в цій галузі — про-
дажу автозапчастин… Півтора року 
тому В’ячеславу запропонували спів-
робітництво з ICU. Спершу працював 
регіональним представником, а на 
початку 2020-го відкрив філію ICU 
у Харкові.

— Що Вас привабило в ICU?

— Мені став цікавим підхід до ро-
боти, що існує в Inter Cars. Це абсо-
лютно інша структура, ніж ті, з якими 
я мав справу раніше. Якщо зазвичай 
компанії будуються за певною ієрар-
хією, за принципом вертикального 
управління, то в ICU — горизон-
тальне управління. Для мене це було 
абсолютно новим. Довелося вивчати, 
щоб зрозуміти, як воно працює. На 
перших етапах я не розумів.

— Який найважливіший 
період у Вашій кар’єрі? 

— Цей період стартував рік тому, 
коли почалася моя співпраця з ICU. 
Зараз він триває, і я сподіваюся, що 
він ніколи не завершиться.

— На цьому етапі Вам 
працювати складно чи цікаво? 
Чи чекаєте Ви вихідних?

— Працюю з цікавістю. Вихідних — 
ні, не чекаю. Одна справа, коли ти 
працюєш регіональним представ-
ником, у тебе є графік, певні задачі, 
і ти їх виконуєш. І зовсім змінюється 
світогляд, коли ти намагаєшся орга-
нізувати свою філію. Я щовечора з 
цим лягаю, щоранку з цими думками 
просинаюся. Думаю, як сформувати 
напрямок логістики — транспортної і 
складської, як організувати продажі, 
забезпечення роботи філії…

В’ячеслав переконаний у можли-
вості своєї повної самореалізації в 
ICU, каже, що займається улюбле-

ною справою. Високо цінує колектив 
компанії («гарний колектив людей, 
з якими приємно працювати»), із 
задоволенням бере участь у спор-
тивних і відпочинкових заходах ICU.

— Ви оптиміст?

— А як вам здається? (Посміхається.)
Так, оптиміст.

«Мені став цікавим підхід 
до роботи, що існує 
в Inter Cars. Це абсолютно 
інша структура, ніж ті,
з якими я мав 
справу раніше».

В’ячеслав 
Оленчук

керівник Харківської філії UU2

В Inter Cars Ukraine — 1,5 року

Я переконаний у тому, 
що гроші роблять люди, 
колектив. Тому на цьому 
етапі головна моя мета — 
створити на своїй філії 
хороший колектив, 
в якому буде комфортно 
працювати — так, 
як комфортно працювати 
в Центральному офісі… 
Для мене приїзди 
в Київ, у Центральний 
офіс, були мало не 
відпусткою: там 
було цікаво просто 
спілкуватися з людьми.

ПРО КОЛЕКТИВ

На мою думку, людина мріє про те, що в принципі не 
збувається. А от ціль — це та мрія, якої ти можеш досягти. 
У мене є цілі. З точки зору професійного розвитку, я не 
бачу мрій — бачу лише цілі. На цьому етапі я їх досягаю.

ПРО МРІЇ І ПЛАНИ
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СИЛА У СПІВПРАЦІ:
Акції Inter Cars Ukraine
Повага до клієнта — один із визначальних 
принципів у діяльності Inter Cars Ukraine. 
Саме тому компанія невтомно шукає 
все нові й нові способи, щоб подякувати 
тим, хто з нами постійно співпрацює.

Цінуючи прихильність своїх партнерів, Inter Cars Ukraine 
розробляє і проводить шалену кількість різноманітних 
акцій, розігруючи круті призи та даруючи безліч 
корисних подарунків — від приємних дрібничок (чашки, 
футболки, кепки), корисних речей (рюкзаки, комбінезони, 
інструменти, стенди тощо) до фантастичних поїздок. 

Уже другий рік поспіль на постійній основі діє програма 
лояльності IC REWARDS, для реалізації якої ми створили 
масштабну онлайн-платформу. За цей час програмою 
скористалося понад 5000 наших клієнтів: за купівлю товарів 
з асортименту Inter Cars Ukraine учасникам 
IC REWARDS нараховуються бали, які можна обміняти на 
корисні подарунки для бізнесу та дому. Також доступна 
опція збільшення акційних балів — за умови придбання, 
у певний період, продукції наших партнерів. Більше 500 
подарункових позицій чекають на своїх власників!

Окремо хочемо виділити акцію «Підкорюй світ разом 
з Inter Cars Ukraine»,  яка проводилася нами в партнерстві з 
Delphi Technologies, ZF, TRW, Prista Oil та MANN+HUMMEL. 
З огляду на епідемію COVID-19 у світі ми не могли ризикувати 
безпекою учасників, пропонуючи переможцям акції пляжний 
відпочинок за кордоном цієї осені. Але попри карантин, ми 
прийняли рішення не ставити мотивацію наших клієнтів на 
паузу і запропонували альтернативний варіант подарунка: 
кожному із 15 переможців ми подарували сертифікат на 
50 000 грн для придбання будь-якої подорожі чи подорожей 
у туристичній агенції. Термін дії сертифікату — 12 місяців! 
Немає нічого неможливого, коли ти з Inter Cars Ukraine!

Дарувати подарунки — одна з найприємніших речей у світі. 
Ми раді, що маємо таку можливість, а також дякуємо нашим 
партнерам, які йдуть з нами пліч-о-пліч уже
багато років. Взаємовигідна співпраця робить кожного 
з нас сильнішим і допомагає досягати цілей.

Дякуємо всім нашим клієнтам за активну 
участь та обіцяємо ще більше крутих акцій!

10

НОВИНИ



На фото: переможці акції 
«Підкорюй світ разом 
з Inter Cars Ukraine»



МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА
AUTO TECH SERVICE 2020 У КИЄВІ

Сподіваємося зустрітися на Аuto Tech Service у травні 2021-го!

18—20 серпня 2020 року в Києві 
в Міжнародному виставковому 
центрі відбулася 28-ма Міжнародна 
спеціалізована виставка Auto Tech 
Service 2020. Це єдина в Україні 
міжнародна виставка для професіоналів 
автосервісу і післяпродажного 
обслуговування автомобілів.

Важливим пріоритетом орга-
нізаторів була безпека людей, 
тому в складних умовах цього-
річної епідемії COVID-19 було 
вжито всіх можливих превен-
тивних заходів для запобігання 
поширенню вірусної інфекції.    

Цього року в одному павіль-
йоні поєднали одразу три ви-
ставки: Аuto Tech Service, Inter 
Tool та Com Auto Trans. Таким 
чином, уперше в одному місці 
відбулися виставка автосер-
вісу, післяпродажного обслуго-
вування автомобілів і виставка 
автотранспорту для бізнесу.

У виставках Auto Tech Service 
та Com Auto Trans взяли 
участь 58 компаній із Укра-
їни, Польщі, Литви та Китаю. 
Площа стендів учасників ста-
новила 1731 м2. Загалом усі три 
виставки за час експозиції 
відвідало 2736 спеціалістів.

Одним із хедлайнерів ви-
ставки був стенд Inter Cars 
Ukraine, що вигідно вирізнявся 
не тільки розмірами (площа 
стенду становила 200 м2), а 
й найбільшою пропозицією 
інструментів та обладнання і 
консультативною підтримкою 

наших провідних спеціаліс-
тів, які допомагали зробити 
правильний вибір, головним 
критерієм якого є ідеальне 
співвідношення ціни та якості.

Також на стенді Inter Cars 
Ukraine були представлені екс-
позиції від наших партнерів — 
компаній BOSCH та MAGNETI 
MARELLI. Ми дякуємо нашим 
партнерам за участь та кон-
сультативний супровід клієнтів 
протягом усіх днів виставки. 
Наші колеги провели багато ді-
лових зустрічей із постійними 
та потенційними клієнтами.

Треба сказати, що через ка-
рантинні обмеження про-
ведення виставки було під 
загрозою зриву. Але завдяки 
розумному плануванню все 
вдалося подолати. Захід довів, 
що немає нічого неможли-
вого, якщо ти справді цього 
хочеш. Тим більше, якщо 
маєш потужну команду! 
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ЗАПАЛЬНЕ 
СВЯТО 
ФУТБОЛУ:
INTER CARS 
UKRAINE

Вихідний 6 вересня для Inter Cars Ukraine видався 
по-справжньому спекотним днем — гаряче повітря і жаркі 
поєдинки на традиційному, вже сьомому, футбольному 
чемпіонаті Inter Cars Ukraine Football Cup 2020. Тут було все — 
напружена гра і красиві моменти, видовищні пенальті 
і зворушлива підтримка вболівальників, емоційні 
піднесення і драматичні розчарування. 
На чемпіонаті в Києві зустрілися 8 команд, які 
представляли різні філії ICU, Центральний офіс 
та Центральний склад, а також збірна команда 
наших партнерів MANN+HUMMEL UKRAINE, яку 
ми раді вже вдруге вітати на цьому турнірі.

Дуже коротко про підсумки. Близько 80 учасників, 
18 запеклих матчів, 62 забитих голи, 1 серія піс-
ляматчевих пенальті, 8 кубків, 30 медалей, ну і… 
2 м’ячі в озері, діставати які охочих не знайшлося 
(попри оголошену винагороду) .

Рівень проведення змагання був незмінно до-
стойним: відкриті поля в затишній зоні київського 

Х-Park на березі Дніпра, кваліфіковані ар-
бітри, професійний спортивний комента-
тор, досвідчений лікар, вмілий фотограф, 
традиційні паніні та лимонад для всіх без 
винятку. Додавав настрою музичний су-
провід із записом кращих українських 
гуртів, а також відомих синглів Red Hot 
Chili Peppers — ці «гарячі перці» з Лос-
Анджелеса підігрівали емоції від само-
відданої гри гарячих хлопців з Inter 
Cars Ukraine.

Цьогорічним чемпіоном стала ко-
манда RIVNE від Рівненської філії 
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ICU. У запеклому фінальному поєдинку з ІНТЕР-
ПАРТС (Кременчук — Полтава) вона перемогла 
з рахунком 3 : 1. Таким чином, срібло на турнірі 
отримала команда ІНТЕР-ПАРТС, яка в ході тур-
ніру показала і згуртованість, і жагу до перемоги, 
і рівень гри. 

Неочікувано драматичний і видовищний матч 
відбувся за 3-тє місце між командами ICU та ICU 
Friends, які по суті обидві представляли Централь-
ний офіс компанії. Команда ICU Friends, спершу 
програючи 2 : 0, зрівняла рахунок і перевела матч 
у серію післяматчевих пенальті та посіла третю 
сходинку в турнірній таблиці.

Найкращим гравцем чемпіонату став Дмитро 
Жовтун (RIVNE), найкращим бомбардиром — 
Віталій Мельник (ICU Friends), найкращим голкі-
пером — Сергій Рибалкін (ІНТЕР-ПАРТС).

Треба сказати, що всі матчі були цікавими і на-
пруженими: тримали інтригу вболівальників до 
останнього, часто вирішальні голи забивали вже 
на останніх хвилинах. 

Хоча й не вийшли на фінальний п’єдестал, проте 
подарували вболівальникам яскраві миті та емо-
ції команди Автомотiв (Київ), ЦС (Центральний 
склад), Чалюківець (Тернопіль — Вінниця), MANN 
HUMMEL UNITED (компанія MANN+HUMMEL 
UKRAINE), ICU (Центральний офіс). Хлопці! Ви 
супер! Дякуємо!

Компанія Inter Cars Ukraine вдячна всім, хто зміг 
приїхати на це свято футболу, всім, хто брав участь у 
чемпіонаті і хто вболівав, а також особлива подяка 
нашим партнерам — компанії MANN+HUMMEL 
Filtration Technology Ukraine — за сильну команду 
і подарунки всім учасникам турніру.

До зустрічі на полі
наступного року!
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ЛОВИ МОМЕНТ:

РИБОЛОВНИЙ ТУРНІР
Inter Cars Ukraine 2020

«Жінка, яка ніколи 
не бачила свого 
чоловіка за вудінням риби, 
не має поняття, за яку терплячу 
людину вона вийшла заміж».
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17—21 червня 2020 року на озері 
Підкова, що в селі Довбиші Чуднівського 
району на Житомирщині, відбувся вже 
традиційний, четвертий, риболовний 
турнір Inter Cars Ukraine 2020.

Понад 60 учасників із 17 команд, 
які представили всю Україну, 
провели неймовірні спортивні 
вихідні разом з Inter Cars Ukraine 
та нашими друзями, представни-
ками компаній WIX FILTRON (ТОВ 
MANN+HUMMEL UKRAINE), DELPHI 
TECHNOLOGIES та OSRAM, котрі 
стали титульними партнерами 
нашого риболовного заходу (за 
що ми їм щиро вдячні!). Представ-
ники WIX FILTRON були присутні 
на турнірі та відпочивали разом 
з нашими рибалками, а пред-
ставник DELPHI TECHNOLOGIES 
навіть брав безпосередню участь 
у змаганнях. Тож наші партнери 
не тільки нагороджували пере-
можців, а й розділили з нами 
задоволення від рибної ловлі.

Також висловлюємо подяку за 
підтримку призами нашим парт-
нерам — компанії Royal Carp. 
Їхня команда виграла кубок 
відкриття на озері Підкова.

Турнір було проведено за всіма 
канонами спортивної рибної 

ловлі на спортивному водоймищі, 
а також із дотриманням проти-
епідемічних вимог. Шість членів 
суддівської бригади, під керівни-
цтвом головного судді національ-
ної категорії риболовного спорту 
України Наталії Плугіної, вели 
суддівство турніру, слідкували за 
виконанням усіх правил та обе-
режним ставленням до риби. 

Кожні три години, вдень та вночі, 
проводилося виважування вилову 
і риба відпускалася до водойми. 
До заліку зараховували тільки ко-
ропів та амурів вагою більше 
1,5 кг. Загалом усіма командами 
було виловлено 385 рибин 
(більше 1,5 кг), загальною ма-
сою 1486 кг!!!  У середньому 
рибина важила 3,9 кг.

З радістю хочемо привітати 
найкрутіших рибалок, пере-
можців нашого турніру.

• 1-ше місце «виловила» команда із 
Рівного «Р.А.К.І.» з уловом 52 ри-
бини загальною масою 269 кг 140 г. 

• 2-ге місце посіла збірна 
Житомирської філії «Martin&Co», 
зловивши 54 рибини сумар-
ною масою 185 кг 940 г. 

• 3-тє місце отримала одна з ко-
манд-представників центрального 
офісу «B&B Team», спіймавши 
39 рибин загальною масою 
145 кг 590 г. Це дуже кру-
тий результат.

Команда «Сазани» здобула найпо-
чесніший приз турніру — 
нагороду за найбільшу рибу! 
Команда Центрального офісу зло-
вила коропа вагою 
13 кг 760 г! Це справжній монстр! 

Ми вітаємо всіх переможців та 
учасників турніру! У риболовлі 
точно головне не перемога, а 
участь. Хоча найбільшими зі спій-
маних риб завжди бувають ті, 
що зірвалися з гачка, проте без 
улову ніхто не лишився. Кожен із 
рибалок та їхніх вболівальників 
збереже ці яскраві й шалені миті у 
своїй пам’яті. Кому, як не їм, знати, 
що означає ловити момент у житті!

Побачимося 
на березі озера 
наступного року!
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вплине на обслуговування авто

Як

Які тренди у світі 
та чи працює це в нас?
Світ, на відміну від України, 
вже активно переходить на 
концепцію меншого викорис-
тання автомобілів. Збільшення 
кількості сервісів на кшталт 
Uber чи Bolt, шалений розви-
ток каршерингу, популярність 
електросамокатів як засобу 
пересування на короткі від-

стані, зручний громадський 
транспорт у розвинених кра-
їнах. Усе це та багато іншого 
підштовхувало людей до 
зменшення часу за кермом 
власного авто. До тих пір, поки 
не прийшов коронавірус і не 
виявилося, що громадський 
транспорт може бути небез-
печним, а своя машина — 
фортецею від інфікування.

Для України світові тренди 
не зовсім підходять — ми ще 
не дійшли до рівня, коли від 
машини хочеться відмовитися, 
бо є безліч зручніших варі-
антів. В Україні їх ще немає.

Що стосується досліджень 
впливу коронавірусу на галузь 
обслуговування авто та авто-
мобільні настрої людей, то їх 
і у всьому світі зараз не так 
багато. Одне з найцікавіших 
провела компанія Ipsos, і на 
нього посилаються більшість 
аналітиків, оцінюючи перспек-
тиви ринку. Так, у Китаї майже 
вдвічі (до 66 % від опитаних) 
виросла кількість людей, які 
сказали, що в найближчі пів-
року куплять собі машину. 
Цікаво, що в Європі, за даними 
BCG, такого тренду немає. Але 
Україна за характером ринку 
та менталітетом ближче саме 
до Китаю: у нас машина — це 
й досі бажана покупка, а рі-
вень загальної автомобілізації 
відносно невисокий. Тож ко-
ронавірус став поштовхом до 
збільшення кількості людей, 
які хочуть мати машину і ку-
плять її найближчим часом.

Що планують робити в Європі, 
де машини не стали більш 
бажаними? У багатьох містах 
ЄС, навпаки, «обмежують» 
машини. З’являється більше 
пішохідних вулиць та багато 
місця відводиться під вело-
доріжки. Іноді за рахунок про-
їжджих частин доріг. Таким 
чином людям без машин виді-
ляється більше місця та про-
понується зберігати соціальну 
дистанцію. І яким би красивим 

Коронавірус уже невідворотно вплинув 
на стан бізнесу як автосервісів, 
так і продавців автозапчастин. Спочатку було 
примусове закриття, потім працювати 
все ж таки дозволили, але тепер загальна 
ситуація в Україні погіршується, 
і прогнози ВВП та інфляції не дуже втішні. 
Спробуємо дослідити тренди 
та, можливо, знайти приводи для оптимізму.
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та правильним не був такий 
шлях, очевидно, що це вза-
галі не український варіант.

Статистика продажів авто-
мобілів частково підтверджує 
оптимістичні сценарії. У травні 
2020 року український ринок 
нових автомобілів відновився 
більше за всі в Європі. А па-
діння порівняно з травнем 
2019-го склало не критичні для 
такої ситуації 12,3 %. Щоправда, 
немає даних щодо вживаних 
автомобілів, а це більш важ-
ливо. Хоча очевидно, що за 
наявності грошей хоча б на 
бюджетний автомобіль укра-
їнці зацікавлені його купити. 
Адже при м’якому карантині 
це просто безпечніше, а при 
жорсткому — взагалі єдина 
можливість для пересування 
містом. Тому можемо оптиміс-
тично розраховувати на те, що 
кількість машин в українців, 
ймовірно, зросте. Хоча вар-
тість цих автомобілів вірогідно 
буде низькою. Як і вартість 
їх обслуговування. Проте це 
може компенсуватися час-
тотою звернень на СТО.

Власні автомобілі 
стали використовувати 
частіше

Очевидний тренд — ті, хто 
мав власні автомобілі, почали 
використовувати їх частіше. 
Адже тепер навіть подорож у 
таксі перестала бути безпеч-
ною. Сервіси каршерингу ще 
не отримали в нас широкого 
розвитку, але й вони відчули 
недовіру людей та змен-
шення часу використання. 
Складно говорити в Україні 
про досить поширений у світі 
варіант, коли автовласник 

залишає машину на «перехо-
плюючих» парковках, а потім 
пересаджується на зручний 
громадський транспорт. У нас 
такого немає. Та й місць для 
безкоштовного паркування 
вдосталь, на відміну від за-
вантажених міст Європи. Але 
однак — ті, хто користувалися 
машиною не постійно, тепер 
повністю пересіли у власний 
транспорт. Усе пояснює ста-
тистика — використання влас-
ної машини зменшує ризик 
зараження мінімум на 80 %.

Ба більше — власні автомобілі 
почали працювати з більшим 
навантаженням, адже друзі, 
сусіди, волонтери, медики 
почали підвозити один од-
ного. А це означає, що авто-
мобілі будуть виходити з ладу 
частіше і потребуватимуть 
ремонту. Причому невідклад-
ного, зважаючи на важливість 
машин для власної безпеки.

Тут напрошується висновок 
про те, що вартість ремонту 
однієї машини буде змен-
шуватися, адже люди будуть 
економити. Але не все так 
очевидно. Наприклад, у бе-
резні та квітні, коли продажі 
машин просто «провалилися», 
найбільше впав саме бюджет-
ний сегмент найдешевших 

машин. Зараз складно робити 
висновки, чому і як цей тренд 
проявиться далі. Можливо, 
дійсно СТО для машин пре-
міум-сегмента нема чого 
хвилюватися — у них робота 
буде. А можливо, просідання 
продажів бюджетних машин 
було просто наслідком шоку 
та невпевненості в тому, що 
буде найближчими місяцями. 
А тренд до «економії» в об-
слуговуванні ще виявиться.

Що постраждає 
найбільше?

Зараз найбільше падіння мо-
жуть відчути всі, хто займався 
«додатковими» послугами — 
тонуванням, встановленням 
електроніки, нанесенням 
плівок, продажем аксесуарів, 
тощо. Адже коли потрібно 
економити, від такого відмов-
ляються в першу чергу — бо 
«це на швидкість не впливає».

Які неочевидні 
наслідки?
У той час, коли в умовах жор-
сткого карантину кількість 
машин на дорогах зменши-
лася, у всьому світі помітили 
загальну тенденцію — виросла 
загальна швидкість руху, збіль-
шилася кількість перевищень 
швидкості, а кількість ДТП 
зменшилася набагато менше, 
ніж рівень трафіку. Просто на 
«пустих» дорогах автовласники 
почали «ганяти», що призвело 
до збільшення частки ДТП 
із серйозними пошкоджен-
нями кузова. Тож і частота 
кузовних ремонтів зростає.
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Як впливають 
онлайн-покупки

Коронавірус змусив увесь 
світ сидіти вдома та замов-
ляти все онлайн. А це збіль-
шило навантаження на всі 
без винятку служби доставки 
та дало поштовх до розви-
тку ринку послуг з виїздом 
додому. Тому експерти про-
гнозують на глобальному 
ринку зростання кількості 
проданих фургонів і легкого 
комерційного транспорту. Тож 
якщо вам не вистачає чогось, 
щоб обслуговувати такий 
тип автомобілів, — можливо, 
варто заповнити прогалини 
та бути готовими працювати 
більше зі службами доста-
вок і власниками фургонів.

Інший бік цього ж ефекту, 
який ви можете застосувати 
у власному бізнесі, — більше 
доставляти все до дверей 
клієнта. Якщо у вас офлайн 
точка продажу автокомпонен-
тів навіть без сайту, можливо, 
варто замислитися про до-

ставку запчастин? З автосер-
вісами трохи складніше, але 
залежно від потреб клієнтів 
можна організувати пере-
дачу автомобіля в місцях, де 
це зручно автовласнику. Або 
приганяти машину йому до 
дверей. Хтозна, що стане ва-
шою конкурентною перевагою 
в пост-коронавірусну еру.

Ще більше онлайну, 
не виходячи з дому

Більшість досліджень дово-
дить, що навіть ті, хто планує 
купити автомобіль, хотіли 
б, щоб максимум опера-
цій можна було провести 
онлайн, без візитів у дилер-
ський центр. Навіть згодні 
на віртуальні тест-драйви.

Як це можна використати в 
роботі автосервісу? Відмо-
витися від практики «при-
їжджайте, будемо розбира-
тися», а приділити більше 
уваги онлайн чи телефонним 
консультаціям. Адже деякі 

проблеми досить просто діа-
гностувати, пояснивши, що 
треба перевірити навіть не-
досвідченому автовласнику. 

Багато маркетологів на по-
чатку карантину стверджувало, 
що люди, які вийшли на се-
редній фінансовий рівень і не 
змушені економити на всьому, 
хоча й мають обмеження, в такі 
часи обирають, кого з улюбле-
них «брендів» підтримати — в 
якому ресторані однак за-
мовити їжу, в якому магазині 
щось придбати. І на яке СТО 
однак звернутися. І такий крок 
з онлайн-консультацією по-
каже їм, що ви не намагаєтеся 
на них заробити за будь-яку 
ціну, а прагнете їхньої лояль-
ності. Яка зрештою окупиться.

До слова, можна навіть 
організувати онлайн-під-
тримку для тих, хто хоче 
та може замінити щось не 
дуже складне самостійно.

Висновки

Пандемія змінила бізнес, 
яким ми його знали. І хоча 
ми не можемо передбачити 
майбутнє, зміни в поведінці 
споживачів, розуміння мо-
тивів клієнтів, а також нових 
способів здійснення покупок 
товарів та послуг матиме ви-
рішальне значення для успіху.

Cтаттю надано журналом 
«Сучасна автомайстерня»
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ПАЛИВНІ НАСОСИ:
ІННОВАЦІЇ ВІД DELPHI TECHNOLOGIES

Раді повідомити, що компанія 
INTER CARS UKRAINE розширила свій 
асортимент занурюваними паливними 
насосами виробництва Delphi Technologies.

Чому саме Delphi — запитаєте ви

Delphi Technologies — це першокласний поста-
чальник найвищого рівня якості для 25 провід-
них світових виробників автомобілів. Ці паливні 
насоси щорічно встановлюються як оригінальні 
комплектуючі більш ніж на 7 мільйонів автомобі-
лів по всьому світу. І це тільки в оригіналі. Спектр 
застосування цієї продукції на Aftermarket ще 
більший і з кожним роком зростає. Щоб забез-
печити ще ширше покриття серед виробників ав-
томобілів, Delphi Technologies поступово додали 
близько 200 паливних насосів і модулів до вже 
наявного портфелю протягом тільки 2020 року. 
Сумарно це збільшить загальну лінійку деталей 
до понад 1000 нових найменувань, покриваючи 
12 000 автомобільних додатків. Завдяки по-
стійному розширенню асортименту Delphi 
Technologies планує досягти 90 % покриття ав-
топарку в Європі до кінця цього року.

Інновації від Delphi Technologies

Асортимент компанії охоплює понад 30 власних 
інновацій на конвеєрну збірку і близько 150 па-
тентів на винахід паливних модулів і насосів. До 
найостанніших новаторських рішень належать 
компоненти насосів з анодованого алюмінію, який 
довговічніший від інших традиційно використову-
ваних матеріалів, литий якір для захисту обмоток 
насоса від корозії і новий вуглецевий колектор, 
який служить удвічі довше, ніж вироблений із міді. 
Усі насоси Delphi Technologies впізнавані завдяки 
верхній синій кришці насоса або модуля в зборі 
та матеріалу фільтра.

«Наша пристрасть до інновацій спонукає нас ро-
бити відмінний продукт ще кращим», — кажуть 
фахівці Delphi, що і є запорукою їхнього успіху.

Паливні модулі в зборі та паливні насоси

Коли справа доходить до створення паливних 
модулів, компанія Delphi Technologies використо-
вує свій величезний досвід у галузі виробництва 
оригінальних автозапчастин і своє технологічне 
лідерство на цьому ринку для забезпечення най-
вищого рівня якості продукції та задоволеності 
клієнтів. Delphi Technologies розробляє кожен 
паливний модуль відповідно до тих суворих стан-

дартів, які застосовує і до деталей, що поставля-
ються на конвеєрну збірку для Chrysler, Ford, GM 
та інших виробників оригінальних автозапчастин. 
Компанія Delphi Technologies поставляє паливні 
насоси, паливні модулі у зборі для більш ніж 98 % 
автомобілів у Північній Америці та Європі.

Наведені нижче результати незалежних випро-
бувань підтверджують якість цих насосів:

Якість та надійність продукції Delphi Technologies 
підтверджено незалежним випробувальним цен-
тром у липні 2016 року. Паливні насоси для іден-
тичних додатків від Delphi і трьох інших конкурен-
тів були перевірені під час тривалих випробувань 
на довговічність, що імітують сучасне корозійне 
середовище, зокрема і паливо з етанолом. Випро-
бування проводилося при кімнатній температурі, 
враховувалися технічні характеристики потоку 
палива, тиску і споживаного насосом струму.

Компанія Delphi була єдиним брендом, у якого всі 
насоси витримали цей тест на довговічність. Знос 
щіток і комутаторів насосів Delphi був рівномір-
ним і мінімальним, тоді як пристрої конкурентів 
зносилися повністю.

КОНКУРЕНТ  1 Delphi КОНКУРЕНТ  2

КОНКУРЕНТ  1 Delphi КОНКУРЕНТ  2
невдалий ТЕСТ ПРОЙДЕНО невдалий
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Особливі характеристики 
технологій компанії Delphi:

 Збільшений розмір клем і поліпшені роз’єми 
усувають надмірний електричний опір, поліп-
шують відведення тепла і збільшують пропускну 
здатність струму.

 Обмежувальний випускний клапан забезпечує 
відведення повітря з паливного бака і перекриває 
заправну форсунку паливного бака.

 Вбудований регулятор тиску палива підтримує 
тиск у паливній рампі.

 Високоміцний датчик рівня палива із золотого 
компаунду значно збільшує термін експлуатації.

 Запатентований турбінний насос IV покоління 
забезпечує краще перекачування при меншому 
споживанні енергії та витримує сучасні жорсткі 
паливні суміші на основі спирту.

ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ ОБОВ’ЯЗКОВО
ВИМИТИ ПАЛИВНИЙ БАК!

Перед заміною паливного насоса або модуля 
насоса у зборі дуже важливо очистити паливний 
бак. В іншому випадку ви ризикуєте якістю роботи, 
оскільки забруднювальні речовини в паливному 
баку зумовлять відмову нового насоса.

Як очистити паливний бак

Хочете, щоб новий паливний насос довго про-
служив? Спочатку очистіть бензобак.

Перед установкою нового паливного насоса дуже 
важливо правильно очистити бензобак. Мікро-
частинки сміття у бензобаку пошкодять новий 
паливний насос. Час, необхідний для очищення 
від сміття, — близько години, і це ніщо порівняно з 
часом, який потрібен на повторне виконання всієї 
роботи зі встановлення насоса. Тож заощаджуйте 
час, нерви і гроші — ретельно очистіть бак перед 
заміною паливного насоса.

Важливо, щоб новий насос занурювався тільки в 
чистий бак для збереження його експлуатаційних 
якостей і терміну служби. Від цього безпосередньо 
залежать рекламаційно-гарантійні зобов’язання 
постачальника. Згідно з незалежним досліджен-
ням, більшість претензій на рекламацію цих палив-
них насосів виникає через те, що установники не 
очищують бензобак належним чином, відповідно 
мікрочастинки сміття призводять до екстремально 
інтенсивного зносу внутрішньої частини насоса, 
до його подальшого виходу з ладу або роботи на 
зниженому, який не відповідає технічній харак-
теристиці, тиску.

ОТЖЕ, 10 КРОКІВ ЯК РЕТЕЛЬНО 
ОЧИСТИТИ ПАЛИВНИЙ БАК:

1. Злийте паливо в герметичний резервуар.
2. Очистіть верх паливного бака від іржі та 
нальоту.
3. Зніміть паливний бак.
4. Продуйте паливний бак під тиском, очистіть 
від залишків палива і мікрочастинок.
5. Спеціальним очисним розчином вимийте бак 
зсередини.
6. Продуйте паливний бак під тиском, очистіть 
від залишків розчину.
7. Висушіть бак під тиском повітря пістолетом 
компресора.
8. Протріть бак безворсовим рушником.
9. Візуально проінспектуйте бак.
10. Переконайтеся, що бак повністю сухий 
(необхідний час висихання — не менше 
30 хв) і монтуйте бак на автомобіль.

Модулі паливного насоса у зборі

Паливні модулі Delphi Technologies спроєктовані 
таким чином, щоб забезпечити негайне і безпе-
рервне подання палива до паливної рампи і фор-
сунок двигуна при заданому тиску в системі, що 
забезпечує ефективнішу роботу. Крім того, за необ-
хідності паливні модулі містять вбудовані компоненти 
вимірювання рівня палива, які забезпечують точне 
передання даних щодо рівня палива в баку на по-
кажчик рівня палива, встановлений у салоні автомо-
біля. Також паливні модулі зазвичай містять датчик 
тиску парів палива, який виявляє будь-які витоки в 
паливному баку або пов’язаних з ним компонентах.

Причини виходу з ладу паливних модулів

Як правило, паливні модулі працюють 7—10 років 
до відмови, залежно від різних обставин. Перед-
часні виходи з ладу можуть бути викликані екс-
тремально спекотним або холодним навколишнім 
середовищем, забрудненим паливом або надмірною 
експлуатацією транспортного засобу з практично 
порожнім баком. Робота з майже порожнім баком 
призводить до того, що паливний насос тривалий 
час не повністю занурений, це спричиняє його пере-
грів і, відповідно, передчасну відмову і вихід з ладу.

Створені, щоб витримувати 
сучасні види палива

Тепер, коли в роздрібній торгівлі бензином прода-
ється паливо з добавками і присадками, які також 
містять етанол, паливні насоси Delphi успішно ви-
тримують випробування на довговічність навіть за 
наявності до 22 % етанолу в паливі. Крім того, ком-
панія Delphi активно модернізувала багато старих 
моделей паливних насосів/модулів з використанням 
новітніх технологій, щоб встановлені у вас паливні 
насоси Delphi працювали належним чином у сучас-
них умовах з виконанням усіх необхідних технічних 
стандартів експлуатації.
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ФОТО НОМЕР ОПИС ВИРОБНИК

FE0435-12B1

Електричний паливний насос (картридж) 
OPEL ASTRA F, ASTRA F CLASSIC, ASTRA G, 
CALIBRA A, COMBO, CORSA B, OMEGA A, 
OMEGA B, SENATOR B, TIGRA, VECTRA A, 
VECTRA B, ZAFIRA A 1.0-3.2 09.86-06.05

DELPHI

FE0448-12B1

Електричний паливний насос (картридж) ABARTH 
RITMO; ALFA ROMEO 33, 75, 90,  GTV, RZ, SPIDER, 
SZ; AUSTIN MAESTRO, METRO, MONTEGO; BMW 3 
(E30), 5 (E12), 5 (E28), 6 (E24), 7 (E23) 1.2-5.3 11.73-10.96

DELPHI

FE0469-12B1

Електричний паливний насос (картридж) ALFA 
ROMEO 33, 75, SPIDER; AUDI 100, 80, COUPE; AUSTIN 
METRO; BEDFORD BLITZ; BMW 02 (E10), 3 (E21), 3 
(E30), 5 (E12), 5 (E28), 6 (E24), 7 (E23) 0.4-4.6 08.59-0

DELPHI

FE0478-12B1
Електричний паливний насос (картридж) LAND 
ROVER RANGE ROVER III 4.4 05.05- 08.12

DELPHI

FE0490-12B1
Електричний паливний насос (кар-
тридж) FORD FOCUS 1.4-2.0 10.98-11.04

DELPHI

FE0491-12B1

Електричний паливний насос HYUNDAI I30; 
OPEL ASTRA G, COMBO, COMBO TOUR, CORSA 
C, SIGNUM, TIGRA, VECTRA C, VECTRA C GTS, 
ZAFIRA A, ZAFIRA B; SAAB 9-3, 9-3X 1.0-3.2 03.00-

DELPHI

FE0531-12B1
Електричний паливний насос OPEL ASTRA F, ASTRA 
F CLASSIC, ASTRA G, COMBO, CORSA B, OMEGA B, 
TIGRA, VECTRA A, VECTRA B 1.0-3.2 09.88-12.09

DELPHI

FE0532-12B1
Електричний паливний насос MERCEDES 
C T-MODEL (S203), C (W203), G (W463), S 
(C215), S (W220), SL (R230) 5.4-6.2 06.02-

DELPHI

FE0580-12B1

Електричний паливний насос OPEL ASTRA F, 
ASTRA F CLASSIC, ASTRA G, CALIBRA A, COMBO, 
CORSA B, OMEGA A, OMEGA B, SENATOR B, TIGRA, 
VECTRA A, VECTRA B, ZAFIRA A 1.0-3.2 09.86-12.09

DELPHI

FE0698-12B1
Електричний паливний насос (картридж) 
FORD MONDEO III 2.0D/2.2D 10.00-03.07

DELPHI

Нові позиції Delphi Technologies
на складі Inter Cars Ukraine
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FE0735-12B1

Електричний паливний насос VOLVO 850, C70 
I, S40 I, S70, V40, V70 I; ALFA ROMEO 145, 146, 155, 
GTV; CHERY A3; CHEVROLET ASTRA, AVEO / KALOS, 
CORSA, LACETTI, NUBIRA, VECTRA 1.0-4.0 08.86-

DELPHI

FE0736-12B1
Електричний паливний насос HONDA CITY, CIVIC 
VIII, CR-V I, CR-V II, CR-V III, CR-V IV, JAZZ II 1.2-2.4 01.99-

DELPHI

 FE10033-12B1
Електричний паливний насос (блок) CITROEN 
BERLINGO, XSARA PICASSO; PEUGEOT 206, 206 SW, 
607, PARTNER, PARTNERSPACE 1.6D/2.0D/2.2D 12.99-

DELPHI

 FE10055-12B1
Електричний паливний насос (блок) 
RENAULT CLIO, CLIO III 1.2-2.0 06.05-

DELPHI

 FE10148-12B1
Електричний паливний насос (блок) CITROEN C3 
PICASSO; PEUGEOT 207, 207 CC, 207 SW 1.4/1.6 02.06-

DELPHI

 FE10168-12B1
Електричний паливний насос (блок) 
CITROEN C2; PEUGEOT 1007 1.1/1.4/1.6 09.03

DELPHI

 FG0993-12B1
Електричний паливний насос (блок) DACIA 
DUSTER, LOGAN, LOGAN EXPRESS, LOGAN MCV, 
SANDERO; RENAULT LOGAN I 1.2-1.6LPG 09.04-

DELPHI

 FG0994-12B1
Електричний паливний насос (блок) DACIA 
DUSTER, LOGAN, LOGAN EXPRESS, LOGAN MCV, 
SANDERO; RENAULT LOGAN I 1.2-1.6LPG 09.04-

DELPHI

FG1009-12B1
Електричний паливний насос (блок) CITROEN 
C5 III; PEUGEOT 407, 407 SW 1.6D- 3.0D 05.04-

DELPHI

FG1028-12B1
Електричний паливний насос (блок) 
DACIA DUSTER 1.5D 04.10-

DELPHI

FG1050-12B1
Електричний паливний насос (блок) RENAULT 
MEGANE I, MEGANE I CLASSIC, MEGANE I COACH, 
MEGANE SCENIC 1.4/1.6/2.0 01.96-08.03

DELPHI

FG1063-12B1
Електричний паливний насос (блок) 
CITROEN C3 PICASSO; PEUGEOT 207, 207 
CC, 207 SW, RCZ 1.4D/1.6D/2.0D 02.06

DELPHI



FG1066-12B1

Електричний паливний насос (блок) 
CITROEN BERLINGO, C4 GRAND PICASSO I, 
C4 PICASSO I, DS5; PEUGEOT 5008, PARTNER, 
PARTNER TEPEE 1.6D/2.0D/2.0DH 10.06-

DELPHI

FG1089-12B1
Електричний паливний насос (блок) 
SEAT CORDOBA, IBIZA II; VW POLO, 
POLO CLASSIC 1.0-1.8 10.94-10.02

DELPHI

FG1495-12B1
Електричний паливний насос (блок) 
OPEL CORSA D 1.0-1.4LPG 07.06-

DELPHI

FG1496-12B1

Електричний паливний насос AUDI A3, A6; SEAT 
ALHAMBRA, AROSA, CORDOBA, CORDOBA VARIO, 
IBIZA II, IBIZA III, LEON, TOLEDO II; SKODA FABIA I, 
FABIA I PRAKTIK, FABIA II, FELICIA I 1.0-3.2 02.93-

DELPHI

FG1500-12B1
Електричний паливний насос (блок) BMW 
1 (E82), 1 (E87), 1 (E88), 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 
3 (E93), X1 (E84) 2.0D/3.0D 03.03-06.15

DELPHI

FG1872-12B1
Електричний паливний насос RENAULT 
MEGANE I, MEGANE I CLASSIC, MEGANE I COACH, 
MEGANE SCENIC, SCENIC I 1.4/1.6 04.98-09.03

DELPHI

FG1925-12B1
Електричний паливний насос HYUNDAI 
GETZ 1.1/1.3/1.6 09.02-09.05

DELPHI

FG2002-12B1
Електричний паливний насос 
CITROEN C2 1.1/1.4 09.03-09.12

DELPHI

FG2013-12B1
Електричний паливний насос  CITROEN 
SAXO; PEUGEOT 106 II 1.1/1.4/1.6 02.96-07.04

DELPHI

FG2139-12B1
Електричний паливний насос (блок) NISSAN 
ALMERA II, ALMERA TINO 1.5/1.8/2.0 01.00-

DELPHI

FG2458-12B1
Електричний паливний насос (блок) AUDI 
A4 ALLROAD, A5 1.8-4.2 06.07-01.17

DELPHI
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Новий бренд у портфелі Inter Cars Ukraine
У серпні 2020 року між Ravensberger Schmirstoffvertrieb GmbH (Німеччина) та Inter Cars Ukraine 
було укладено угоду на дистрибуцію бренду RAVENOL, що стало важливим кроком у розвитку 
обох компаній.

Асортимент RAVENOL — найширший із відомих 
конкурентних брендів в Україні. Це моторні оливи 
для легкових, вантажних, дво- та чотиритактних 
двигунів, оливи для підвісних моторів човнів та 
двигунів катерів і яхт, оливи для автоматичних 
коробок передач і гідропідсилювачів, трансмісійні 
оливи для механічних коробок передач, тракторні, 
гідравлічні оливи, пластичні мастила, гальмівні, 
охолоджувальні рідини. 

Перелік продукції доповнюється сучасними ви-
сокоякісними мастильними матеріалами для 
двигунів і трансмісії, присадками для пального, 
а також продуктами для догляду за автомобілем.

Загалом в асортименті RAVENOL більше 
300 позицій, і цей бренд представлений 
у 80 країнах світу. 

Чим приваблює користувачів ця марка?

Насамперед відзначимо, що продукція RAVENOL 
перевірена часом.

Ravensberger Schmirstoffvertrieb GmbH є неза-
лежним виробником мастильних матеріалів 
з 1946 року і таким чином може приймати власні 
рішення щодо того, які складники слід використо-
вувати. Треба сказати, що ця компанія була пер-
шою у світі, яка отримала ліцензію від Американ-
ського інституту нафти (API) на моторну оливу з 
в’язкістю SAE 0W-16.

Продукти RAVENOL 100 % виготовлені в Німеч-
чині і мають однакову високу якість в усьому 
світі. Спеціалізація на автомобільних мастильних 
матеріалах забезпечує бренду високий рівень 
конкурентоспроможності.

Що  не  менш  важливо  для  сьогодення : 
RAVENOL — це продукти з низьким впливом на 
навколишнє середовище і екологічно безпечні 
продукти (підтверджено сертифікатом відповідно 
до DIN EN ISO 14001:2009).

Про якість продукції: мастильні матеріали ви-
готовлені з використанням технології PAO (по-
ліальфаолефінів), а отже, вони забезпечують від-
мінні показники, зокрема зменшене тертя, чудове 
очищення і випаровування.

Що  не  менш  важливо  для  сьогодення : 
RAVENOL — це продукти з низьким впливом на 
навколишнє середовище і екологічно безпечні 
продукти (підтверджено сертифікатом відповідно 
до DIN EN ISO 14001:2009).

Про якість продукції: мастильні матеріали ви-
готовлені з використанням технології PAO (по-
ліальфаолефінів), а отже, вони забезпечують від-
мінні показники, зокрема зменшене тертя, чудове 
очищення і випаровування.
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CleanSynto®

RAVENOL використовує спеціальну технологію 
CleanSynto®, яка зменшує відкладення сажі і 
частки бруду таким чином, що олива може більш 
ефективно досягти критичних точок змащування, 
зберігаючи довше двигун у чистоті. Це може істотно 
підвищити ефективність двигуна і в майбутньому 
значно знизити ризик проблем з двигуном.

Технологія RAVENOL CleanSynto® забезпечує:

• Чистіші деталі двигуна
• Максимальний термін служби двигуна
• Зниження витрат на технічне обслуговування
• Схвалення виробників комплексного 
обладнання (OEM)

Bag in Box

Зручною для користувачів є пропонована компа-
нією система Bag in Box. Це оптимізована і стійка 
контейнерна система для 20-літрових пакетів ра-
зом із системою полиць для чистого і структуро-
ваного зберігання та простого розливу продукції 
в пляшки.

Вона складається з міцної зовнішньої коробки і 
пластикового пакета з вбудованим випускним 
краником. Ця контейнерна система забезпечує і 
безпечне транспортування мастильних матеріа-
лів, і економію місця, а також надійну ліквідацію 
компонентів упаковки. Як тільки пакет спорожніє, 
його можна легко забрати із зовнішнього ящика. 
Завдяки порожнім пакетам система Bag in Box 
економить до 80 % місця порівняно з пакетними 
каністрами такого ж розміру, як пакет.

 напрямний ролик 
з масляним піддоном

 компактна полиця

 вбудований краник
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Лінійка продуктів RAVENOL містить такі важливі позиції:

Моторні оливи для легкових 
автомобілів — USVO®

USVO® — Ultra Strong Viscosity Oil (Олива з ультра-
високою в’язкістю) — це новий бренд якості від 
RAVENOL, що позначає високоякісні й еластичні 
оливи виробництва RAVENOL. Ці оливи надзвичайно 
стійкі до зсуву й допомагають заощадити пальне.

Моторні оливи для легкових 
автомобілів — CleanSynto®

Завдяки технології CleanSynto® забезпечуються 
високі мастильні властивості і подовжується тер-
мін служби автомобіля. 

Оливи для автомобілів з великим пробігом

Унікальна розробка олив RAVENOL для транспорт-
них засобів з великим пробігом (близько 100 000 км 
і більше). Ці оливи підходять і для бензинових, 
і для дизельних транспортних засобів.

Спеціальні оливи

Спеціальні моторні оливи RAVENOL — перший 
вибір при капітальному ремонті двигуна і для 
відповідної фази обкатки. Вони очищають і за-
хищають двигун від самого початку.

Оливи для двигунів, 
які працюють на природному газi

Оливи для газових двигунів були розроблені для 
повних енергетичних систем, які працюють в умо-
вах високих температур. Коли природний газ 
містить надмірну кількість сірки, це також забез-
печує максимальний захист. Оливи дуже добре 
витримують сильне окиснення і нітрацію у двигуні, 
який працює на стисненому або скрапленому 
природному газі. Склад максимально сприяє чу-
довому контролю за відкладеннями.

Моторні оливи для ралі/гонок — USVO®

RAVENOL — наразі один із найвідоміших брен-
дів у світі мастильних матеріалів для автоспорту. 
Оливи RAVENOL для гонок користуються великою 
повагою в індустрії автоспорту, особливо серед 
виробників двигунів і коробок передач. З 2018 
року RAVENOL є офіційним партнером з мастиль-
них матеріалів команди Sahara Force India F1 у 
Чемпіонаті світу Формула-1.

Оливи для автоматичних 
коробок передач (ATF)

Трансмісійні рідини для автоматичних 
і механічних коробок передач для 
легкових і вантажних автомобілів

Перевірені формули складу забезпечують пра-
вильне функціонування коробки передач.

Оливи в системі рульового управління 
з підсилювачем, спеціальні 
гідравлічні рідини

Спеціальний склад забезпечує відмінні харак-
теристики при низькій температурі, тому вони 
придатні для використання в умовах холодного 
клімату.

Мастила

Охолоджувальні рідини

Антифриз RAVENOL — це охолоджувальна рідина 
на основі моноетиленгліколю (MEG), яка знижує 
температуру замерзання і виготовлена відповідно 
до новітніх двигунів з водяним охолодженням, до 
неї додається пакет спеціальних присадок для 
гарантування безперебійного функціонування 
двигуна протягом усього року.

Продукти для догляду в зимовий час

Мастильні матеріали для 
тракторів і позашляховиків

Оливи для мотоциклів

Моторні оливи для 2- і 4-тактних двигунів

Суднові оливи

Мастила RAVENOL для суден і підвісних двигунів 
розроблені із застосуванням спеціально відібра-
них базових олив і присадок і спеціально для 
використання в суднах.

Промислові оливи, спеціальні продукти

Розроблені для задоволення вимог сучас-
них високопродуктивних машин і агрегатів.
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ПРЕМІУМ ЯКІСТЬ ТА
РЕВОЛЮЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

Вдосконалена технологія 
хромування штоку поршня

Використання масляного 
ущільнення нової конструкції

Технологія газонаповнених 
амортизаторів

Внутрішній стопор у формі 
крученої пружини*

Революційна технологія

Високошвидкісний 
анти-блокувальний клапан стиснення

Виключна 
керованість

ГАРАНТІЯ
Більш 

плавний хід
Покращена 

маневреність
Покращений 

контакт з дорогою
Менший

гальмівний шлях

Новий клапан із фторопластовою 
кришкою корпусу для зменшення тертя

Використання вдосконаленого 
напівсинтетичного масла

 нового клапана відбою

* не для всього асортименту ** обмежена гарантія в країнах Західної Європи

****



Підготуйте свою ремонтну майстерню

до майбутнього 
разом із DENSO
Останній рік приніс більше змін у роботу 
авторемонтних майстерень по всій Європі, 
ніж будь-коли, підштовхнувши їх до швидкої 
адаптації бізнес-моделей і пошуку нових 
способів надання послуг своїм клієнтам. 
Технічні спеціалісти, без сумніву, стурбовані 
перспективою потенційного занепаду, 
який може вплинути на роботу їхніх 
авторемонтних підприємств. У цій статті ми 
розглянемо кілька шляхів захисту бізнес-
моделей, які гарантуватимуть безперебійну 
роботу сервісного обслуговування, 
незалежно від подій у майбутньому.

Адаптація до CASE
Інновації у сферах CASE (ско-
рочення від англ. Connected, 
Autonomous, Shared, Electrifi ed — 
підключення, автопілотування, об-
мін даними та електрифікація) охо-
плюють чотири найбільші тенден-
ції, які виникли, щоб підштовхнути 
розвиток автомобільної промисло-
вості та вторинного ринку. Ми вже 
бачили, як усі основні виробники 
автомобілів публічно обіцяли 

електрифікувати свій асортимент 
моделей протягом наступних 
кількох років, і ймовірність того, що 
електромобілі досягнуть вторин-
ного ринку протягом наступного 
десятиліття, продовжує зростати. 
Це потребує від техніків автомай-
стерень нового набору навичок; 
поточне технічне обслуговування 
електромобілів відрізняється 
від обслуговування автомобілів 
з бензиновими та дизельними 

двигунами, крім того, вони вима-
гають знання технологій низької 
та високої напруги, а також розу-
міння їх потенційної небезпеки.

Ще однією тенденцією, яка може 
вплинути на процедури технічного 
обслуговування, є зростання попу-
лярності послуг спільних поїздок, 
викликане постійним розвитком 
автономних транспортних засо-
бів. Хоча поточні занепокоєння 
щодо гігієни та поширення коро-
навірусної інфекції означають, що 
широке впровадження сервісу 
«Мобільність-як-послуга» (MaaS) 
відкладається ще на кілька років, 
проте занепокоєння щодо зміни 
клімату та захисту довкілля, ймо-
вірно, врешті-решт висунуть її на 
перший план. Оскільки послуга 
спільних поїздок зводить нанівець 
необхідність володіти приват-
ним автомобілем, у майбутньому 
може зрости кількість компаній з 
власним парком автомобілів, які 
здаються в оренду на вимогу, про-
понуючи авторемонтним майстер-
ням інший тип клієнтської бази, до 
якої їм доведеться адаптуватися, 
щоб продавати свої послуги.

Наближення послуг 
до споживача
Орієнтація на споживача також 
вплине на майбутні бізнес-мо-
делі авторемонтних майстерень. 
У той час як люди звикають за-
мовляти покупки в Інтернеті й 
отримувати їх наступного дня, 
такі ж сподівання покладаються і 
на інші сфери життя. Традиційні 
відвідування автомайстерень, 
скоріше за все, зменшаться, 
оскільки все більше й більше 
майстрів пропонують мобільні 
послуги, наприклад виїзне тех-
обслуговування або інтелекту-
альний ремонт на замовлення.

Під час надзвичайних обставин, 
як-от загальноєвропейський 
карантин цього року, можливість 
надавати послуги дистанційно та 
здійснювати ремонт з обмеженим 
особистим контактом і надійною 
системою передачі ключів дозво-
лила деяким автомайстерням мак-
симізувати можливості отримання 
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прибутку, поки їм було дозволено 
залишатися відкритими. Позбав-
ляючи своїх клієнтів необхідності 
персонального відвідування для 
отримування послуги, автомай-
стерні можуть значно збільшити 
потоки доходу в майбутньому.

Важливість навчання
Оскільки нові тенденції продо-
вжують впливати на вторинний 
ринок, технічним спеціалістам, як 
ніколи, важливо продовжувати на-
вчання; не тільки освоювати нові 
технології, такі як гібридні й елек-
тромобілі, а й розвивати більш 
поширені навички, пов’язані, на-
приклад зі свічками запалювання, 
стартерами та генераторами.

Нещодавно компанія DENSO за-
пустила інтерактивну платформу 
для дистанційного навчання, 
щоб допомогти технічним спе-
ціалістам у їхньому особистому 
та професійному розвитку. Плат-
форма пропонує курси розвитку 
у всіх основних сферах діяльності 
компанії DENSO — від кондиці-
онування повітря до свічок за-
палювання, а також передбачає 
конкурентний елемент на плат-
формі League of True Mechanics. 
Незабаром ця платформа на-
вчання буде доступна і в Україні, 
про що ми повідомимо окремо.

Глобалізація 
дистриб’юторів
Протягом останніх кількох ро-
ків ми спостерігаємо зростання 
кількості придбань на вторин-
ному ринку, встановлення парт-
нерських відносин і придбання 
контрольних пакетів акцій — по-
чинаючи від придбання холдингу 
TRW концерном ZF і закінчуючи 
купівлею Todd Group компанією 
GPC Alliance Group. Остання по-
дія об’єднала світи обслугову-
вання легкових автомобілів і 
важких вантажних автомобілів.

Ця тенденція поглинання кон-
солідує вторинний ринок, коли 
великі бренди намагаються моно-
полізувати та збільшити розрив 
між малим незалежним бізнесом 
і великими корпораціями. Така 
діяльність також впливає на не-
залежні торгові групи (ITG); по-
стачальники починають тягнути 
ринок і диктувати його умови, а 
не авторемонтні майстерні сигна-

лізувати про зростання попиту.

Оскільки малі підприємства за-
знають труднощів унаслідок епі-
демії коронавірусної інфекції, ми, 
ймовірно побачимо збільшення 
кількості придбань по всьому світу, 
що сприятиме об’єднанню різ-
них сегментів вторинного ринку. 
Це створює нові можливості для 
економії на масштабі. Малі підпри-
ємства можуть отримати вигоду 
від партнерства з великими між-
народними постачальниками, які 
роблять «універсальну пропо-
зицію», що дозволяє їм скорис-
татися перевагами асортименту 
й купівельної спроможності 
своїх постачальників, отримати 
конкурентну перевагу та в кін-
цевому підсумку поліпшити об-
слуговування своїх клієнтів.

Якість перш за все
Ще один спосіб, завдяки якому ве-
ликі постачальники можуть конку-
рувати зі світом придбання, — це 
насамперед орієнтація на якість. 
Наприклад, компанія DENSO під-
тримує свій бізнес на вторинному 
ринку за допомогою програми 
розвитку OEM-виробників. У фі-
нансовому році, який закінчився 
31 березня 2020 року, DENSO до-
сягнула консолідованого чистого 
обсягу продажів приблизно у 5,2 
трлн єн, посівши друге місце в 
рейтингу найбільших виробни-
ків автомобільних комплектую-
чих у світі. DENSO, як глобальна 
компанія, постачає продукцію і 
технології численним виробни-
кам автомобілів по всьому світу.

Такий успіх означає, що ком-
панії, які працюють на вторин-
ному ринку, можуть придбати 
запчастини перевіреної якості 
OEM-виробників для будь-яких 
автомобілів з асортименту DENSO. 
Рекомендуючи клієнтам запчас-
тини преміальної якості OEM-
виробників, технічні спеціалісти 
можуть гарантувати, що процес 
виробництва, а отже, і якість, до-
рівнює якості запчастин від OEM-
виробника. Таким чином, клієнт 
може бути впевнений у безпеці 
та експлуатаційних характерис-
тиках запчастин, що зменшує 
випадки їх повернення, а також 
дозволяє автомобільній майстерні 
завоювати лояльність клієнта.

Підйом національних 
мереж
Незалежні автомобільні майстерні 
швидко усвідомлюють переваги 
від входження до загальнодер-
жавної мережі автомайстерень 
бренду, завдяки чому вони можуть 
більш успішно конкурувати з осно-
вними дилерами. Зараз ринок пе-
реповнений такими програмами 
і продовжує швидко зростати.

Для невеликих незалежних май-
стерень бути частиною національ-
ної мережі означає отримання 
більшої конкурентоспроможності 
порівняно з основними дилерами, 
які працюють за франшизою. 
Таким чином майстер стає час-
тиною великого національного 
бренду й отримує доступ до всіх 
маркетингових можливостей, які 
надає цей бренд. Крім того, це 
забезпечує клієнтам автомобіль-
ної майстерні додатковий захист, 
коли вони віддають свій автомо-
біль на обслуговування, оскільки 
більшість мереж автомайстерень 
жорстко регулюються і пропону-
ють послугу вирішення суперечок 
від імені окремих майстерень.

Протягом останніх кількох де-
сятиліть сектор технічного об-
слуговування й ремонту тран-
спортних засобів стикається з 
широкомасштабними змінами, 
коли нові технології все частіше 
визначають стратегії побудови 
автомобілів основними виробни-
ками, і технічні спеціалісти зму-
шені йти в ногу з цими змінами. 
Нещодавня дестабілізація у сфері 
послуг, спричинена коронаві-
русною інфекцією і подальшим 
карантином, швидше за все, при-
скорить деякі зміни, такі як спосіб 
обслуговування, який обирають 
клієнти, а також уповільнить 
темпи змін в інших сферах, таких 
як «Мобільність-як-послуга». Але 
одне можна сказати напевно: ті 
авторемонтні майстерні, які змо-
жуть адаптуватися і розвивати свої 
бізнес-моделі, тісно співпрацюючи 
з такими основними виробниками 
як DENSO, у наступні кілька років 
зможуть зайняти найсильніші 
та найбільш виграшні позиції.
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Інтелектуальна система 
управління демпфіруванням

KYB представляє:

Система підвіски Intelligent Damping Control (IDC) — 
інноваційна технологія, яка розроблена компанією KYB та 
вже використовується при виробництві деяких престижних 
моделей автомобілів. Так, у Європі концерн PSA 
застосовує її в моделі DS7 під назвою DS Active Scan 
Suspension. Також ця система представлена 
в Peugeot 508 і новій флагманській моделі 
DS9, випуск якої очікується у 2021 році. В 
Японії автомобілі Lexus LS і LC, а також 
Toyota Crown і Avalon з конвеєра 
оснащені системою IDC від KYB.

Ця інтелектуальна технологія 
втілена з використанням мо-
нокамери, яка розміщена за 
вітровим склом і перманентно 
аналізує профіль дороги, 
відправляючи дані в елек-
тронний центральний блок 
IDC. Вона з’єднана з чотирма 
датчиками висоти і трьома 
акселерометрами для вимі-
рювання реакції автомобіля, 
зокрема, швидкості, гальму-
вання і кута повороту керма.

Блок управління безперервно 
розраховує оптимальні па-
раметри амортизатора для 
компенсації впливу будь-яких 
нерівностей, підвищуючи рі-
вень комфорту для створення 

відчуттів унікально-плавного 
кермування. Це досягається 
за допомогою пропорційного 
електромагнітного клапана 
на кожному амортизаторі, 
який узгоджує (регулює) вну-
трішній тиск між верхньою і 
нижньою камерами, забез-
печуючи індивідуальний 
контроль відбою — стискання 
на всіх чотирьох колесах.

Випробування показують, 
що такі переваги особливо 
відчуваються на задніх сидін-
нях: завдяки системі скану-

вання суттєво зменшуються 
коливання, які виникають 
при пробоях підвіски. Може 
складатися враження, що 
ця система створена лише 
для підвищення комфорту, 
проте вона істотно впливає і 
на рівень безпеки. При більш 
плавному водінні всі чотири 
колеса утримуються в постій-
ному контакті з дорожнім по-
криттям, що забезпечує більш 
безпечне кермування і галь-
мування, а це своєю чергою 
відчутно зменшує втому водія.

Хуан Карлос Дієз, 
виконавчий директор 
KYB Europe Aftermarket, 
пояснює:

«Ця система оригінального 
устаткування є ще одним 
чудовим прикладом 
технологічних досягнень 
світового рівня, створених 
командою інженерів KYB 
Європейського офісу і 
штаб-квартири в Японії».
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Модульна EV-платформа 
наступного покоління
Корпорація KYB оголосила про початок стратегічного 
партнерства з ізраїльською компанією REE Automotive 
(REE) у розробленні варіантів підвіски майбутніх 
модульних платформ для електромобілів (EV).

Безпрецедентні напівактивні 
й активні системи підвіски, 
що розроблялися KYB раніше, 
ляжуть в основу EV-платформи 
нового покоління для REE. 
Це забезпечить свободу в 
проєктуванні й економічно 
ефективні масштабні рішення 
для виробництва електро-
мобілів. Поєднання досвіду 
KYB у проєктуванні підві-
ски і новаторської технології 
REE у виробництві платформ 
для електромобілів цілком 
очікувано зробить револю-
цію в автомобілебудуванні.

Компанія REE працює над тим, 
щоб помістити в колісну арку 
не тільки елементи підвіски, а 
й гальмівну систему, систему 
рульового управління та елек-
тродвигун. KYB бере участь у 
цьому проєкті створення «під-
віски в колесі». Це так званий 
REEcorner™ — коли кожен 
модуль повністю незалежний 
і оснащений новітнім елек-
тронним блоком управління 
REEboard™, контрольова-
ним передовою технологією 
x-by-wire. Технологія забез-
печує виняткову модульність, 
оскільки кожен блок може 
адаптуватися до будь-яких 
вимог транспортного засобу, 
що в підсумку забезпечує 
оптимальну сумісність, ефек-
тивність і економію витрат.

REEboard™ — це абсолютно 
плоска, масштабована і мо-
дульна платформа. Вона при-
значена забезпечити безмежні 
конфігурації кузова з повною 
свободою в дизайні і більшою 
ефективністю використання 
простору. Оскільки немає 
необхідності розробляти нову 
платформу для кожного типу 
транспортного засобу, це за-
ощадить основні витрати й 
час, надавши більший обсяг 
при меншій займаній площі, з 
можливістю розмістити більше 
акумуляторних батарей у 
шасі. У результаті з’являється 
дуже гнучка архітектура, яка 
дозволить зацікавленим ви-
робникам спростити випуск 
електричної техніки: замовник 
отримує плоску платформу і 
повну свободу в проєктуванні 

кузова майбутнього транспорт-
ного засобу. При цьому підві-
ска готова до найжорсткіших 
умов експлуатації, а гальма —
до роботи, наближеної до авто-
мобільних гонок. Така плат-
форма може стати і розвізним 
фургоном, і технікою з висо-
ким ступенем автономності.

Це перший досвід партнерства 
корпорації KYB з розробником 
технологій для EV-платформ. 
Казунорі Масумото, гене-
ральний директор головного 
конструкторського бюро 
KYB Automotive Component 
Business Division, пояснює: 
«KYB володіє величезним 
досвідом у розробленні та 
виробництві передових сис-
тем підвіски, і ми раді спів-
працювати з REE Automotive й 
ділитися своїм революційним 
баченням EV, розробляючи 
підсистему підвіски, яка під-
тримує потреби завтрашньої 
мобільної екосистеми».

Співзасновник і головний виконавчий директор
компанії REE Даніель Барел прокоментував так:

«REE рада вітати KYB у нашій унікальній 
мережі глобальних стратегічних 

автомобільних партнерів, що надають досвід світового 
класу у сфері передових систем підвіски. Технологія KYB 
зіграє вирішальну роль у швидкому розвитку архітектури 
електромобілів наступного покоління, яка ніби заново 
винаходить електромобіль з абсолютно плоскою, такою, 
що масштабується, і повністю модульною платформою, 
готовою забезпечувати майбутнє електромобільності».
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Компанія CEI Costruzione Emiliana Ingranaggi SPA, заснована в 1969 
році, розмістила свою штаб-квартиру в місті Анцола-дель’Емілія 
(провінція Болонья, регіон Емілія-Романья). Наш головний офіс та 
виробничі потужності завжди розташовувалися і залишатимуться 
в промисловому районі Болоньї, головному місті працьовитого 
регіону Емілія-Романья, який є символом високоякісної механіки 
«Made in Italy». Наш вибір був зроблений з усвідомленням того, 
що незмінна якість вимагає ретельного контролю кожного 
виробничого процесу, починаючи з лиття заготовок і їх механічної 
обробки й закінчуючи маркуванням та пакуванням.

Ми спеціалізуємося на виробництві деталей трансмісії, рульового 
управління, підвіски й гальмівної системи для вантажних автомобілів 
та автобусів. За 50 років діяльності компанія завоювала авторитет і 

довіру до бренду по всьому світу й зараз експортує свою продукцію в 
більш ніж 110 країн на 5 континентах. В асортименті присутні понад 

8300 позицій, а наявність більше 90 % асортименту продукції на 
складі дозволяє в найкоротші терміни задовольняти запити наших 

клієнтів. Пристрасть і прагнення до постійного розвитку дають змогу 
щорічно збільшувати асортимент більш ніж на 600 артикулів.

Завдяки багаторічному досвіду виробництва, а також значним інвестиціям 
в обладнання, компанії вдається підтримувати якість продукції на незмінно 
високому рівні, що відповідає якості виробників OE. Наявність сертифіката 
TÜV за стандартом ISO 9001:2015 підтверджує високий професіоналізм 
у всіх аспектах роботи компанії, від проєктування до збуту, і гарантує 
клієнтам повну надійність її виробів та послуг. Щодня справляючись 
з викликами від OE-виробників, ми точно відтворюємо шестерні зі 
спіральними зубцями й конічні шестерні для кожного 
типу вантажних автомобілів і автобусів, завойовуємо 
все нових клієнтів та підтверджуємо репутацію 
надійної і затребуваної компанії в усьому світі.
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Гальмівна рідина
для систем 
активної безпеки

Гальмівні системи з інтегрованими функціями ABS і ESP® особливо чутливі 
до якості гальмівної рідини. Навіть незначна зміна в’язкості або утворення 
бульбашок пари можуть призвести до того, що в екстреній ситуації система 
ESP® не спрацює на 100 %. А це вже ризик виникнення аварійної ситуації.

Обидві системи активної безпеки — ABS і ESP® — 
є розробками компанії Bosch. Перша розроблена 
на основі патенту, отриманого ще в 1936 році, 
й запущена в серійне виробництво в 1978 році; 
друга — система курсової стійкості ESP® — відзначає 
своє 25-річчя: вона була представлена в 1995 році.

Такий помітний внесок у розвиток систем активної 
безпеки закріпив за компанією Bosch статус сві-
тового лідера в цій сфері. А оскільки робота таких 
систем багато в чому залежить від гальмівної рідини, 
не дивно, що цей продукт теж опинився у фокусі 
уваги Bosch. З 2016 року компанія налагодила випуск 
інноваційних гальмівних рідин ENV6 і ENV4. У порів-
нянні з аналогами стандарту DOT вони відрізняються 
зниженою в’язкістю і вищою температурою кипіння, 
а отже, є оптимальним вибором для автомобілів із 
системами ABS і ESP®.

Чому в’язкість і висока температура кипіння 
гальмівної рідини важливі для роботи ESP®?

Від в’язкості гальмівної рідини безпосередньо зале-
жить час спрацьовування системи ESP®. Чим нижча 
в’язкість, тим більша швидкість, з якою гальмівна 
рідина прокачується гідроприводом, а отже — тим 
швидше спрацьовує ESP®. В’язкість гальмівної рідини 
ENV у середньому зменшилася на 9 % порівняно з 
рідинами DOT4 — до рівня нижче 700 мм2/с.

З настанням зими знижена в’язкість гальмівної 
рідини для системи ESP® набуває особливого зна-
чення: по-перше, чим нижча температура повітря, 
тим густіша рідина; по-друге, погодні умови взимку 
змушують ESP® постійно бути напоготові.

Ще один параметр, який відрізняє якісну гальмівну 
рідину і критично важливий для роботи ESP®, — висока 
температура кипіння. Чим вона вища, тим менший 
ризик утворення бульбашок пари при роботі галь-
мівної системи. А саме вони є основною причиною 
відмови гальм. У результаті електронній системі стає 
складніше розрахувати необхідні дії, оскільки у своїй 
роботі вона орієнтується на нормальні значення.

Температура кипіння зволоженої під час експлуатації 
гальмівної рідини Bosch ENV6 становить 185 °С. Це 
створює запас міцності, що дозволяє знизити ризик 
утворення пари в гальмівній системі й тим самим 
зробити її на 50 % безпечнішою — просто за рахунок 
використання певної марки гальмівної рідини.

Температура кипіння «вологої» гальмівної рідини 
ENV4 також перевищує стандартні характеристики 
й становить 175 °С.

Корисна універсальність

Якщо ENV4 застосовується для систем DOT4, то 
ENV6 є найбільш універсальною, тобто може за-
мінити собою будь-які гліколеві DOT. У той час як 
гальмівні рідини стандарту DOT4 підлягають повній 
заміні кожні два роки, унікальні властивості Bosch 
ENV6 забезпечують інтервал заміни понад три роки 
або 60 тис. км.

Більше на bosch.ua

Гальмівні системи з інтегрова
до якості гальмівної рідини. Н
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НОВІ РІДКІ ФІКСАТОРИ 
РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ
ВІД ELRING — DAS ORIGINAL

Небажане відгвинчування або послаблення гвинтового з’єднання через зовнішні 
впливи, такі як вібрації, термічне розширення, корозія або недостатній крутний 
момент, може погано закінчитися. Тому рідкі фіксатори різьбових з’єднань 
часто використовуються як альтернатива механічним фіксаторам.

На багатьох ділянках, де міцність гвинтового з’єднання 
абсолютно необхідна, може бути доцільним викорис-
тання двох рішень. З одного боку, це такі механічні 
фіксатори, як пружинні шайби, підкладні кільця або 
контргайки, недоліком яких є зниження зусилля по-
переднього натягу через деякий час. Винятком є 
болти розтягнення, які дозволяють нарощувати та 
утримувати необхідний попередній натяг системи, 
наприклад, болти головки блока циліндрів. Більш 
значна причина втрати зусилля попереднього на-
тягу полягає в тому, що контактна поверхня гвинта 
в ділянці різьби становить лише 15—20 % залежно 
від кроку різьби, що викликає невеликі рухи в різьбі.

Для збільшення контактної поверхні та запобігання 
вільному руху в ділянці різьби служать фіксатори 
різьбових з’єднань. Це основна сфера використання 
фіксаторів різьбових з’єднань, які до того ж є прак-
тичним і дешевим рішенням. 

ПРОСТОТА У ВИКОРИСТАННІ

Для застосування важливо розуміти принцип дії. Рід-
кий фіксатор різьбових з’єднань — це своєрідний 
анаеробний клей. Це означає, що рідина реагує лише 
за відсутності повітря і лише в контакті з металевими 
поверхнями. Це мають бути так звані активні матері-
али, такі як сталь, латунь, мідь, залізо або бронза. У 
разі пасивних матеріалів, таких як нержавіюча сталь 
або алюміній, у кожному окремому випадку потрібно 
перевіряти перебіг хімічної реакції. Фіксатор різьбо-
вих з’єднань наноситься безпосередньо на очищену 
гвинтову різьбу, яку слід закручувати одразу після 
цього. Завдяки капілярності також можливе нанесення 
після монтажу, за умови доступності місця нанесення.

Ще однією перевагою рідкого фіксатора різьбових 
з’єднань є захист різьби від корозії. Отже, функції 

склеювання та герметизації поєднані, саме тому тут 
також може бути використаний термін «герметик».

ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ЦІ ДВА 
ФІКСАТОРИ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ?

EL-Loc 43 середньої міцності підходить для діаметрів 
різьби розміром до M36, демонтаж легко здійсню-
ється стандартними інструментами. Високоміцний 
EL-Loc 70 ідеально підходить для різьби розміром до 
М20. Через вищий початковий обертовий момент для 
демонтажу EL-Loc 70 рекомендовано спочатку нагріти 
гвинтове з’єднання. Фіксатор стане пастоподібним 
при температурі більше 200 °C. Для обох фіксаторів 
різьбових з’єднань діапазон температур становить 
від –55 °C до +180 °C.

Час схоплювання обох фіксаторів становить при-
близно 10 хвилин, функціональна міцність досягається 
через 3—6 годин, а остаточна міцність — через 12—24 
години. Обидва фіксатори різьбових з’єднань стійкі до 
мінерального та синтетичного масла, пального, охо-
лоджувальної рідини та багатьох інших середовищ.

ПЕРЕВАГИ НОВИХ ФІКСАТОРІВ 
РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ

Нові фіксатори різьбових з’єднань лінійки Elring кла-
сифікуються як екологічні. Це означає, що під час ви-
користання не утворюються речовини, які підлягають 
обов’язковому маркуванню.

Велика перевага нових флаконів-гармошок із криш-
кою, що загвинчується, в тому, що ними можна ко-
ристуватися тільки однією рукою, а також наносити 
та розподіляти дуже точно.

Додаткову інформацію та паспорт безпеки 
можна знайти за адресою: www.elring.ru.
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Чисте повітря
в салоні автомобіля — 
завдяки MANN-FILTER

Поширення вірусу SARS-CoV-2 створює серйозні 
виклики для світової економіки та ставить багато 
питань перед суспільством щодо засобів захисту. 
MANN+HUMMEL, лідер світового ринку фільтрації, 
також тестує ефективність своєї продукції для 
контролю за забрудненням щодо поширення 
вірусу. Оскільки віруси, як правило, потрапляють 
і в салони автомобілів, MANN+HUMMEL зібрав 
різноманітну інформацію про захист усередині 
автомобіля за допомогою салонних фільтрів.

Маючи розміри близько 0,1 мікрометра, новий ві-
рус приблизно в 500 разів менший, ніж товщина 
людської волосини. Однак, як правило, вірус 
COVID-19 прилипає до більших крапель, наприклад, 
спричинених кашлем або чханням. Ці краплини в 
10—1000 разів більші за вірус. Завдяки своїм роз-
мірам вони досить швидко падають на землю.

Навряд чи забруднена крапля з дорожнього по-
криття потрапить у фільтрувальну систему салону 
автомобіля із зовнішнього повітря. Імовірність 
потрапляння вірусу всередину транспортного 
засобу від зараженого пасажира набагато вища.

У будь-якому випадку необхідне ретельне очи-
щення зовнішнього повітря якісним повітряним 

фільтром салону. Особливо це важливо для тих, 
хто багато часу проводить у поїздках, алергіків та 
дітей. Повітряний фільтр салону не можна вважати 
«засобом індивідуального захисту», наприклад 
таким, як захисні маски для обличчя. Однак він не 
пропускає в транспортний засіб подразнювальні 
забруднювальні речовини, такі як гальмівний 
пил, шкідливі гази та алергени (зокрема пилок). 
Салонний фільтр може виконувати цю функцію 
ретельного очищення належним чином лише за 
умови його регулярної заміни. Цей інтервал ва-
ріюється залежно від виробника транспортного 
засобу, але, як правило, становить раз на один-два 
роки. Багато водіїв не знають про салонний фільтр 
або про переваги, які він забезпечує, замінюючи 
його в середньому лише раз на п’ять років!

Останньою інновацією повітряних фільтрів са-
лону від MANN-FILTER є FreciousPlus. Фільтр за-
тримує неприємні запахи та шкідливі гази, такі 
як оксиди азоту та озон, із зовнішнього повітря, 
одночасно видаляючи майже 100 % шкідливих 
частинок, таких як дрібний пил. За допомогою 
свого третього фільтрувального шару з біофунк-
ціональним покриттям FreciousPlus майже по-
вністю затримує алергени і запобігає розвитку 
бактерій та цвілі на фільтрі.

• Повітряний фільтр салону FreciousPlus запобігає 
потраплянню дрібнодисперсних частинок РМ 2,5
• Регулярна заміна фільтра забезпечує оптимально чисте 
повітря, поліпшуючи умови для водія і пасажирів
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Лінійка продукції  
TOTAL QUARTZ INEO

Характеристики
Міжнародні 
специфікації

Схвалення виробників

Комерційна назва 
продукту

Клас 
в’язкості

Advanced
Synthetic
Technology*

Економія 
палива

Low 
SAPS3 ACEA API Схвалення Відповідає рівню

TOTAL QUARTZ
INEO EFFICIENCY

0W-30

C2, C3  BMW LL-04

TOTAL QUARTZ 
INEO FIRST

C1
PSA B71 2312
PSA B71 2302

Jaguar Land Rover 
STJLR.03.5007 

Suitable for Toyota

TOTAL QUARTZ 
INEO ECOB 5W-20 C5 SN

Ford WSS-M2C948-B
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

TOTAL QUARTZ INEO 
C1

5W-30

C1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5005
Ford WSS-M2C934-B
Ford WSS-M2C934-A

TOTAL QUARTZ 
INEO ECS

C2 PSA B71 2290
Fiat 9.55535-S1

Iveco 18-1811 SC1
Suitable for Toyota

TOTAL QUARTZ 
INEO HKS D

C2
Recommended by KIA with Factory Fill 

performance

TOTAL QUARTZ
INEO HTC

C3 SN 
Plus

PSA B71 2297
PSA B71 2290

TOTAL QUARTZ 
INEO LONG LIFE

C3 SN/CF

VW 504.00/507.00 
BMW LL-04 

MB-Approval 229.51
PORSCHE C30 

Isuzu Recommended Lubricant (2020)

TOTAL QUARTZ 
INEO MC3

C3
SN 

Plus/
CF

BMW LL-04
MB-Approval 229.52

Approved by Hyundai Kia Motors 
Corporation

GM Dexos 2
Chrysler MS-11106

VW 505.01

TOTAL QUARTZ 
INEO MDC

C2, C3 SN/CF
MB-Approval 229.52 

GM Dexos 2™
 Hyundai Kia Motors Corporation

TOTAL QUARTZ INEO 
C3 5W-40 C3 SN/CF

MB-Approval 229.51 
VW 505.00/505.01

PORSCHE A40

Fiat 9.55535-S2
Ford WSS-M2C917-A 

GM Dexos 2

TOTAL QUARTZ 
INEO RACING

10W-60 C3 SN/CF
ASTON MARTIN V8 naturally aspirated 

engines: Service fi ll approved
BMW M-Series

NEW

Лінійка продукції
TOTAL QUARTZ INEO

TOTAL QUARTZ INEO — це лінійка моторних олив 
найвищого рівня, спеціально розроблена 
для автомобілів, оснащених сажовими фільтрами. 
Рекомендується для всіх транспортних засобів, 
обладнаних системою доочистки вихлопних газів.

TOTAL QUARTZ INEO з технологією Age-Resistance (технологія захисту від 

механічного зносу) пропонує неперевершений рівень захисту двигуна. Унікальне 

поєднання гіперактивних молекул створює міцний захисний оливний прошарок, 

що захищає рухомі деталі двигуна. Таким чином забезпечується абсолютний 

захист двигуна від механічного зношування та окиснення оливи, навіть за 

екстремальних температур.

Максимальний захист 
проти окиснення оливи

Покращені показники 
економії пального1

Вдосконалена 
синтетична технологія

Сумісно з 
Low SAPS3

Відповідність 
вимогам OEM2
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Лінійка продукції
TOTAL QUARTZ 9000

TOTAL QUARTZ 9000 — це асортимент моторних 
олив найвищого рівня для транспортних засобів, 
не обладнаних фільтрами твердих частинок, 
який має широку сферу застосування. Продукція 
TOTAL QUARTZ 9000 розроблена для забезпечення 
максимального рівня захисту вашого двигуна, 
його продуктивності та довговічності.

В основі лінійки продукції TOTAL QUARTZ 9000 лежить ексклюзивна технологія 

захисту від механічного зносу Age-Resistance, що забезпечує максимальний 

захист від механічного зносу або екстремальних температур і зберігає видатні 

характеристики двигуна протягом усього терміну його експлуатації, навіть за умов 

частих зупинок та запусків.

*Вдосконалена синтетична технологія.
1За умови використання продукції із характеристикою економії палива Fuel Economy. 
2Original Equipment Manufacturers — Виробники оригінального обладнання та запчастин. 
3Cумісність із системами, що вимагають використання олив із низьким рівнем вмісту сульфатної золи, фосфору та сірки.
4Сумісність із системами, що вимагають використання олив із нормальним рівнем вмісту сульфатної золи, фосфору та сірки.

Максимальний захист 
проти окиснення оливи

Покращені показники 
економії пального1

Вдосконалена 
синтетична технологія

Cумісно з 
Normal SAPS4

Відповідність 
вимогам OEM2

ов

Лінійка продукції  
TOTAL QUARTZ 9000

Характеристики
Міжнародні 
специфікації

Схвалення виробників

Комерційна назва 
продукту

Клас 
в’язкості

Advanced
Synthetic
Technology*

Економія 
палива

Low 
SAPS3 ACEA API Схвалення Відповідає рівню

TOTAL QUARTZ 
9000

0W-30

A5/B5 SL/CF Volvo VCC 95200377

TOTAL QUARTZ 
9000 ENERGY

A3/B4 SL/CF
MB-Approval 229.5 

Volvo VCC 95200356
VW 502.00/505.00 

TOTAL QUARTZ 
9000 ENERGY 0W-40 A3/B4 SN/CF

ASTON MARTIN: Approved for 4.0L 
TwinTurbo V8 & 6.0L V12 Naturally 

aspirated engines
MB-Approval 229.5

PORSCHE A40
VW 502.00/505.00

FORD WSS-M2C937-A 

TOTAL QUARTZ 
9000 ENERGY

5W-30

A3/B4 SL/CF
BMW : BMW LL-01
MB-Approval 229.5
VW 502.00/505.00 

TOTAL QUARTZ 
9000 ENERGY 
HKS G-310

A5 CF
Recommended by KIA with Factory 

Fill performance

TOTAL QUARTZ 
9000 NFC

A5/B5 SL/CF

Ford WSS-M2C913-D (backward 
compatible WSS-M2C913-C, 

WSS-M2C913-B)
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

TOTAL QUARTZ 
9000

5W-40

A3/B4 SN/CF

PSA B71 2296
Renault RN 0700/0710

MB-Approval 229.5
VW 502.00/505.00 

Porsche A40

Chrysler MS-12991 
Fiat 9.55535-M2

TOTAL QUARTZ 
9000 ENERGY

A3/B4 SN/CF
MB-Approval 229.5
VW 502.00/505.00 

Porsche A40

Chrysler MS-12991 
Fiat 9.55535-M2

TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 A3/B4 SN/CF
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Лінійка продукції 
TOTAL CLASSIC
Гарантована якість

 МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ



*Відповідає вимогам

ПРОДУКЦІЯ TOTAL CLASSIC ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНІ 
СПЕЦИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНІСТЬ ІНШИМ СПЕЦИФІКАЦІЯМ

ЛІНІЙКА КОМЕРЦІЙНА 
НАЗВА ПРОДУКТУ ТЕХНОЛОГІЯ ACEA API СПЕЦИФІКАЦІЇ ВИРОБНИКІВ*

CLASSIC 9  
0W-30

Вдосконалена 
синтетична технологія C1 PSA B71 2312

PSA B71 2302

CLASSIC 9  
5W-30

Вдосконалена 
синтетична технологія A5/B5 SL/CF Ford WSS-M2C913-D - Ford WSS-M2C913-C

CLASSIC 9  
C1 5W-30

Вдосконалена 
синтетична технологія C1 Ford WSS-M2C934-B

CLASSIC 9 
C2 5W-30

Вдосконалена 
синтетична технологія C2 PSA B71 2290

CLASSIC 9  
C2/C3 5W-30

Вдосконалена 
синтетична технологія C2 / C3 SN/CF MB-229.52

GM Dexos 2

CLASSIC 9 
C3 5W-30

Вдосконалена 
синтетична технологія C3 SN/CF

BMW LL-04

MB-229.52

Chrysler MS-11106

GM Dexos 2

Підходить для VW 505.00/505.01

Підходить для Hyundai Kia Motors Corporation

CLASSIC 9 
C4 5W-30

Вдосконалена 
синтетична технологія C4

Renault RN 0720 

Схвалення MB 226.51 - Схвалення MB 229.51

FIAT 9.55535-S4

CLASSIC 9 
LL 5W-30

Вдосконалена 
синтетична технологія C3 SN/CF

BMW LL-04

MB-229.51

Porsche C30

VW 504.00/507.00

CLASSIC 9 
GF5 5W-30

Вдосконалена 
синтетична технологія

SN/(CF)
ILSAC GF-5

CLASSIC 9 
5W-40

Вдосконалена 
синтетична технологія A3/B4 SN/CF

PSA B71 2296

MB-229.5

VW 502.00/505.00

Renault RN 0700/0710

Fiat 9.55535-M2

Chrysler MS-12991

CLASSIC 9 
C3 5W-40

Вдосконалена 
синтетична технологія C3 SN/CF

MB-229.51

Fiat 9.55535-S2

Ford WSS-M2C917-A

GM Dexos 2

VW 505.00/505.01

CLASSIC 7 
10W-40

Синтетична технологія A3/B4 SN/CF

MB-229.1

PSA B71 2300 та 2294

Renault RN 0700/0710

VW 501.01/505.00 

CLASSIC
9

CLASSIC
7

#ЯКІСТЬ #ЗРУЧНІСТЬ #УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ#ПРОДУКТИВНІСТЬ

TOTAL CLASSIC — це лінійка високоефективних 
моторних олив, розроблених з урахуванням 
міжнародних специфікацій та суворих вимог 
виробників автомобілів.

TOTAL CLASSIC від Total Lubricants — 
це гарантія високоякісної продукції: 
лінійка CLASSIC — гарантована якість.Лінійка TOTAL CLASSIC

складається із 3 сегментів* — 
від мінеральних олив до передової 
синтетичної технології.

* Станом на листопад 2020 р. на територію України постачається два із трьох сегментів лінійки Total Classic.



• Усе більша кількість автомобілів оснащується системою
з електронним регулюванням жорсткості амортизаторів CDC Sachs

• Несправні амортизатори із системою CDC не можна замінювати 
гідравлічними амортизаторами без електронного регулювання

• У 2020 році ZF Aftermarket значно розширила асортимент амортизаторів CDC Sachs

Система електронного регулювання жорсткості 
амортизаторів CDC (Continuous Damping Control) 
є одним із найпоширеніших електронних елемен-
тів підвіски для легкових автомобілів. Донедавна 
доступність амортизаторів CDC для вторинного 
ринку була обмежена кількома номерами для 
вантажних автомобілів і Opel Astra/Vectra. У 2020 
році ZF Aftermarket розширила асортимент своєї 
продукції амортизаторами для Volkswagen Group. 
Асортимент містить компоненти системи CDC 
Sachs для Audi A4, Q5 і Q7, Volkswagen Touareg 
першого і другого поколінь, а також Porsche 
Cayenne. Ці високотехнологічні амортизатори 
відкривають для СТО-партнерів нові можливості, 
оскільки на цей час на ринку не існує інших до-
ступних аналогів.

Амортизаційні системи з електронним регулюван-
ням жорсткості CDC Sachs мають велику перевагу 
перед іншими системами амортизації. З їх допо-
могою водій може вибирати різні налаштування 
амортизаторів, які відповідають його особистим 
уподобанням і дорожнім умовам. У звичайних 
системах підвіски, навпаки, певні характеристики 
амортизаторів (стандарт або спорт, комфорт чи 
безпека) закладаються вже в момент налашту-
вання автомобіля. У такому випадку змінити регу-
лювання можна тільки при встановленні аморти-
затора іншого типу. Адаптивна система Sachs CDC 
завдяки електромагнітним клапанам за частки 
секунди встановлює оптимальне демпфірувальне 
зусилля. Це дозволяє водієві насолоджуватися 
максимально плавним ходом, а автомобіль не 
втратить стійкості навіть при об’їзному маневрі 
або екстреному гальмуванні — система CDC сама 
миттєво переключиться на жорсткий режим.

Починаючи з 1997 року, концерн ZF виробив 
близько 28 млн амортизаційних систем CDC. Якщо 
спочатку йшлося переважно про автомобілі класу 
«люкс», то з часом виробники за бажанням замов-
ників почали встановлювати амортизаційні сис-
теми CDC у середні й малогабаритні автомобілі. На-
віть такі малолітражні моделі, як новий Volkswagen 
Polo, можуть бути оснащені системою CDC.

ZF Aftermarket пропонує широку лінійку амор-
тизаторів СDC Sachs. Тепер вони доступні для 
таких моделей:

• Audi A4 (роки випуску — 2007—2015)
• Audi Q5 (роки випуску — 2008—2016)
• Audi Q7 (роки випуску — 2006—2015)
• Porsche Cayenne (роки випуску — 
2002—2010, а також 2010—2017)
• Volkswagen Touareg (роки випуску — 
2002—2010, а також 2010—2018)

Протягом цього року асортимент продукції буде 
розширено на 30 найменувань. Уже зараз ви мо-
жете переконатися в наявності для поставок і 
вживаності нових номерів Sachs CDC, починаючи 
з коду 319 000 і до 319 017. Ця інформація завжди 
доступна на таких ресурсах:

• www.webcat.zf.com
• www.aftermarket.zf.com > sachs

а також у додатку ZF Part Finder, який є в Apple 
Store або Google Play Market.

Адаптивна система безступінчастого регулювання 
жорсткості амортизаторів довговічна завдяки 

ZF Aftermarket розширює
асортимент амортизаторів
з електронним регулюванням
жорсткості

chs

и 

ртизаторів CDC Sachs

97 року, концерн ZF виробив 
мортртизизаца ійних систем CDC. Якщо 
перевававааажнжнжнжнжнноооо о прпрпрпрпрпрпрррроооо о оо аваааа томобілі класу 
м виробниииккикиииикккк ззззаааа бабабабабабажажажажааажажажажажж нннннннннннннннннннямямямямяямяя  замов-
ановлюватитииииии аааааааамомомомооооммм ртттррр изизизацацаццццацаційійіййййййійійійііі нінінінініннннн ссис-
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ажні моделі, як новивививиииииивиййййййййй VoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVV lklklklklkklklklkswss agenn 
и оснащені системою CDDDDDDCCCCC.C.C.CCCCCC

ропонує широку лінійку аааамомомомомооррр-рр-р
achs. Тепер вони доступні для 

и випуску 2007 2015)

м
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системі електронного керування і надійному 
блоку управління. Це дозволяє до певної міри 
компенсувати втрати ефективності амортизато-
рів, що викликаються природним зносом. Проте 
при певних обставинах заміна цього вузла стає 
вкрай необхідною.

Іншими причинами несправності амортизаційних 
систем CDC можуть стати знос електромагнітних 
клапанів, кабелів і роз’ємів, а також корозія або 
механічні пошкодження.

Потенціал зростання продажів для СТО

Амортизатори з електронним регулюванням 
створюють для СТО можливості зростання про-
дажів з таких причин:

1. При виникненні несправності системи елек-
тронного регулювання жорсткості амортизато-
рів на дисплеї загоряється індикатор. На відміну 
від гідравлічних амортизаторів, знос яких часто 
залишається непоміченим, водій автомобіля із 
системою CDC отримує чіткий сигнал про те, що 
пора відвідати сервісний центр. Що особливо 
важливо — цей візуальний сигнал звертає увагу 

водія на необхідність ремонту деталей, від яких 
залежить безпека руху.

2. Амортизатори із системою електронного регу-
лювання жорсткості необхідно замінювати іден-
тичними компонентами. Заміна системи CDC на 
нерегульовані стандартні газогідравлічні амор-
тизатори призводить до складних додаткових 
витрат і непередбачуваної для водія поведінки 
автомобіля на дорозі. Використання якісних 
запчастин при заміні амортизаторів гарантує без-
пеку і зберігає цінність автомобіля.

3. Готовність міняти адаптивні амортизатори на 
вільній СТО підкреслює рівень компетентності й 
оснащеності станції необхідною діагностикою в 
очах клієнта.

ZF Aftermarket вірить у своїх партнерів. Однак 
не зайвим буде нагадати про дотримання інди-
відуальних для кожної моделі автомобіля правил 
роботи з подібними системами, як, наприклад, 
установка «сервісного режиму» підвіски, необ-
хідність прописувати замінені амортизатори в 
центральному блоці управління деяких моделей 
автомобілів тощо.

Амортизаційні системи 
CDC Sachs забезпечують 
безпеку і комфорт під час руху

Фото ZF
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ЇЗДИТИ
«З ВІТЕРЦЕМ» — 
НЕ ЗАБОРОНИШ

Про причини поломки і діагностику склопідіймачів — 
з перших рук від їх виробника
Основна відмінність між сучасними автомобілями різних класів 
полягає в рівні комфорту. А одним із найважливіших аспектів цього 
комфорту є клімат у салоні, і з підтриманням його в межах бажаного 
зазвичай справляється система кондиціонування. Проте в наших 
краях навіть водії автомобілів, оснащених кондиціонером, дуже 
часто користуються традиційним способом вентиляції й підтримання 
комфортної температури в авто — відкривають вікна. Постійне 
використання цієї функції стає причиною зносу й поломки механізму 
склопідіймача. Про те, як продовжити термін його експлуатації, а 
також про деякі нюанси раціональної діагностики і ремонту цього 
вузла розповідають фахівці MAGNETI MARELLI AFTERMARKET.
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За великим рахунком те, що в сучасному авто-
мобілі опускається скло дверей, — значною мі-
рою данина традиції. Люди настільки звикли до 
можливості відкрити вікна, що більшість автолю-
бителів навряд чи сприймуть модель, в якій не 
опускається хоча б скло передніх дверей. Це при 
тому, що в багатьох країнах водії рідко вдаються 
до відкриття вікон.

Влітку кондиціонер запускається дистанційно, і 
посадка проводиться в уже охолоджений салон. 
При русі, навіть якщо температура навколиш-
нього середовища комфортна, також доцільніше 
користуватися системою вентиляції: повітря, 
що надходить через неї, фільтрується, а закриті 
вікна блокують вуличний шум. При швидкісній 
їзді відкриті вікна погіршують аеродинамічну об-
тічність автомобіля, а сильний протяг загрожує 
отитом або шийним міозитом — коли говорять, 
що «продуло шию».

Найбільш адекватне застосування механізму 
склопідіймача — опускання скла при тривалій 
зупинці з вимкненим двигуном. Часто користу-
ються цим способом таксисти, а також люди, які 
періодично використовують автомобіль як місце 
для коротких ділових переговорів або дружніх по-
сиденьок вечорами. У цілому можна погодитися, 
що при комфортній температурі зовні автомобіля 
це не тільки дозволяє заощадити паливо, а і в ці-
лому розширює простір. Якщо зупинку зроблено 
в мальовничому місці, машина із замкнутої тісної 
капсули перетворюється на шезлонг на природі.

Так чи інакше, але в нас склопідіймачами користу-
ються активно. Якщо дозволяє час — провітрюють 
розігріту сонцем машину перед тим, як запус-
тити двигун і кондиціонер. Коли сонце нагріває 
машину (особливо темну) і якщо температура 
за бортом до +25 °С, при русі відкривають вікна 
замість ввімкнення клімат-контролю — також па-
ливо економлять. Дехто любить їздити, поклавши 
лікоть на відкрите вікно, дехто — змушуючи всіх 
довкола слухати свою улюблену музику.

Якщо накласти все перераховане на середній вік 
автопарку, стає зрозуміло, чому поломка склопі-
діймача — не така вже й рідкісна проблема. Тому 
ми звернулися до фахівців компанії MAGNETI 
MARELLI AFTERMARKET, яка поставляє склопі-
діймачі, зокрема і на конвеєри автовиробників, 
за рекомендаціями щодо правил експлуатації і 
раціональної послідовності діагностики в разі 
поломки цього механізму.

Причини виходу з ладу склопідіймачів

Причина поломки механізму склопідіймача — 
не тільки в кількості циклів відкриття-закриття. 
Звичайно, будь-який механізм розрахований на 
обмежену кількість циклів використання. В прин-
ципі механізм розрахований на кілька циклів у 

день протягом терміну служби автомобіля. Тричі 
на день протягом 10 років — і вже буде подолано 
рубіж у 10 тисяч разів. Але, по-перше, середній вік 
експлуатованих авто в Україні — понад 20 років 
(до слова, в Америці — 11 років, у Німеччині — 
9,5 року). А по-друге, більшої шкоди завдає не 
саме відкриття-закриття, а забруднення механізму.

Може здатися, що механізм склопідіймача на-
дійно захищений від несприятливих факторів 
навколишнього середовища всередині дверей. 
Однак при опусканні скла в ущільнювачі перед 
ним утворюється зазор. А з урахуванням того, що 
двері і так не герметичні, в них є технологічні та 
дренажні отвори, при русі з відкритим вікном 
усередині дверей утворюється потік повітря. Він 
несильний, але достатній для того, щоб засмок-
тувати з вулиці дорожній пил та інші частинки, 
які згодом чинять абразивну дію на механізм 
склопідіймача. Тому одна справа, коли скло опус-
кається для отримання замовлення у фастфуді, 
оплати проїзду або паркування, спілкування із 
заправником або поліцією, і зовсім інша — коли 
воно постійно відкрите під час тривалої поїздки.

Порада від MAGNETI 
MARELLI AFTERMARKET
Обслуговування 
механізму склопідіймача 
автовиробниками, як 
правило, не передбачається. 
Але у важких умовах 
експлуатації, при високій 
вологості або запиленості —
воно не буде зайвим. Якщо 
з якоїсь причини знімається 
обшивка дверей — 
фахівці MAGNETI MARELLI 
AFTERMARKET рекомендують 
скористатися цим для того, 
щоб почистити і заново 
змастити доступні елементи 
механізму склопідіймача.
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Ще однією причиною виходу склопідіймача з 
ладу є збільшення тертя скла об ущільнювач. 
Дуже простий і дешевий спосіб продовжити 
термін служби склопідіймача — періодично 
змащувати силіконовою змазкою ущільнювач. 
У MAGNETI MARELLI AFTERMARKET рекомендують 
робити це не рідше двох разів на рік. Особливо 
важливо виконати цю процедуру перед холод-
ною порою року. Нерідко трапляється, що саме 
взимку автовласники самі ламають механізм, 
намагаючись «допомогти» йому опустити при-
мерзле до ущільнювача скло.

Багато мастила використовувати не треба, але і 
боятися, що скло стане жирним, не варто. Після 
змащування треба кілька разів опустити-підняти 
скло, щоб мастило повністю розподілилося, а 
після цього протерти скло м’якою (мікрофібро-
вою) ганчіркою — силіконові мастила легко ви-
даляються з гладкої поверхні.

Діагностика склопідіймача

Якщо при натисканні на кнопку опускання/під-
німання склопідіймача нічого не відбувається, 
ймовірно, він вийшов з ладу. Однак відразу роз-
бирати двері, природно, не варто. Насамперед 
слід перевірити відповідний запобіжник або 
автоматичний вимикач.

Зверніть увагу! На деяких моделях 
автомобілів, крім запобіжника, який 
захищає весь ланцюг, передбачені ав-
томатичні вимикачі, призначені для 
кожного з електричних моторів окремо. 
Впровадження такого елементу сис-
теми забезпечує роботу інших елек-
тричних склопідіймачів у разі виходу 
з ладу (заклинювання) одного з них.

Якщо не приводиться в рух скло тільки на деяких 
дверях (частіше задніх) або працює тільки від 
головного блока управління — слід перевірити 
справність кнопок управління у дверях. Тобто пе-
реконатися, що при натисканні вони забезпечу-

ють нормальну провідність електричного струму 
(наявність напруги на клемах склопідіймача).

Якщо не вдається опустити/підняти тільки одне 
скло за допомогою головного блока управління 
склопідіймачами (блока комфорту), слід пере-
конатися, що воно не приводиться в дію також 
і кнопкою на дверях. Якщо ж кнопка працює, 
це означає, що проблема в блоці комфорту. В 
цілому його несправність на автомобілях, яким 
понад 7 років, є досить частою причиною збоїв 
у роботі освітлення, відкривання й закривання 
вікон і дверей, замків та інших елементів. Про-
блема криється зазвичай у залипанні контактів 
або в перегоранні відповідного реле в блоці 
комфорту. Перед тим як перепаювати реле — 
переконайтеся, що не працює саме воно, адже 
якщо проблема в блоці глибша, це не допоможе, 
і час буде витрачено даремно.

Порада від MAGNETI 
MARELLI AFTERMARKET
Якщо все-таки необхідний 
демонтаж дверей — не 
виконуйте цю операцію на 
морозі. У багатьох моделях 
автомобілів обшивка 
кріпиться до дверей за 
допомогою пластмасових 
пістонів. При низьких 
температурах пластик, 
залежно від його якості, може 
стати занадто тендітним, 
і при вилученні з дверей 
пістони можуть зламатися. 
А добути нові оригінальні 
може виявитися досить 
непросто, а то й неможливо.
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Якщо попередні дії не принесли результату, то 
насамперед після демонтажу обшивки дверей 
варто провести огляд проводів на предмет роз-
ривів. Наявність на них нагару або порушення 
цілісності ізоляції в будь-якому випадку є при-
водом для заміни проводів.

Перш ніж перевіряти електромотор склопі-
діймача, переконайтеся, що немає механічних 
перешкод для переміщення скла. Якщо мотор 
подає ознаки життя, але зі склом нічого не від-
бувається, то можна сміливо припускати меха-
нічну несправність. Слабкими місцями скло-
підіймачів вважаються елементи з пластмаси, 
зокрема зубчасті шестерні й рейки. Поломку 
шестерні легко визначити навіть без демонтажу 
дверей — якщо чутно, як мотор працює, а скло 
не рухається — найімовірніше, вона просто зруй-
нувалася від старості.

Несправності тросових склопідіймачів аналогічні 
до тих, що виникають і в ручних механізмах. Най-
частішою механічною поломкою є банальний 
обрив троса. Що ж стосується механізмів типу 
важеля, то поломка важелів трапляється вкрай 
рідко, хоча повністю заперечити її не можна. Слід 
також переконатися у відсутності деформації на-
прямних елементів, якими переміщається скло.

Природно, причиною непрацездатності скло-
підіймача може бути і поломка електромотора. 
Підключіть на клеми мотора вольтметр, ввімкніть 
запалення автомобіля і натисніть кнопку управ-
ління склом. Якщо вольтметр відображає наяв-
ність нормальної напруги, а скло не рухається, 
необхідна заміна мотора склопідіймача.

В асортименті MAGNETI MARELLI AFTERMARKET 
є компоненти, які дозволяють якісно виконати 
ремонт склопідіймача в тих випадках, коли по-
трібна заміна кнопки, механізму або електро-
двигуна склопідіймача. Продукція доступна у 
двох варіантах виконання. Для новіших автомо-
білів актуальна оригінальна продукція MAGNETI 
MARELLI — це ті ж деталі, які поставляються на 
складальні конвеєри автовиробників, і тому мають 
максимальний ресурс. Для старих машин цілком 
підійде бюджетна лінійка «eQ». Ці запчастини для 
вторинного ринку виробляються на Тайвані, під 
контролем фахівців компанії MAGNETI MARELLI 
AFTERMARKET. Уся продукція проходить суворий 
контроль якості, що важливо, коли йдеться про ре-
монт, який вимагає значного часу на монтаж-де-
монтаж. Основна відмінність — не такий великий 
розрахунковий ресурс, як у оригінальних деталей: 
якщо машині 10 і більше років, то навряд чи він 
буде вироблений до виведення її з експлуатації.

Незалежно від того, яка продукція MAGNETI 
MARELLI AFTERMARKET пропонується клієнту 
СТО, він може бути впевнений, що вона відповідає 
технічному завданню, сформованому інженерами 
компанії, початок якої було покладено у 1919 р. 
концерном Fiat з метою виробництва компонентів 
електротехніки. За 100 років компанія стала од-
ним із ключових постачальників для італійського, 
а згодом і для більшої частини європейського 
автопрому. А у своє друге століття бренд MARELLI 
вступає вже і в якості одного з визнаних гравців 
незалежного ринку Automotive Aftermarket.
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ПРАКТИКА
РЕМОНТУ
ЗАМІНА ЗЧЕПЛЕННЯ 
ВИТЯЖНОЇ ДІЇ НА 
ПРИКЛАДІ АВТО ГРУПИ PSA

ДЕМОНТАЖ
Перед тим як зняти коробку передач, 
необхідно роз’єднати систему 
зчеплення. Відповідно до технології, 
необхідно обов’язково виконати 
випресовування штока, що утримує 
вилки підшипника, за допомогою 
спеціального інструменту. На жаль, 
досить часто для полегшення цього 
процесу відгвинчують натискний 
диск. З цієї причини стає неможливим 
визначення технічного стану 
шкворневого з’єднання в системі 
роз’єднання, а це викликає проблеми 
з установкою нового зчеплення або в 
процесі його експлуатації. Schaeffl  er 
рекомендує проводити заміну вилок і 
штока під час кожної заміни комплекту 
зчеплення. 

Залишення старих деталей викликає 
проблеми із закріпленням нового 
упорного підшипника в натискному 
диску, виламування одного з несучих 
елементів підшипника (вушка) 
внаслідок нелінійного руху вилки, яка 
також підлягає зносу. Люфт, який при 
цьому виникає в системі роз’єднання 
зчеплення, спричиняє знос стопорного 
кільця. Вібрації в системі викликають 
взаємне тертя дискової пружини 
та елементів кріплення натискного 
диска, що підвищує опір на педалі 
зчеплення. Подальша експлуатація 
призводить до прискореного виходу 
з ладу у вигляді роз’єднання системи 
зчеплення і наступного демонтажу 
коробки передач.

МОНТАЖ

Якщо упорний підшипник має 
пластикову напрямну втулку, вона 
повинна бути розміщена на кільці (може 
зсунутися під час транспортування). 
Закріпити підшипник, на якому 
зсунулася напрямна втулка, буде 
неможливо. Заборонено змащувати 
стопорні кільця!

Після встановлення коробки передач 
закріплення підшипника відбувається 
шляхом пересування вилки в 
напрямку, зворотному до напрямку дії 
гідроприводу. Характерне «клацання» 
підтверджує правильність встановлення 
елементів, які взаємодіють між собою.

Зчеплення витяжної дії досить рідко трапляється в легкових автомобілях і 
мікроавтобусах. Його установка набагато складніша порівняно з натискною 
версією. З цієї причини вказаний вид роботи є справжнім викликом для 
майстерень. Щоб уникнути проблем, механік повинен звернути увагу на кілька 
дуже важливих фактів, як під час установки нового, так і під час оцінки стану 
старого комплекту. Основною відмінністю є спосіб функціонування. Упорний 
підшипник нерозривно з’єднаний із пружинною пластиною натискного диска, і 
його відтискання в напрямку коробки передач викликає роз’єднання системи.

REPXPERT.UA
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Потужний хід:

Нові поліклинові ремені для 
гібридних стартер-генераторів
Сучасні ремінні стартер-генератори змінного струму знижують витрату 
палива до 15 % і, відповідно, зменшують викиди шкідливих речовин. 

Ці компактні силові установки, що складаються з 
електродвигуна, батареї на 48 В і трансформатора 
напруги, замінюють звичайний стартер у багатьох 
гібридних автомобілях і, в результаті, значно під-
вищують їх ефективність. Однак це висуває над-
звичайно високі вимоги до приводного ременя. 
Зокрема, вплив постійних пікових знакозмінних 
навантажень при роботі, а також постійні стис-
нення і розтягування є реальними проблемами, 
з якими можуть тривалий час справлятися тільки 
ремені високої якості.

Щоб СТО могли надавати своїм клієнтам якісні 
послуги, ми сьогодні забезпечуємо доступність на-
ших оригінальних високоміцних ременів приводу 
ремінних стартер-генераторів і для вторинного 
ринку автокомпонентів. Вони були розроблені 
для 48-вольтової системи гібридного приводу 

Continental. Ремені мають запатентоване ви-
ключно міцне покриття, що є тканиною з бавовни 
і поліестеру на ребристій поверхні. Основа ре-
меня складається з еластомерного компаунду, 
армованого високим вмістом волокон. Поєднання 
цих двох факторів гарантує, що ці ремені здатні 
витримувати великі зусилля від 30 до 60 Н, які 
можуть впливати на ремінь у приводі під час ре-
куперації енергії і запуску.

У нашому асортименті наразі налічується 21 ти-
порозмір — більше, ніж у будь-якого іншого ви-
робника. Ремені на 100 % виготовлені в Німеччині. 
Авторизовані СТО можуть надавати на них 5-річну 
гарантію.

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

www.continental-ep.com/5

ContiTech Antriebssysteme GmbH

www.continental-engineparts.com
5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Якість «Зроблено в Німеччині»
Комплекти шворнів від febi
Про зношування шворнів свідчать жорстке рульове управління, 
шум під час повороту керма або нерівномірне зношування 
шин. Подальшими ознаками, характерними для несправностей 
шворнів, є проблеми з курсовою стабільністю руху автомобіля 
та необхідність у частих коригувальних рульових діях.

Шворні відіграють 
підтримувальну роль. Усі 
керовані колеса комерційного 
автомобіля, як правило, 
обертаються навколо шворня. 
Шворінь прикріплює поворотну 
цапфу до підвіски колеса і 
тому є єдиним з’єднанням між 
дорогою та віссю. Він утворює 
зв’язок між підресореною 
та непідресореною масою 
транспортного засобу.

Постійний вплив бруду й 
вологи на окремі компоненти, 
зокрема підшипники, втулки і 
шворні, призводить до корозії 
та зношування. Цей процес 
ще більше прискорюється 
внаслідок незадовільного 
технічного обслуговування 
(наприклад, змащення), 
поганого дорожнього 
покриття або перевантаження 
транспортного засобу.

Використовуйте запасні 
частини лише найвищої 
якості. Шворні, втулки та 
підшипники — це деталі, які 
піддаються зношуванню і 

мають неабияке значення 
для безпеки. Відхилення 
від розмірів, недостатня 
глибина загартовування 
та невідповідна якість 
матеріалів можуть призвести 
до несправностей рульового 
управління і погіршання 
гальмівних властивостей.

Певна частина деталей для 
комерційних вантажних 
автомобілів з асортименту febi у 
понад 11 000 запчастин, зокрема 
і шворні, виготовляються 
на власному виробничому 
майданчику в Еннепеталі. 
Використання сучасної 
механічної обробки на верстатах 
з ЧПК гарантує високу якість цих 
компонентів, які надзвичайно 
важливі для безпеки.

Якщо запасні частини 
виготовляються без відповідної 
точності, гострі кромки можуть 
пошкодити ущільнення і дати 
можливість воді проникнути 
до підшипників. Правильний 
нахил каналів для подачі 
мастила до втулок осі також 

відіграє вкрай важливе значення 
для забезпечення належного 
змащування поворотних точок.

Точна механічна обробка і 
твердість поверхні шворня є 
характерними особливостями 
високоякісних наборів 
шворнів від febi. Інженери febi, 
відповідальні за запчастини 
для комерційних автомобілів, 
чудово знають, що тверда 
поверхня та ідеальна точність 
прилягання гарантують легкий 
монтаж і плавне налаштування 
шворня. Водночас це запобігає 
зсуву в точках тертя.

Для отримання додаткової 
інформації щодо повного 
асортименту деталей для 
рульового управління і 
підвіски від febi відвідайте 
сторінку www.febi.com

Ви можете знайти всі 
запчастини febi для вантажних 
автомобілів у нашій онлайн-
системі пошуку запчастин: 
partsfinder.bilsteingroup.com

febi 28400
Комплект шворнів
підходить
до вантажівок
Volvo Trucks
та Renault Trucks 

febiTruck
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Точність — Безпека — Витривалість

Шворні, втулки та підшипники є деталями, які 
відповідають за безпеку і схильні до зношування. 
Відхилення від розмірів, недостатня глибина 
загартовування та невідповідна якість матеріалів 
можуть спричинити несправності рульового 
управління і погіршання гальмівних властивостей, 
що призводить до дуже несприятливих наслідків.

febi — це безпечна альтернатива. Завдяки 
високоточному виготовленню, ви завжди можете 
розраховувати на якість наших шворнів.

Тільки високоякісна сталь з 
відповідними властивостями 
матеріалу використовується 
для виготовлення шворнів febi

Індуктивне загартовування 
для тривалого захисту 
від зношування

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG | Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Сучасний верстатний парк 
гарантує високоточне 
виробництво

Шліфування для подальшого 
тривалого захисту від корозії

Механічна обробка шворня

Готові комплекти шворнів



ТОВ «Хенкель Україна»
бізнес-підрозділ «Клейові технології»
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 120
Телефон гарячої лінії: 0 800 21 00 22
www.henkel.uawww.henkel-adhesives.com.ua56
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Гарантія на продукт

Компанія Comma гарантує, що пропоновані нею моторні 
оливи, гальмівна рідина й охолоджувальна рідина (антифриз) 
відповідають оригінальним специфікаціям якості виробника 

транспортного засобу, згідно з додатковими вимогами 
2010/C138/05, параграф (20), які застосовуються 

разом з регламентом Європейської комісії 
№ 461/2010 щодо групових винятків.

Це означає, що використання моторної оливи, 
гальмівної рідини та охолоджувальної рідини Comma 

дозволяє зберегти гарантію на автомобіль.

Детальнішу інформацію можна отримати в менеджера з продажу або менеджера 

по роботі з клієнтами компанії Comma за телефоном: +44 (0) 1474 564311

Для того щоб знайти відповідний продукт

для свого автомобіля, відвідайте сайт:

У вас є транспортний засіб на гарантії? 
Ви — у надійних руках
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Prolife 5W-30
Олива типу Low SAPS для сучасних 
бензинових і дизельних двигунів 
групи VW/Audi, які не часто 
проходять технічний огляд

Залежно від типу двигуна для автомобілів VW Golf V можуть бути рекомендованими 
три різних типи моторної оливи. Додаткову інформацію про продукти, 
рекомендовані для конкретного транспортного засобу, які охоплені нашою 
унікальною гарантією 100 % відповідності, можна знайти на сайті CommaOil.com

Golf V 1.9 TDi (P-D) DPF [06->]

Golf V 1.9 TDi (P-D) DPF 4Motion [06-08]

Golf V 2.0 TDi (P-D) DPF (103 кВт, 125 кВт) [05->] 

Golf V 2.0 TDi (P-D) DPF 4Motion (103 кВт) [05->]

Golf V 1.4 16V TSI [06->]

Golf V 1.4 (FSi), 1.4 16V (59 кВт) [03-09] 

Golf V 1.6 FSi [03-08]

Golf V 2.0 FSi, Turbo, 4Motion [04-08]

Golf V R32 [04-08]

Golf V 1.9 TDi (P-D) 4Motion [03-08]

Golf V 1.9 TDi (P-D), 2.0 SDi (P-D) [03-08] 

Golf V 2.0 TDi (P-D), 4Motion [03-08]

Рекомендований продукт для застосування 
в автомобілях, які вимагають олив, що 
відповідають нормі VW 502 00, VW 505 00

Рекомендації щодо певної моделі й об’єму двигуна можна знайти на сайті CommaOil.com

Призначена для автомобілів, 
обладнаних двигунами VW із паливним 
насосом-форсункою типу PD (Pumpe 
Duse) та двигунами із системою 
впорскування палива, які регулярно 
проходять технічний огляд без 
системи очищення вихлопних газів

Syner-G 5W-40 PD Plus 5W-40

Впевненість зароджується в серці

Модель авто 
одна — оливи 
можуть бути різні

Необхідно завжди
підбирати відповідну 
моторну оливу

В
И Р О Б Н

И

К

ОР
ИГ

ІН

АЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

СХВАЛЕНО
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КОЛИ ЗАМІНЮВАТИ 

ВТУЛКИ
РУЛЬОВОГО 
УПРАВЛІННЯ
І ПІДВІСКИ

Хоча втулки — це компоненти, невеликі за розміром, проте вони відіграють важливу 

роль у забезпеченні комфорту водія та довговічності системи управління і підвіски 

автомобіля. Втулка діє як подушка між деталями й контролює обсяг рухів у з’єднаннях, 

одночасно зменшуючи дорожній шум, вібрацію і жорсткість. Стан втулки рульового 

управління та підвіски може з часом погіршуватися внаслідок стресу від постійного 

руху, тертя, нагрівання і впливу забруднень, таких як дорожні солі та мастила. 

Оскільки зношені або пошкоджені втулки негативно впливатимуть на функціонування 

автомобіля, важливо регулярно перевіряти їх стан та за необхідності замінювати.

Ознаки зносу втулок

Коли втулки повністю вихо-
дять з ладу, на місці з’єднання 
відбувається контакт металу з 
металом, що значно зменшує 
термін служби деталей. Заміна 
елементів рульового управ-
ління та підвіски може кошту-
вати дорого, тому важливо 
встановлювати нові втулки при 
перших ознаках зносу. Візуаль-
ний огляд виявить пошкоджені 
або зношені втулки, про що 
свідчать розриви гуми або роз-
риви з’єднання гуми з металом. 
Знос шин також є ефективним 
показником проблем пере-
дньої та/або задньої підвіски. 
Крім візуальних ознак, іншими 
симптомами зносу або пошко-
дження втулок до повного ви-
ходу з ладу можна вважати такі:

Шуми
від тертя металу

об метал

Нечітке відчуття або 
відчуття дрейфу від 
керма при повороті

Аномальні скрипучі 
звуки при розгоні 
або гальмуванні

Вібрація 
з передньої частини 
автомобіля, зазвичай 

найсильніша 
при розгоні

Шум 
брязкання — 

як правило, при русі 
на нерівній поверхні

Передчасний 
та/або нерівномірний 

знос шин
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Технічні поради 
щодо заміни втулок

Під час заміни втулки слід вра-
ховувати кілька моментів:

 Використовуйте правильну 
втулку для автомобіля — хоча зо-
вні втулки можуть виглядати одна-
ково, проте вони можуть відрізнятися 
за конкретним призначенням.

 Замінюйте втулки стабілізатора 
поперечної стійкості попарно.

 Завжди перевіряйте розміри де-
талей перед встановленням.

 Не забудьте затягнути всі кріпильні 
з’єднання з правильним моментом за-
тягування, перш ніж брати автомобіль на 
перевірку. Якщо цього не зробити, може 
виникнути небажане напруження втулки 
в неправильному положенні, що при-
зведе до передчасного виходу її з ладу.

 Заміна деяких втулок може бути 
складною і потребувати спеціаль-
них інструментів. У такому випадку 
буде більш доцільною вузлова за-
міна. Наприклад, деякі втулки ва-
желя управління не можна замінити 
окремо, тому важіль управління 
доведеться замінити повністю.

Вибір правильної втулки

Для жорсткої підвіски автомобіля, яка за-
безпечує максимальне зчеплення шини 
з дорогою, потрібна втулка з твердої 
гуми з дуже малою віддачею. Однак, як і 
в усьому, є зворотний бік: поліпшена ке-
рованість може збільшити рівень шуму 
та зменшити комфорт. Водночас м’яка 
втулка зумовлюватиме менше шуму, але 
може погіршити керованість автомобіля.

Отже, баланс є критично важливим, 
і тому всі втулки Delphi спроєкто-
вані так, щоб забезпечити опти-
мальне значення твердості, як для 
поліпшення керованості, так і для 
зменшення шуму й вібрації.

Хочете дізнатися більше про ру-
льове управління та підвіску? Delphi 
Technologies — це ваше повне рі-
шення для післяпродажного обслу-
говування. Компанія Delphi пропо-
нує курс Steering and Suspension 101
для підготовки або для підвищення 
кваліфікації технічних фахівців.

delphiaftermarket comket com



ДОВІРТЕСЯ СПЕЦІАЛІСТАМ

МИ ПІКЛУЄМОСЯ

ПРО ВАС

K4P
I FULLPACK DMF
ДВА РІШЕННЯ —
ОДИН ПОСТАЧАЛЬНИК
ВІДПОВІДНО ДО ВЛАСНОЇ 
СТРАТЕГІЇ
Оскільки наша стратегія полягає 
в представленні найкращого і 
найширшого асортименту в сегменті 
подвійних маховиків DKZ, компанія Valeo 
єдина на ринку пропонує комплексний 
асортимент для найпопулярніших 
моделей автомобілів. Будучи лідером 

у виробництві систем зчеплення OE, 
повністю розуміючи переваги як DKZ, 
так і K4P, ми дозволили собі зробити 
нашу стратегію більш гнучкою, не 
покладаючись лише на одне рішення. 
Тепер ви самі можете вирішувати, чи 
варто продовжувати використовувати 
DKZ, чи краще замінити його на 
жорсткий маховик і встановити K4P.

Рішення ОЕ виробництва
компанії Valeo

Повна сумісність — 
комплект KIT4P

взамін комплекту DMF

Коли клієнт має сумніви
або не впевнений

у своєму виборі

Витривалість і надійність
традиційного зчеплення

Відмінне рішення
для автофургонів і таксі

Зниження витрат —
при наступному ремонті потрібна

лише заміна самого зчеплення

Valeo FullPACK DMF

Valeo KIT4P
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Ви навіть не уявляєте наскільки... 
...надійне зчеплення

Надійний комплект K4P забезпечує довший 
термін безаварійної експлуатації автомобіля!

Ідеальне рішення для мікроавтобусів, 
які працюють у складних міських умовах!

Наступного разу, при виникненні потреби 
заміни подвійного маховика, замініть 
його надійним комплектом K4P!



Властивості

• Спрей, що перетворює іржу

• На основі розчинників, створює плівку на поверхні

• Призначений для догляду за всіма видами заіржавілих поверхонь

• Забезпечує обробку важкодоступних місць

• Використовується на всіх поверхнях, що містять залізо

(промислове використання, догляд та ремонт автомобілів)

• Плівка, що добре сохне, додаткового покриття не потребує або може бути
пофарбована більшістю звичайних промислових та авторемонтних фарб
(не раніше, ніж через 16 годин)

Опис процесу

Органічні діючі речовини перетворюють іржу на стабільну комплексну речовину

Процес перетворення: пр

Синтетична смола після висихання створює захисну плівку
подібну до лакового покриття

Ця захисна плівка з відмінною адгезією залишається на поверхні металів
та може використовуватись як базове покриття (інший праймер або грунт не потрібен)

У разі подальшої обробки лакофарбовими матеріалами поверхні надається
шорсткість відповідно до технології фарбування

Бажано наносити два-три шари з інтервалом 10 хвилин

Переваги

• Спрей – легке використання

• Виготовлений на основі розчинників, які є більш стійкими, ніж засоби на водній основі 

• Непотрібний праймер  висохлу плівку можна покривати лаком,
але не обов'язково, оскільки поверхня має гарний «косметичний вигляд»

• Блискуча поверхня навіть через 1 рік

озора, світло-коричнева темно-синя чорно-коричнева плівкаа

TEROSON VR 625 – ПЕРЕТВОРЮВАЧ  ІРЖІ

•

•

•

•

•

•
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ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ

КОЛІР прозора, світло-коричнева рідина

ЗАПАХ розчинника

ПИТОМА ВАГА приблизно 0,91 г/см3

ОБСЯГ ТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ приблизно 27%

PH-ПОКАЗНИК 3

ТОВЩИНА ПЛІВКИ від 0,1 до 0,2 мм за одне збризкування

ПОКРИТТЯ приблизно 0,25 л/м3

ЧАС ВИСИХАННЯ приблизно 20 хв.

НЕЛИПКА ПОВЕРХНЯ ЗА УМОВИ 

ПОВНОГО ВИСИХАННЯ
16 годин

ТЕМПЕРАТУРА ВИКОРИСТАННЯ від 8 до 30ºС

ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 

ЗБЕРІГАННЯ КОРОТКОЧАСНО 

(МАКС. 1 Г.)

від -30 до 80 ºС
100 ºС

ТОВ «Хенкель Україна»

01032, м. Київ
бізнес-підрозділ «Клейові технології»

вул. Саксаганського, 120
Телефон гарячої лінії: 0 800 21 00 22

www.tryloctite.com.ua
www.repair-autovehicle.com.ua
www.henkel-adhesives.com.ua

www.henkel.ua

НАЙМЕНУВАННЯ 
ПРОДУКТУ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
НОМЕР

ПАКУВАННЯ 
(СПРЕЙ)

TEROSON VR 625 2142441 400 мл

65

ПОСТАЧАЛЬНИКИ



Гальмівна рідина відіграє ключову 
роль в оптимальній роботі гальмівної 
системи, що забезпечує безпеку 
водія і пасажирів під час руху. Тому 
велике значення в цьому питанні має 
якість гальмівної рідини.  Завдяки 
рекомендаціям фахівців 
ZF Aftermarket СТО можуть швидко та 
надійно перевірити стан гальмівної 
рідини і провести її своєчасну заміну.

Сильний перегрів гальмівних 
механізмів може призвести 
до повної відмови гальм
Гальмівна рідина заповнює трубки і шланги, 
які з’єднують гальмівний циліндр з поршнями 
дискових гальм або гальмівними циліндрами 
барабанного гальма. При натисканні на педаль 
гальма рідина передає тиск. Гальмівний ефект 
збільшується завдяки підсилювачу гальмівного 
приводу. З плином часу і під впливом зовнішніх 
чинників стан рідини може істотно змінитися. 
Через це, наприклад, перегрів при гальмуванні 
на довгому спуску може спричинити переви-
щення температури кипіння рідини. У результаті 
випаровування рідини утворюються бульбашки 
повітря, які стискаються при повторному натис-
канні на педаль гальма і перешкоджають пере-
дачі гальмівного зусилля. У кінцевому підсумку 
це призводить до відмови гальмівної системи.

Ще однією з причин зниження ефективності галь-
мування може бути потрапляння води в контур 
гальмівної системи. У цьому випадку слабким 
місцем часто є вентиляційний отвір у кришці роз-
ширювального бачка. Він забезпечує необхідну 
природну вентиляцію при коливаннях рівня 
гальмівної рідини. Однак через цей вентиля-

ційний отвір усередину може також потрапляти 
атмосферна волога. Крім того, через цей отвір 
вода може проникати в розширювальний бачок 
під час миття двигуна або всього автомобіля.

Зношені гальмівні шланги й ущільнювальні еле-
менти також можуть призвести до підвищення 
вмісту води в гальмівній рідині, оскільки вода 
може просочуватися через них.

Обладнання для заміни 
гальмівної рідини
Вміст води в гальмівній рідині становить у серед-
ньому близько 0,05 %. З плином часу частка води 
може значно зрости. Якщо вміст води становить 
3,5 % і більше, то рекомендується замінити галь-
мівну рідину, оскільки при цьому досягається 
так звана «мокра» точка кипіння.

Якщо перевищено 3-відсоткову відмітку, темпе-
ратура кипіння рідини знижується до 140—180 °C. 
При використанні відповідного устаткування за-
міна гальмівної рідини відбувається максимально 
легко. ZF Aftermarket пропонує своїм партне-
рам спеціальні версії подібного обладнання, які 
забезпечують заміну і прокачування рідини та 
можуть використовуватися для обслуговування 
90 % усіх транспортних засобів, допущених до 
застосування на європейському ринку.

ZF Aftermarket пропонує своїм партнерам широ-
кий асортимент гальмівних рідин під брендом 
TRW, що дозволяють обслуговувати більшість 
типів транспортних засобів.

Гальмівні рідини TRW забезпечують оптимальні 
характеристики гальмування при температурі 
навколишнього повітря від –50 °C до +50 °C, опти-
мальний захист від корозії та швидко реагують 
на сигнали сенсорів, які встановлені в новітніх 
гальмівних системах, зокрема і в тих, які забез-
печують роботу систем ESP.

ЧОМУ ТАК ВАЖЛИВО РЕГУЛЯРНО 
ЗАМІНЮВАТИ ГАЛЬМІВНУ РІДИНУ

• Характеристики гальмівної 
рідини з часом погіршуються

• Попадання води в гальмівну систему 
призводить до значного зниження 
температури кипіння гальмівної рідини

• ZF Aftermarket рекомендує здійснювати 
заміну гальмівної рідини щороку
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Нова інформація
KYB у каталозі TecDoc
У каталозі TecDoc тепер можна знайти відеоінструкції з монтажу деталей KYB. Підбираючи 
конкретну деталь, звертайте увагу на відповідне посилання на доступний відеоролик.

Бібліотека всіх відеоінструкцій KYB доступна 
на виділеному каналі YouTube (KYBEurope), 
а також у зоні підтримки для фахівців на 
офіційному сайті www.kyb-europe.com

TecAlliance, розробник каталогу TecDoc, у чер-
говий раз підтвердив статус KYB Europe як 
постачальника з рейтингом «А». Група фахів-

ців компанії постійно забезпечує актуальність 
і точність даних каталогу KYB, що гарантує 
клієнтам постійний доступ до найбільш до-
стовірної інформації. Для присвоєння звання 
постачальника з рейтингом «А» опис продукції 
повинен відповідати стандартам TecAlliance 
мінімум на 99 %, і компанія KYB Europe збе-
рігає цей статус уже багато років поспіль.



Несправний диск шарніра може приховувати 
загрозу для безпеки і, в крайньому випадку, може 
призвести до його виходу з ладу з несприятливими 
наслідками для транспортного засобу та водія.
Компанія MEYLE представляє технічно 
оптимізований диск шарніра MEYLE-HD — запасну 
частину, що має відмінні властивості. 

•  Оптимальна техніка намотування зменшує 
внутрішнє тертя і, таким чином, знижує виділення 
тепла в диску шарніра. Крім того, поліпшені тягові 
та реактивні властивості приводять до меншого 
зносу і завдяки цьому — до  тривалішого терміну 
експлуатації.

• Поліпшена міцність волокон усередині диска   
шарніра MEYLE-HD забезпечує чудове граничне 
розривне навантаження. Суцільні всеохоплюючі 
пучки волокон усередині диска забезпечують 
високу стійкість до крутного моменту, аж 

до 3000 Нм і, таким чином, триваліший термін   
експлуатації.

• Гумова суміш є термостійкою і витримує 
температуру до 130 °C (270 °F), а отже, служить 
довше. Додаткове порівняння: оригінальні запасні 
частини витримують температуру тільки до 90 °C.

• Найкраще поєднання комфорту та продуктивності: 
диск шарніра MEYLE-HD забезпечує найкращу 
продуктивність за рахунок зменшення піків 
крутного моменту, поглинання частоти довжини 
хвилі та звукоізоляції.

• 4 роки гарантії на всі запасні частини MEYLE-HD.*

Категорія продукції MEYLE «Приводні механізми»
Наші професійні знання у виробництві гумометалевих запасних частин та наш підхід до більш 
продуманих рішень, ніж оригінальні запасні частини, є вагомими причинами для виробництва продукції 
MEYLE в категорії «Приводні механізми». Завдяки наборам MEYLE-KITS та дискам шарнірів MEYLE-HD 
тут ми створюємо справжні додаткові переваги. Завдяки наборам MEYLE-KITS для товарних груп 
підшипників маточини колеса, приводних валів та ремкомплектів шарнірів, а також для заміни масла 
в автоматичній коробці передач ви заощаджуєте час і гроші в повсякденній роботі станції технічного 
обслуговування. Завдяки конкурентоспроможному рівню покриття європейських ринків та європейських 
парків вантажних автомобілів за межами Європи, компанія MEYLE пропонує широкий асортимент 
продукції для задоволення потреб у запасних частинах категорії «Приводні механізми».

Внутрішні цінності мають неабияке значення: 
технічно оптимізований диск шарніра MEYLE-HD

Додаткову інформацію можна знайти на сайті: www.meyle.com

*Додаткову інформацію можна знайти на сайті: www.meyle.com/garantie
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* Інформацію щодо умов нашої гарантії ви знайдете, завітавши на сайт: www.meyle.com/guarantee

...і служить, і служить, і служить, і служить... неймовірно довго!
Компанія MEYLE представляє диск шарніра MEYLE-HD, який вражає 
своїми характеристиками: оптимальна техніка намотування зменшує 
внутрішнє тертя і виділення тепла, поліпшена міцність волокон забезпечує 
чудове граничне розривне навантаження, а гумова суміш є термостійкою 
і витримує температуру до 130 °C (270 °F) — і, таким чином, диск шарніра 
MEYLE-HD просто служить довше! Ми з повним правом даємо чотири роки 
гарантії на цей виріб!*

Додаткову інформацію можна знайти на сайті: www.meyle.com/kits/flexdiscs

Служить...



Паливні фільтри Bosch — 
надійний захист систем 
упорскування та двигуна

90 років паливним
фільтрам Bosch

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

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

Що таке ефективна фільтрація?

Паливні фільтри Bosch допомагають захистити най-
дорожчі компоненти двигуна. Сучасні дизельні та 
бензинові системи впорскування працюють у мі-
кронному діапазоні, тому й найдрібніші сторонні 
частинки можуть призвести до передчасного зносу. 
Паливні фільтри Bosch затримують навіть мікроско-
пічні частинки розміром кілька тисячних міліметра й 
забезпечують оптимальну роботу та тривалий термін 
служби паливної системи і компонентів двигуна.

Захист від забруднень забезпечується багатошаро-
вим фільтрувальним матеріалом, який складається з 
шару целюлози, спеціального смоляного просочення 
та поліефірного волокна.

Ефективність роботи багатошарових фільтруваль-
них матеріалів Bosch — 99 %. Місткість забруднень, 
яку здатний накопичити фільтрувальний елемент 
до моменту досягнення максимального перепаду 
тиску, становить 15,34 г (тест проводився за стан-
дартом SAE J905 на фільтрі 77041WS під тиском 
0,7 Бар). У неякісного фільтра максимальна міст-
кість забруднень може дорівнювати 1,46 г, тобто 
термін експлуатації майже в 10 разів менший, ніж 
у фільтрів Bosch.

Згідно з дослідженнями Bosch, ефективність фільтрів 
низької якості становить близько 70 % порівняно з 
показником 95 % для фільтрів Bosch (ISO TR 13355, 
розмір часток 3—5 нм). Це означає, що такі фільтри 
пропускають у паливну систему в 6 разів більше 
забруднень, ніж фільтри Bosch.

Більше на bosch.ua

Починаючи з 1930 року паливні фільтри слугували 
для захисту системи впорскування автомобілів. 
Вони надійно відділяють частинки бруду й води від палива, 
та роблять свій внесок у оптимальну роботу двигуна.

Задля мобільності завтра: необхідність фільтрів сьогодні 
У майбутньому Bosch буде й надалі пропонувати фільтри, які відповідатимуть потребам 
вашого авто, — і не важливо, які системи впорскування або приводу будуть поширені 
y цей час на ринку. Це можуть бути автомобілі з електричним чи гібридним приводом, 
або двигуни на паливних елементах — та вони однак потребують чистої води, масла або 
повітря для охолодження батареї та/або двигуна. Салонні фільтри, в будь-якому випадку, 
повинні забезпечувати чисте повітря всередині салону.
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www.denso.ua



500

Більше 1 000 000
одиниць продукції

у щоденному
асортименті

Більше 500
філій по всій

Європі

30 років успіху
на світовому

автомобільному ринку

40 000 м2
площа центрального
складу під Варшавою

2 000 000 000 євро
загальний оборот

Inter Cars Group

19 країн офіційно
представляють

Inter Cars у Європі

Понад 1 000 000
найменувань

запчастин становить
щоденна пропозиція

39 авторизованих
відділень по всій Україні

80 000
найменувань товарів

провідних виробників

Більше 500 співробітників
роблять коротшим

шлях автозапчастин
до вашої машини

11 000 м2
загальна площа

логістичного
центру

20 років успішного
ведення бізнесу,

що відповідає
усім європейським

стандартам

350 брендів
автозапчастин

до легкових
та вантажних
автомобілів

Греція

Молдова

Велика
Британія



INTER CARS WEB SHOP

webshop-ua.intercars.eu

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
АВТОМОБІЛЬНИХ
ЗАПЧАСТИН ТА
АКСЕСУАРІВ

СКЛООЧИСНИКИ АКУМУЛЯТОРИШИНИ АВТОХІМІЯАВТОБАГАЖ-
НИКИ

КИЛИМКИ




