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V tradičnej súťaži  
servera Motofocus.cz 

o kalendár roka sme 
získali ocenenie Naj-
lepší kaleNdár Na 
rok 2015 s autaMi  

s takmer 42 % hlasov. 
V celkovom poradí 
sme v medzinárod-
nej konkurencii na 

krásnom treťom 
mieste. Ďakujeme za 

podporu! 

máme kalendár roka!

garáž info | magazín pre chlapov, čo udržiavajú autá pri živote

Vydavateľ: aci – auto components international, s. r. o.

Tešíme sa na vaše námety a pripomienky. Za prípadné tlačové chyby sa ospravedlňujeme. Vydavateľ neručí za obsah inzerátov.  
Komerčné ponuky platia do vyčerpania zásob. Zmena cien vyhradená © 2015 aci – auto components international, s. r. o.

ak chcete tento magazín dostávať pravidelne, pošlite nám kontaktné údaje (e-mail pre elektronickú verziu, fyzickú  
adresu pre tlačenú verziu) na e-mail info@aci.sk.

editoriál

chlapi,

na ďalší rok prinášame magazín garážinfo v pozmenenej forme. nový formát 
sa lepšie drží v rukách, obsah sme rozšírili o 4 strany. najväčšou zmenou 
je rozdelenie obsahu zameraného na autá a na motorky. V garážinfe sa tak 
naďalej budeme venovať takmer výhradne autám, pre fanúšikov motoriek 
sme pripravili úplne nový magazín s názvom na plný plyn! Kto sa zaoberá 
autami aj motorkami, môže samozrejme odoberať oba časopisy (stačí 
napísať na adresu info@aci.sk)

Ďakujeme za priazeň a tešíme sa na vaše námety!
Váš tím aci.



aci partner opel adam cupu
stali sme sa partnerom pohárového seriálu opel adam 
cup. seriál vznikol v roku 2012 v nemecku ako projekt na 
podporu mladých jazdcov. teraz tu jazdí 26 vozidiel, ďal-
ších 12 preteká vo Francúzsku. pohár umožňuje kvalitne 
pretekať s dostupnými vozidlami. Dajú sa očakávať napí-
navé súboje jazdcov so zhodnou technikou založenou na 
sériovom opeli adam s motorom 1,6 s výkonom 140 koní.

 
akcia aci

dragster eurogames
29. 5. – 30. 5. sa na letisku v bechyni koná Dragster  
eurogames - 6. ročník medzinárodných pretekov v  
šprinte. ak chcete vidieť naživo nadupané monštrá na 
dvoch aj štyroch kolesách, napíšte si o lístky zdar-
ma na info@aci.sk. nejaké ešte máme k dispozícii.
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aci na motosalóne
Marcová výstava Motosalón v pražských letňanoch bola prvou príležitosťou na prezentáciu motodivízie aCi. V stánku aCi 
ste si mohli dať upraviť vlasy alebo fúzy štýlovo po starom, britvou. okrem iného sme predstavili vzkriesenú legendárnu 
značku prilieb Cassida. Cassida bola po desaťročia súčasťou motocyklových začiatkov takmer každého českého a sloven-
ského motocyklistu (ale aj pretekára, horolezca atď.). patrí k zlatej ére českého motorizmu, a preto sme radi, že sme  
v našom stánku mohli predstaviť úplne novú kolekciu značky, prvú v jej novodobej histórii. Novinky zo sveta motocyklov 
budú teraz vychádzať zvlášť, v magazíne Na plný plyn!

Hm, aj tá je   

   pekná ...

predstavujeme

Nezabúdame 
na kamióny
Diely pre kamióny tvoria neoddeliteľnú sú-
časť ponuky acI. teraz sme pre veľkých 
chlapov v najväčších autách pripravili špe-
ciálnu akciu na vybrané diely. kompletnú 
ponuku nájdete na www.aci.sk

istota originálu
repasované štartéry a alternátory legendárnej 
značky lucas máme už nejaký čas v ponuke. ak o 
týchto dieloch premýšľate, je dobré vedieť, že každý 
diel lucas, ktorý dodávame, prechádza starostlivou 
výstupnou kontrolou na testovacej stolici. výsledky 
testovania každého dielu vrátane nameraných hod-
nôt sú súčasťou protokolu, ktorý je pribalený k dielu. 
vždy tak máte istotu originálu a záruku spoľahlivosti. 
kompletný sortiment dielov lucas je na stránke 
www.aci.sk

revolúcia pre farebné kolesá
prevratná novinka, ktorá vám umožní zmeniť farbu vašich ko-
lies aj každý deň! po nanesení dokonale priľne k povrchu, po 
zaschnutí vytvorí tenkú gumovo-plastovú vrstvu, ktorá chráni 
a zároveň skvele vyzerá. Je veľmi odolná proti odlietajúcim ka-
mienkom. túto fóliu v spreji môžete z kolies kedykoľvek zlúp-
nuť, čím uvediete kolesá do pôvodného stavu. sprej Foliatec 
je vhodný na nanášanie aj na spätné zrkadlá, kapoty a iné diely. 
viac na www.aci.sk

sťahovačky  
nemeckej kvality
schneider je novým dodávateľom sťahovacích me-
chanizmov bočných okien pre náročný nemecký trh. 
vďaka ponuke produktov pre širokú škálu vozidiel  
a svojej bezproblémovej kvalite si získava čoraz väč-
šiu obľubu. medzi prednosti produktov schneider 
patria aj veľmi priaznivé ceny. celý sortiment náj-
dete na www.aci.sk



 
správy s olinou

nový ford focus 
prvýkrát na štyroch!
kto je vládnucim kráľom kategórie hot-hatch? Ford prednedávnom 
predstavil nový Focus rs II. hliníkový štvorvalec 2,3 l mu dáva naj-
menej 320 koní, ktorých sila sa (pri tomto modeli prvýkrát) prená-
ša na všetky kolesá. Športový charakter dopĺňajú sedačky recaro, 
19” kolesá, mohutný spojler, difúzor a nevyhnutné krídlo. Čo na to 
civic type r, megane rs alebo leon cupra? majú sa báť?

Olina: "Superšport pre život, aký je. 
A drifty na kruháči.“
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Kto nemaže, stojí
Istý majiteľ roztomilého audi tt nedoprial svojmu 
autu so šesťvalcom 3,2 l výmenu oleja viac ako 
135 000 km. možno si myslel, že je „mazaný“ ako 
líška, keď ušetrí za servis, motor však príliš lubri-
kovaný nebol. Čo sa ukázalo po rozobratí motora, 
vidieť na fotke. bol vraj stále funkčný, ale do otá-
čok sa vačkovým hriadeľom utopeným v mazute 
zrejme veľmi nechcelo.

Olina: "Už vidím inzerát 
na eBay: Auto ako nové, 
nikdy som nemusel otvoriT 
motor, len lejete benzín...“

defender pick-up
Utilitárny pracant landrover Defender má zástupy verných 
priaznivcov, aj keď sa jeho čas chýli ku koncu a jeho prácu 
zvládajú mladšie vozidlá lepšie a s väčším prehľadom. 
britský úpravca kahn sa zameriava na tuning týchto áut, 
ktorým dokáže dať aktuálnejší štýl a viac pohodlia. Jedným 
z posledných výtvorov je tento pick-up. rozšírené blatníky, 
nové panely karosérie, športové sedačky. turbodiesel 2,4 l  
má 122 koní.

Olina: "Páči sa mi viac ako Evoque.  
S týmto by staršia sestra vyzdvihla 
deti zo škôlky aj s pieskoviskom.“

je to mustang… 
alebo nie?

osemlitrové lamborghini má 1 100 koní!
nejde však o nový hyperport talianskej značky, ale o motor určený do závodných člnov. 
Ferruccio lamborghini sa začal zaujímať o preteky rýchlostných člnov na jazere už  
pred 35 rokmi. motory lamborghini sa slávne zapísali do histórie týchto adrenalíno- 
vých pretekov, pri ktorých člny letia po hladine rýchlosťou presahujúcou 250 km/h. 
lamborghini má na konte 8 svetových a 6 európskych titulov. slávny dvanásťvalcový 
motor lamborghini l 804 s objemom 8,2 l dáva 1 100 koní v 7 500 otáčkach.

Olina: "To fakt nikomu nenapadlo daT ten motor 
do auta? Pošlite jeden na americký vidiek...“

lancia stratos na báze alfa 4c?
niektoré slávne pretekárske autá minulosti nedajú nadšencom spať ani dnes… takú lanciu 
stratos by chcel mať v garáži kadekto. Zatiaľ čo značka lancia namiesto športových áut vy-
rábala v posledných desaťročiach len luxusné nákupné tašky, fanúšikovia si musia sny plniť 
sami. nedávno si jeden nechal postaviť stratos na báze Ferrari F430, teraz sa štúdiá bold 
ride a hansen art zasnívali, 
ako by vyzeral stratos na báze 
alfa romeo 4c. niektoré rysy 
sú podobné, rozmery oboch 
áut tiež nie sú irelevantné, 
zhodná je koncepcia s moto-
rom uprostred. 

Olina: "Lanciu by 
mal kúpiT VW a 
urobiT Stratos 
W24 alebo Delta 
TDi Integrale...“

silueta, ktorú poznáme už od 60. rokov minulého storo-
čia. pod ňou je však všetko inak. Ide totiž o úplne nový 
„starý“ Ford mustang americkej firmy revology cars. 
výroba karosérie je licencovaná samotným Fordom  
a jej diely sú vraj zameniteľné s originálnym mustan-
gom. predné kolesá drží na asfalte sofistikované za-
vesenie macpherson, zadné kolesá trojprvková sústa-
va. aj vetrané kotúčové brzdy sú úplne súčasné. pod 
kapotou klasická americká 5 l v8 s 265 koňmi a sú-
časným motormanažmentom. k výbave patria svetlá 
leD, konektivita bluetooth, konektor Usb… zaujíma 
to niekoho? cena 119 000 dolárov.

Olina: "265 koní z PäTlitrovej  
V8? To nie je veL‘a... znie to 
ako výzva...“



Vw Type 2 „Bus“
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Šoférujeme legendy autor: pavel hrůza

Dobrá investícia: pekné kusy 
sa dnes predávajú za viac ako 
20 000 eUr

je veľa áut, ktoré sa nejakým spôsobom 

zapísali do populárnej kultúry natoľko, 

že sa stali kultom. ak sa však bavíme 

o úžitkových vozidlách, je tu len 

jeden kandidát. VW type 2, zvaný 

transporter, Bus, Busík alebo Bulli, 

sa stal miláčikom celej jednej 

voľnomyšlienkarskej generácie  

60. rokov, a nielen jej.

 

Ďakujeme pánovi josefovi semerádovi za požičanie vozidla.

Šoférujeme legendy
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oficiálny názov „type 2“ označoval, že ide o druhý model 
nemeckého výrobcu. prvým bol samozrejme „chrobák“. 
história prvej generácie s názvom t1 siaha do roku 

1947, keď bolo mesto Wolfsburg a továreň pod britskou 
správou. na prevádzku po areáli zamestnanci postavili jed-
noduchý plošinový vozík na podvozku chrobáka s búdkou vo-
diča nad motorom. toto vozidielko uvidel holandský predajca 
chrobákov a nadobudol presvedčenie, že podobný ľahký ná-
kladiačik by sa dobre predával. načrtol na kus papiera svoju 
predstavu a tú presadil u riaditeľa továrne vW. na konci roka 
1949 už jazdil prvý prototyp a v nasledujúcom roku sa začala 
sériová výroba.

technika
technicky vozidlo vychádzalo z klasického chrobáka, vtedy 
jediného vozidla automobilky, samozrejme vrátane slabého, 
vzadu uloženého štvorvalcového boxera chladeného vzdu-
chom. ten mal pri obsahu 1 131 cm3 výkon okolo 24 koní 
(postupne rástol objem aj výkon až na 2 litre a 70 koní). 
podmanivý a nadčasový tvar karosérie prešiel testovaním v 
aerodynamickom tuneli technickej univerzity v braunschwei-
gu. výsledný koeficient odporu typu t1 s dvojdielnym čelným 
sklom (c

d
= 0,44) prekonal chrobáka o štyri desatiny.

prezieravé bolo umiestnenie vodiča nad predné koleso, 
ktoré šetrilo vnútorné miesto. spolu s citroënom h van 
(vyrábal sa od roku 1947) to bolo prvé vozidlo, ktoré začalo 
trend podobne koncipovaných európskych úžitkových áut.
od roku 1964 boli v ponuke príplatkové posuvné bočné dve-
re na pravej strane. najluxusnejšie vyhotovenie samba bolo 
presvetlené okienkami v streche. produkcia v nemecku sa 
ukončila v roku 1967, ďalších osem rokov však dobiehala 
v brazílii. spolu sa vyrobilo okolo 1,8 milióna kusov prvej 
generácie.

druhá generácia
testovaný kus patrí k druhej generácii (t2), ktorá prišla na 
svet v auguste roku 1967. mala dlhšiu karosériu (4,5 m opro-
ti pôvodným 4,28 m), rozchod 2,4 m sa zachoval. Zalomené 
dvojdielne čelné sklo nahradilo jednodielne, vizuálne si však 
boli s predchodcom stále veľmi podobné. panely karosérie 
však nie sú zameniteľné. Základnú pohonnú jednotku predsta-
voval štvorvalec 1,6 l/35 kW. významnejší facelift prišiel v 
roku 1972 – spoznáte ho podľa smeroviek umiestnených nad 
svetlami. predné kolesá dostali kotúčové brzdy a motorový 
priestor bol upravený tak, aby sa doň vošli väčšie agregáty 
1,7 l/49 kW, 1,8 l/50 kW a nakoniec 2,0 l/52 kW.

náš kus pochádza z roku 1971. majiteľovi sa ho podarilo 
nájsť v dedine nad brixenom v úplne pôvodnom stave. auto je 
unikátnou kombináciou zadnej časti zodpovedajúcej svojej ge-
nerácii a novších hranatých predných blinkrov. „kempingová“ 
verzia interiéru je originálnou prestavbou dvorného úpravcu 
vW, firmy Westfalia. tá koncept premysleného obytného vo-
zidla prepracovala k dokonalosti.

Za volantom
vyše 40-ročné auto umožňuje aj dnes, aby ho radostne využí-
vali nato, načo ho vytvorili. Či už chcete vyraziť s partiou pria-
teľov štýlovo na festival, s debničkou dážďoviek na ryby alebo 
s doskou do vĺn. transporter to dovolí aj dnes. plynulý pohyb 
po ceste a šoférovanie úplne bez posilňovačov je samozrejme 
na hony vzdialené tomu, na čo sme dnes zvyknutí, ale nie je 
to nič, čo by vodičovi znepríjemnilo cestu za dobrodružstvom. 
prevodovka funguje bezchybne, vôľa v riadení je prijateľná, 
výkon bŕzd zodpovedá rozumným rýchlostiam. na diaľnici pri 
rýchlostiach okolo stovky sú aj kamióny rovnocennými súper-
mi, ale na diaľkové presuny po diaľniciach sú vhodnejšie vo-
zidlá: nie sme Dhl, ideme sa baviť… 

karosárske diely na 
vW bus nájdete na 
www.aci.sk



 
rozhovor
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ako ste sa dostali k autám?
autá ma bavili odmalička. v čase, keď som sa narodil, otec 

aktívne pretekal, ja som v troch rokoch prvýkrát dostal buginu, 
klasickú „havlovku“, ktorá mala motor z babety. Užil som si  
s ňou kopu zábavy, keď som mal tri a pol roka, prvýkrát som 
ju hodil na búdu… potom som to vraj robil pred dievčatami 
schválne, hovoril otec… takže k autám som sa dostal veľmi 
skoro, chodieval som sa pozerať na otca, žil som tým… 

kedy sa začal skutočný motoristický šport?
bolo to v roku 2001, keď otec začal po dlhšej prestávke opäť 
pretekať, a v roku 2006 som si prvýkrát sám sadol do prete-
kárskeho auta. neprešiel som motokárami ako väčšina jazdcov, 
išiel som rovno do auta. odjazdil som pár pretekov pod charouz 
racing systemom na okruhoch s cupovou „Fiestičkou“ a v roku 
2007 som sa prvý raz dostal k rely, keď vznikol pohár mládeže 
pre chlapcov a dievčatá od 16 rokov. hneď som vedel, že sa 
už na okruh nevrátim a že chcem jazdiť rely. bola to srdcová 
záležitosť, ktorá sa na mňa preniesla cez otca. pri rely som už 
zostal. hneď ako 18-ročný som dostal veľké silné auto, bol to 
trošku boj, ale mal som rýchly až raketový progres a v podstate 
o rok nato som už bol na majstrovstvách sveta.

Boli ste vždy predovšetkým jazdcom alebo vás zaujímala aj 
technická stránka pretekania?
s technickou stránkou áut som vždy bojoval, možno bojujem 
dodnes. nie som žiadny veľký technik, nikdy som nad tým veľ-
mi neuvažoval, možno preto, že som nemusel. množstvo vecí 
sa dalo vyriešiť s profesionálnym inžinierom, ktorému som 
povedal o svojich pocitoch z jazdy a zo správania auta, on 
to pretlmočil mechanikom, ktorí to potom zmenili. technické 
myslenie dnes vodiči nepotrebujú, ale samozrejme zostáva 
veľkou výhodou. množstvo vecí si človek opraví na prejazdoch 
medzi etapami sám. nie som extrémny kamarát techniky, ale 
myslím, že sa to zlepšuje.

pretekali ste v ranom veku, ako sa to darilo skĺbiť so školou?
Škola bola u mňa a našich vždy na prvom mieste, dokonca 
som vôbec prvé preteky v rely v pohári mládeže nemohol 
odjazdiť, lebo som prepadal z angličtiny… (na konci roka  
z toho bola dvojka – divné :) ) v neskoršom štádiu kariéry, keď 
som jazdil medzinárodne, sa podarilo na gymnáziu dohodnúť 
individuálny študijný plán, za čo im veľmi ďakujem, pretože to 
nebolo úplne bežné. potom sa to dalo krásne skĺbiť. s vysokou 
školou to išlo tiež, ale už horšie.

 martin Martin semerád 
(1990) bol jednou 

z najväčších 
nádejí českého 
motoristického 

športu. V roku 2009 
bol jedným z jazdcov 

programu pirelli 
star drivers, v roku 
2011 vyhral preteky 
majstrovstiev sveta 

vo švédsku v kategórii 
pWrC a stál na 

stupňoch víťazov aj  
v portugalsku. teraz  

v rámci projektu 
driving academy 
odovzdáva svoje 

skúsenosti a svoj um 
nielen ďalším jazdcom, 
ale aj bežným vodičom.
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Čo by ste vypichli ako najväčší úspech pretekárskej kariéry?
to, že som sa dostal na najvyššie poschodie motošportu. strá-
vil som 3 roky v rámci majstrovstiev sveta. prvý rok len vďaka 
tomu, že som vyhral „výberové konanie“ medzi talentmi z celé-
ho sveta, keď 5 nováčikov dostalo šancu rok pretekať zdarma 
v rámci pirelli star Driver. to bol obrovský úspech nielen pre 
mňa, ale aj pre celý český motošport. Ďalšie tri roky som zbie-
ral skúsenosti a najlepšia sezóna prišla v roku 2011, keď som 
hneď prvé preteky vo Švédsku vyhral, v portugalsku som bol 
tretí. na konci sezóny nás z druhého miesta v anglicku vylúčili 
pre technickú banalitu. Dnes to beriem, pravidlá sú pravidlá, 
ale vtedy sme to všetci zle niesli. nakoniec sme skončili v ko-
nečnom hodnotení šampionátu na 4. mieste, čím sa skončila 
moja éra na majstrovstvách sveta. Ďalšie pokračovanie bolo 
podmienené stupňami víťazov a to nám takto „od stola“ uniklo.

takže ďalej by bolo možné pokračovať len na vlastné náklady  
s krytím veľkých sponzorov, čo je pre malý český tím ťažké…
presne tak... už ten rok 2011 bol finančne extrémne náročný, 
vtedy bol už celý šport a ekonomika v recesii a zháňanie financií 
bolo čoraz ťažšie. na konci sezóny sme si povedali, pekné tri 
roky a späť do Čiech. rok 2012 mal byť v znamení učenia sa 

českých tratí. U nás je to iné, jazdia sa stále rovnaké tra-
te, ktoré jazdci jazdia na 80 % spamäti. tým to nechcem 
nijako znižovať, ale je to skrátka iné, jazdí sa s oveľa väč-
ším nasadením a trate je potrebné poznať. Darilo sa, boli 
sme rozbehnutí na boj o titul, ale hrubú čiernu čiaru za 
tým urobila nehoda na rally bohemia, pri ktorej zahynul 
môj spolujazdec bohouš ceplecha. tým sa to skončilo.

Na driving academy ste mysleli už skôr alebo až po  
skončení pretekania?
premýšľal som o tom už okolo roku 2009, keď som občas 
niekde zaskočil ako inštruktor, ale bolo to len nárazové. po 
nehode som hľadal nejakú inú formu sebarealizácie a zu-
žitkovanie toho, čo som vedel najlepšie, čo je šoférovanie, 
a toto bola možnosť, ako si šoférovanie ďalej užívať a ako 
mať pocit, že to nie je len pálenie bankoviek cez výfuk, ale že 
môžem pomôcť aj niekomu ďalšiemu, a to nielen v kontexte 
motošportu, ale že moju pomoc môže využiť aj bežný vodič. 

Čo robí podľa Vás dobrého vodiča, je to rýchlosť reakcií alebo 
cit pre to, čo sa deje s autom?
podľa mňa hlavne hlava. Je to o tom, vedieť, kde je moja hranica, 
kde je hranica auta, a nejsť za ňu, ale vedieť ju bezpečne nájsť. 
mať chuť sa zlepšovať a s rýchlym technickým vývojom, keď sú  
autá čoraz funkčnejšie, nezamrznúť a zlepšovať sa spolu s nimi.  
Ďalej potom, keď sa skúšajú, tak pomaly, postupne a rozumne. reakcie  
a cit sa dajú naučiť. keď ho má človek má vrodený, ide to len rýchlejšie.  
 
ako prebieha taký kurz v driving academy?
kurzov je celý rad. celkovo tá metodológia funguje tak, že človek 
príde vlastným autom – veľa ľudí si chce požičať auto, ale podľa 
nás je najväčší prínos v tom, že sa človek učí s vlastným autom, 
aby pochopil, ako funguje. Začína sa teóriou, záleží na tom, či je 
to kurz bezpečnej jazdy, športovej jazdy, driftovania atď., potom 
nasleduje základné cvičenie na okruhu, brzdenie, prejazd zákru-
tami, až sa prejde na jazdenie na celom okruhu, keď inštruktori 
presadajú medzi vozidlami a z miesta spolujazdca konzultujú 
spôsob jazdy. radia, ako auto efektívne využívať, ako ho zbytoč-
ne neničiť a hľadať limit jeho fyzických schopností. a keď už sa 
to niekedy preženie, tak vedieť, čo robiť.

kto kurzy využíva?
neexistuje nejaký typický zákazník, ale dajú sa rozoznať v pod-
state 3 skupiny ľudí. Jednak majitelia rýchlejších športových 
áut, ktorí sa chcú naučiť auto lepšie zvládať, aby to nebolo tak, 
že auto vedie mňa, ale ja vediem auto, druhá skupina sú fanú-
šikovia motošportu, ktorí majú rôzne autá, ale chcú pochopiť 
základy športovej jazdy. chcú vedieť, čo je to stopa, prečo 
pretekári jazdia takú stopu. treťou skupinou sú ľudia, ktorí sa 
skrátka chcú len bezpečne vyblázniť. 
celý rozhovor nájdete na našej facebookovej stránke www.facebook.com/aCiautoCZ

Kupón na 10% zľavu v Driving Academy nájdete na strane 13



Ď alšia skupina porúch nedostatočnej funkcie turbodú-
chadla sa môže týkať plniaceho tlaku, ktorý generuje. 
preto si najskôr preberieme spôsoby jeho regulácie.

Mechanika v. elektrika
každé turbodúchadlo musí mať zariadenie, ktoré umožní 
ovládanie plniaceho tlaku, inak by sa pretlakoval motor (tzv. 
overboost). toto ovládanie sa môže riadiť pretlakom vo 
výfukovej sústave alebo podtlakom na strane nasávania vzdu-
chu do turbodúchadla. tento systém sa nazýva pneumatic-
ko-mechanický. Ďalšou možnosťou je ovládanie pretlakového 
ventilu elektronicky priamo z riadiacej jednotky vozidla, ktorá 
po vyhodnotení všetkých dostupných a potrebných údajov na-
staví výkon turbodúchadla na požadovanú úroveň. ako vyplýva 
z uvedeného, pneumatický systém nie je taký presný a môže 
dochádzať k rozdielnemu nastaveniu v porovnaní so skutoč-
nou potrebou motora a vodiča.
elektronické nastavenie pracuje s údajmi, ktoré sa zbiehajú 
z celého vozidla, takže riadiaca jednotka plynule reguluje vý-
kon turbodúchadla na základe miery zošliapnutia plynového 
pedála a ďalších údajov.

späť na učňovku

Turbodúchadlá:

ovládanie 
plniaceho tlaku

 

V minulých dieloch sme 
si priblížili základný 
princíp fungovania 
turbodúchadla, jeho 
najčastejšie poruchy 
a možnosti, ako im 
predchádzať a ako ich 
riešiť. Teraz sa pozrieme 
na spôsoby ovládania 
plniaceho tlaku turba.

elektronicky riadené  
lopatky

systém WsG – Waste Gate

systém VtG

podtlakový regulátor ventil

12 13

 
späť na učňovku

Nízkotlakové ...................0,29 baru – 0,49 baru

strednotlakové ...............0,49 baru – 0,78 baru

Vysokotlakové ......................viac ako 0,78 baru

oneskorenie pri tomto systéme je takmer nebadateľné a vo-
dič často ani nevie, že má v aute turbodúchadlo.

kam s prebytočným tlakom?
ako prebieha samotná regulácia tlaku? Zníženie alebo zvýše-
nie výkonu môže prebiehať pomocou obtokového kanála, keď 
sa časť spalín odvádza pred turbínou turbodúchadla priamo 
do výfukového systému. tento systém sa nazýva Waste-Ga-
te. Druhou možnosťou regulovania výkonu turbodúchadla je 
systém, ktorý mení prietok spalín turbodúchadlom a nazýva 
sa vtG – variabilná turbínová geometria. prietok vzduchu  
v turbodúchadle usmerňujú lopatky, ktoré sa naklápajú  
a smerujú prúd vzduchu okolo turbíny alebo priamo na turbínu.
treba povedať, že tlaky na strane nasávania motora môžu 
dosiahnuť vysoké hodnoty. rozdelenie preplňovania motorov 
podľa dosiahnutých pretlakov je nasledujúce:

Sport 
practice

LeKciA športovej jAzDy

ZĽAVOVÝ KUPÓN 

zadajte nasledujúci kód  
pri objednávke lekcie  

Sport prActice 
na

 www.driving-academy.cz  

a získajte zľavu -10 %

aci10

ObjedNAjte si leKcie  
šPOrtOVej jAZdy sO ZĽAVOU 

driViNg AcAdemy
-10%

na www.driving-academy.cz 



Sťahovačky  
nemeckej  
kvality

Sťahovačky okien za veľmi priaznivé ceny

rukavice

Vybrané európske značky

www.aci.sk

prilby
Bundy

diely na 
motocykle



ozonér 

zdarma k plničke:
� ozonér 
� chladivo R134a (12 kg) 
� rukavice

Kto zaváha, neplní!

580 EUR

�  Pre chladivo R134a s možnosťou 
prestavby na HFO-1234yf

� Plne automatická
� Menu v češtine
� Integrovaná tlačiareň
� Vyhrievaný zásobník chladiva

3 580 EUR

MUltigas  
8500 plUs

Kód ACI: AC 2152

akciová 

ponUkaZdaRMa  
vybavenie v hodnote  
580 EUR

Uvedené ceny sú bez DPH.


