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Zpátky na učňák:

poruchy dle typu
turbodmychadla

Řídíme legendy:

BMW z1
Uvnitř papírový model auta !

Motoristické aktuality s názorem

Editorial

Reportáž

Nová edice samolepek
Po úspěchu první edice sběratelských samolepek s klasickými auty jsme pro Vás připravili druhou sérii s dalšími 27
krásnými vozy. Tentokrát je zahrnuto i několik aut, které dobře známe z českých cest dob minulých. Samolepky obdržíte
s objednaným zbožím. Doufáme, že Vás potěší.

Ochutnávka nové kolekce:

Chlapi,
v aktuálním čísle budete jedni z mála, kdo se s námi svezou v pozapomenutém
roadsteru BMW Z1, který se stává černým koněm sběratelů, reportérka
Olina přinese svou porci zaručených komentovaných zpráv ze světa aut
a v neposlední řadě se podíváme do dílny v našem seriálu o poruchách
turbodmychadel… Vše co je potřeba ke čtení mezi šichtama…
Ať se daří!
Váš tým ACI.

Pokud chcete tento magazín dostávat pravidelně, pošlete nám kontaktní údaje (email pro elektronickou verzi,
fyzickou adresu pro tištěnou verzi) na email info@aci.cz.

Garáž Info | Magazín pro chlapy, co drží auta při životě
Napiště nám na info@aci.cz s jakým klasickým autem a kam byste vyrazili na týden. Nejvtipnější odpověď odměníme!

Vydavatel: ACI - Auto Components international, s.r.o
Těšíme se na Vaše náměty a připomínky. Za případné tiskové chyby se omlouváme. Vydavatel neručí za obsah inzerátů.
Komerční nabídky platí do vyčerpání zásob. Změna cen vyhrazena © 2015 ACI - Auto Components international, s.r.o
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Představujeme

Akce ACI

Rally legend v San Marinu
Říjen se blíží a není to za rohem, proto je potřeba plánovat… 8. až 10. října proběhne i u nás čím dál populárnější Rally
legend v San Marinu. Na trati si to rozdají legendární rally vozy, jako je Lancia Stratos nebo Audi Quattro, na stará kolena
se zúčastní i legendární jezdci. Patrioti můžou fandit českému jezdci Štěpánu Vojtěchovi.

ELEKTRONICKÝ
ODPUZOVAČ KUN
A HLODAVCŮ

Nenechte si “vykunit” auto!
Vysokofrekvenční akustický odpuzovač udrží
drobná zvířata v bezpečné vzdálenosti.
Napájecí napětí: 11 - 15 VDC
Spotřeba el. energie: míň než 2 mA

Více na: www.rallylegend.com

TESTER ZÁSUVEK
A ZÁSTRČEK PŘÍVĚSŮ
Jednoduše prověří 7P zásuvky
a zástrčky přívěsů.
Kód: 9908013
Cena: 290 Kč bez DPH / 11,49 EUR

Kód: 9901025
Cena: 392 Kč bez DPH / 14,63 EUR

Utěsnění posilovače řízení
Zacelí běžné netěsnosti v okruhu posilovače řízení. Obnovuje pružnost
a původní vlastnosti těsnění. Je mísitelný se všemi kapalinami
v okruhu a nemění jejich vlastnosti.

Garáž info na webu!
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Předchozí čísla magazínů Garáž info a Na plný plyn! najdete nově v elektronické podobě na adrese www.aci.cz/magazin.
Testy zajímavých aut a motorek, technické články, rozhovory… vše je nyní dostupné pro Vaše počítače, tablety, mobily.

Kód: V D1144
Cena: 163 Kč bez DPH (250 ml) / 6,08 EUR

Upínací pás
50 mm, 2,5 m, 5 t. Součástí balení
je 3x otočný hák, návlek a ráčna.
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Reportáž: motoškola masarykova okruhu
Rozhovor: motoškola
Štefan svitko o Dakaru
Reportáž:
masarykova okruhu
Reportáž: moto
Rozhovor:
Štefanškola
svitko
o Dakaru
masa
rykova okruhu
Rozhovor: Štefa
n svitko o Dakar
u

Kód: 9907644
Cena: 650 Kč bez DPH / 24,25 EUR
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Zprávy s Olinou

Zprávy s Olinou

Evans místo Clarcsona
Tříletý kontrakt na ostře sledované místo hlavního moderátora
nejslavnějšího motoristického pořadu TopGear podepsal Chris
Evans. Známý britský rozhlasový moderátor je kamarád původní
party a zapálený „petrolhead“ a neštítí se za auta utrácet horentní
sumy. Loni koupil klasické Ferrari Daytona Spyder za 2,2 milionu
liber, o pár let dřív Ferrari 250 GTO za 12 milionů liber. ToGear
dříve navštívil jako host, do pořadu rovněž zapůjčil své Ferrari.
V každém případě, i když Evans bude mít své originální názory,
politickou korektnost bude mít od počátku ve smlouvě. Takže to
nebude taková sranda…

Donkervoort D8 GTO
1000 Miglia Edition

Renault Alpine je zpět!
Kdysi slavné jméno pro sportovní vozy francouzské značky by se mohlo dočkat zmrtvýchvstání.
Během závodního víkendu při 24hodinovce v LeMans Renault ukázal designovou studii k 60.
výročí značky Alpine s názvem Celebration. Oficiálně jde jen o studii a žádné technické parametry nebyly zveřejněny, ale to známe… Segment
kompaktních sportovců se stává zajímavým a
někde mezi Caymanem, Lotusem Elise, Toyotou
GT86 a Alfou 4C by pro lehký krásný francouzský
sporťák bylo místo…
Olina: “Líbí. A s Renaultí V6
by to mohlo i skvěle fungovat... ale jasně, je rok
2015, válce počítáme do
čtyř.“

Olina: “Koupil si nejdražší Ferrari,
Clarksonovu židli a zítra si koupí
vaši Oktávku!“

MotoGP ve dvou stopách
Když se v kantýně nad trochou sushi sejdou kluci z auto a moto divize značky Honda,
může z toho něco zajímavého vzejít. A vzešlo. Toto je Honda Project 2&4. Stroj, který
má poskytnout podobnou svobodu jako motorka, ale s automobilovými dojmy z řízení.
Motor pochází ze závodní repliky speciálu pro motoGP RC213V-S, tedy z motorky.
Jeho 212 koní si se 405 kg hmotnost poradí asi jako raketový motor se střelou s
plochou dráhou letu, ale nebojte, je to jen koncept...
Olina: “Japonci jsou málo šílení na to, aby to
opravdu vyrobili, ale co když se sejde dost
objednávek z Emirátů??“

Sin City Hustler
Tuto monstrlimuzínu za milion dolarů postavila arizonská firma s příhodným názvem Big
Toyz Racing Motors. 700 koňová V8, 12 míst k sezení (kdyby se na STK ptali), výška 3,7
metrů, délka kolem 10 metrů. Než se z normálního Fordu Excursion stalo tohle, bylo
zapotřebí svařit konstrukci z půl kilometru trubek… A jaký je TVŮJ další projekt??
Olina: “Casting
do Šíleného Maxe
nejspíš nestihl,
ale jako školní
autobus do
Afghánistánu taky
dobrý... “
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Holandský výrobce ultralehkých sporťáků představil něco,
s čím si člověk ani na legendárním závodě Mille Miglia
nemusí připadat nepatřičně. Pořadatelé závodu vybrali
D8 GTO jako oficiální doprovodný vůz, ale protože Mille
Miglia znamená česky „tisíc mil“ a to je na karbonový
okruhový speciál docela hodně, přepracovali Holanďani
svůj vůz ve prospěch většího komfortu. Tlumiče jsou
od Bilstein, některé karbonové díly nahradily kovové.
I tak je hmotnost pouhých 760 kg, se kterými si 2,5l
pětiválec TFSI od Audi se svými 310 koňmi hravě
poradí. Cena vozu je 139 150 EUR. S DPH.
Olina: “Z dálky vypadá jak
klasická Alfa nebo Maserati
ze zlaté éry, uvnitř carbon
a koncernový motor...
proč ne.“

Neštvěte Batmana!
Připravuje se megafilm Batman vs Superman, kde
se oba superhrdinové poprvé objeví v jednom filmu. To
je mimochodem pro americkou kulturu mnohem víc,
než kdyby si u nás zahrála Saxána s Rumburakem. Do
světa unikly první informace o novém batmobilu. Plné
pancéřování, dva kulomety kalibru .50, stealth schopnosti,
hmotnost 3 175 kg, maximální rychlost 330 km/h…
Olina: “Tomu věřím jen ty
kilogramy... zbytek bude falešný
jak hollywoodský make-up
...“
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7

MARTIN
PROKOP
řídí řídí
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OILS
maže
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fandí
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ACIACI

Sportovní

Sportovní
S nanotechnologií
S nanotechnologií
Longlife

IN ENGLAND
MADEMADE
IN ENGLAND

Longlife

Pro veterány

Pro veterány
Aditiva do paliva
Převodové oleje Brzdové kapaliny atd.
Aditiva do paliva
Převodové oleje Brzdové kapaliny atd.

Řídíme legendy

Řídíme legendy

Autor: Pavel Hrůza

K

oncem 80. let se bavorská automobilka rozhodla prověřit zájem o dvoumístný roadster. Ve stejné
době založila filiálku BMW Forschung und Technik,
která se měla starat o implementaci nových pokrokových
technologií do vozů BMW. A právě ta dostala vývoj vozu na
starost. BMW Z1 (Z jako „Zukunft“, česky „budoucnost“)
tak byl roadster klasické koncepce, který však disponoval
celou řadou pokrokových a neotřelých řešení.
Nepokrytý zájem
V roce 1986 byl nový vůz, jehož vývoj trval tři roky, představen
vybraným novinářům, o rok později již debutoval na autosalonu
ve Frankfurtu. Zájem byl obrovský a kolem 5 000 natěšených
zákazníků si objednalo auto, které ještě nikdo neřídil, ani
neviděl v sériové podobě. Zájem nejspíš zaskočil i marketingový
tým BMW. První zájemci se auta dočkali až v březnu 1989.
Továrna nestíhala pokrýt zájem, proto se rozhodla významně
zvyšovat cenu. Z původně předpokládaných 55 000 DM až na
89 000 DM v roce 1989. To už bylo skutečně hodně a nejspíš
i proto se mezi březnem 1989 a červnem 1991 vyrobilo pouze
osm tisíc těchto vozů.

bmw z1- fUTURETRO

Technika budoucnosti
Podobu Z1 měl na starosti holandský designér Harm Lagaay.
Čisté tvary s přímými linkami tehdy působily až futuristicky.
Základ vozu tvořil monokok z pozinkovaných plechů s kompozitovou podlahou. Karoserie sestává z panelů ze stoprocentně
recyklovatelných plastů. Ty dokázal zručný mechanik odstrojit
během nějakých 20 minut (běžný řidič pak do hodinky). Mezi
nejvýraznější poznávací znamení Z1 patřily dveře zasouvané
dolů do vysokých bočních profilů. Jediným zmáčknutím tlačítka se tak efektně zasunulo sklo do dveří a dveře do útrob
vozu (viz video na našem facebooku). Nastupování a vystupování do nízkého stroje to sice příliš nepomáhalo, ale pocit
kontaktu s okolím při jízdě se staženými dveřmi je naprosto
unikátní zážitek.

Motor, přední zavěšení, část interiéru a další části byly
převzaty z modelu BMW 325i řady E30. Zadní víceprvkové
zavěšení nazvané Z-link bylo vyvinuto speciálně pro tento
roadster. Vůz poháněl agilní řadový šestiválec o objemu
2,5l umístěný za přední nápravou. Velká péče byla věnována aerodynamice. A to nejen dosažení co nejmenšímu odporu (0,36 s uzavřenou, 0,43 s otevřenou střechou), ale
i způsobu obtékání. Z1 nedělá ramena tehdy populárními
spoilery, zato má zakrytovaný spodek vozu pro co nejrychlejší proudění vzduchu a na zádi originální difuzor. Napříč
uložený tlumič výfuku svým tvarem pomáhá tvořit přítlak
na zadní nápravu odtržením části vzduchu proudícího pod
vozem, který pak vychází prázdným prostorem mezi zadním
víkem kufru a zadním nárazníkem.
Za volantem
Usednutí do sedla přes vysoké prahy chce trochu cviku, interiér vozu a ovládací prvky jsou však prosty futuristických
řešení a tak je řidič ihned doma. Pružný šestiválec produkující 170 koní (125 kW) je schopný 1 460 kg těžký kabriolet
slušně rozpohybovat, maximální rychlost 225 km/h a zrychlení
na stovku za 7,9 vteřiny jsou na konec 80. let velmi dobré
hodnoty. Komunikativní podvozek umožňuje svižnou jízdu, jeho
práce s asfaltem byla ve své době příkladná. Neohromí naopak
celková tuhost, kdy kroucení vozu za jízdy na nerovnostech je
možné pozorovat i vizuálně. Překvapením byla malá ostrost
jinak poměrně komunikativního řízení. Při zatáčení je potřeba
volantem vždy otočit výrazně více, než by se dalo čekat třeba
i od sportovního sedanu z přelomu 80. - 90. let.
Z1 dokázala svému majiteli poskytnout jak sportovní zážitky
z jízdy po okreskách, tak frajerský pocit z řízení atraktivního
roadsteru ve městě. K tomu navíc silný pocit výjimečnosti,
díky vzácnosti vozu, unikátním řešením, i hodně sebevědomé
cenovce. Dnes, kdy se stává vyhledávanou sběratelskou komoditou, se cena pěkných kusů může dostat přes milion korun
a rozhodně nebude klesat.

BMW Z1 nikdy nebyl prodejní trhák
a ani jím neměl být. Ještě před
několika lety tvořila ojetá Z1 levnější
alternativu k novému roadsteru
Z3… Dnes je situace jiná. Unikátní
vůz, jehož bylo vyrobeno jen 8 000
kusů, se dostal do oblasti zájmu
sběratelů po celém světě a dnes
zaujímá ve sbírkách čestné místo
mezi legendárními vozy.
10
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Produktové tipy: Svítilny

Zpátky na učňák
Poruchy turbodmychadel jsme
již popsali v minulých číslech,
teď je rozdělíme podle
jednotlivých typů regulace
plnícího tlaku.

Turbodmychadla:

Poruchy
ovládání turba
U

typu turbodmychadla s ovládání Waste-gate se nejčastěji můžeme setkat s netěsnící
klapkou obtoku spalin a nefunkčním ovládáním obtokového ventilu.
Typ s VTG-variabilní turbínovou geometrií je nejčastěji nefunkční pro zanesení sazemi, dehtem a
dalšími nečistotami ze špatně fungujícího motoru nebo dlouhodobou jízdou při nízkých otáčkách.
Oba typy turbodmychadel jsou poškozené závadami, které se objevují u všech konstrukcí a nelze je tedy přiřadit ke konkrétnímu typu turbodmychadla. Těmito závadami je poškození nasátím
cizího předmětu do turbodmychadla a to jak na
straně sání, tak na straně výfuku motoru. Toto
poškození je hodně časté a bývá také způsobeno
závadou motoru a výfukové soustavy. Pokud dojde
k poškození na straně turbínové, to znamená na
straně výfuku - výstupu plynů z motoru, je nutné
zkontrolovat i celou výfukovou část, protože se
v ní mohou nacházet cizí předměty, které toto
poškození mohly způsobit.
Dalším typem poškození je nedostatečné mazání nebo mazání nekvalitním (starým - nevyměněným) olejem. Zde je nutno připomenout, že výměny oleje musí probíhat
podle insttrukcí výrobce vozidla a nelze
je vynechat nebo prodloužit interval pomocí různých zaručených aditiv do oleje
nebo záměnou za Longlife a podobně.
Do vozu patří to, co předepisuje výrobce vozu.

12
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Posviťte si na práci!
Nezáleží na tom, jestli po večerech trénujete na rally nebo
traktorem z lesa svážíte dřevo. S pořádným LED osvětlením
Vám neunikne nic. Fakt nic. Uvidíte!
LED světla mají vysokou svítivost světelný tok 1 200 až 11 700 lm
(100 W žárovka má přibližně
1 500 lm) a certifikovanou
odolnost vůči vodě a prachu.
V nabídce jsou různé velikosti
pro všestranné použití.

Baterie A-tech
pro asijské vozy

Ceny již od 1 198 Kč
(maloobchodní cena vč. DPH).

Pro baterku do japonce nebo
korejce už nemusíte chodit
jinam!

Více na www.aci.cz

Spolehlivé autobaterie A-tech
nabízíme nově i pro asijské vozy.
Kompletní nabídku velikostí
a typů naleznete na www.aci.cz.

Garáž info 02/215
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Díly pro pŘívěsné vozíky
Naše nabídka dílů pro přívěsné vozíky nemá mezery.

Papírový model BMW Z1
BMW Z1 se právě zařazuje mezi legendární vozy. Vyrobeno jich bylo jen 8 000 kusů, takže návštěva některého exempláře ve
Vašem servisu je celkem nepravděpodobná. Pokud si ale na zet jedničce chcete máknout, nabízíme možnost… Vercajk nechte
v dílně, stačí nůžky a lepidlo. Když ne Vy, tak děti to ocení.

zajištění nákladu a bočnic
tažné spojky, nájezdové brzdy, kolečka

blatníky a zástěrky

A

elektro, osvětlení, odrazky
NÁPRAVY A DÍLY NÁPRAV

zabezpečení a ostatní příslušenství

www.aci.cz // www.aci.sk

(Klidně stříhejte, z druhé strany je reklama ;-) )
Garáž info 02/215
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DÍLY NA KLASIKY SKLADEM
Uvedené díly máme skladem pro VW Brouk 1949 – 2003
ČIŠTĚNÍ A OSTŘIKOVÁNÍ SKEL

KAROSERIE - PLECHOVÉ A PLASTOVÉ DÍLY

1 ks

stírací lišty

57 ks

...

7 ks
1 ks
prahy, lemy, opravárenské díly

79 ks
2 ks

ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

3 ks

zrcátka kompletní

2 ks

SVĚTLA A OSVĚTLENÍ
SVĚTLA A OSVĚTLENÍ

1 ks
2 ks

VNITŘNÍ VYBAVENÍ VOZIDLA
3 ks

1 ks
žárovky, výbojky a pojistky

...

...

OSTATNÍ DÍLY

VÝFUKOVÝ SYSTÉM
4 ks

...

alternátory

...

poloosy, klouby

...
3 ks

palivové nádrže
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