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V Brně se jela poprvé 24 hodinovka a bylo se na co dívat. porsche, BMW,
Ferrari, lamborghini, Mercedes ClS nebo speciál KTM si to dávali naplno
celých 24 hodin. Vítězství bralo Ferrari 488 gT3 týmu Scuderia praha.

Editorial
Chlapi,
první letošní říslo vychází v rozšířené podobě. Nabídne
a trochu víc techniky, a trochu víc tipů na užitečné věci
a o trochu víc takového toho čtení na doma.
přejeme Vám do roku 2017 hodně úspěchů, pevné zdraví
a celkově ať je nový rok aspoň o trochu lepší než loňský.
Váš tým ACi.
Pokud chcete tento magazín dostávat pravidelně, pošlete nám kontaktní údaje (email
pro elektronickou verzi, korespondenční adresu pro tištěnou verzi) na email info@aci.cz.

garáž info | Magazín pro chlapy, co drží auta při životě
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představujeme

parkuj jako profesor!
pARKoVACÍ ASiSTENT ZADNÍ SE ZVUKoVoU SigNAliZACÍ A DiSplEJEM
· 4x senzor (černé)
Kód: 9900Pa01

Cena: 956 Kč (43,49 EUR)

Budiž světlo!
Malí ale šikovní
SADA NA VYŘEZÁVÁNÍ AUToSKEl

Nejsnadnější oprava zašlého
světlometu je výměna za nový!
SVĚTloMET VW pASSAT 2000 - 2005

· nástroj na demontáž plastových příchytek
· Držák struny 2x
· Zaváděcí šídlo na strunu
· nůž s T-rukojetí
· Struna a hák na lišty

Kód: 5837961

Kód: GY 051935

Cena: 2118 Kč (88,98 EUR)

Cena: 1 682 Kč (65,93 EUR)

Vychytralá nabíječka
AUToMATiCKÁ NABÍJEČKA ACCUMATE 612
· 4-stupňové, plně automatické nabíjení
· nabíjí efektivně všechny 6V a 12V baterie.
· indikátor stavu baterie se 3 LED diodami
· Druh baterie: 6/12V olověné baterie, aGM, GEL
· Kapacita baterie: 7-75 ah
Kód: BaT025
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Cena: 1 641 Kč (60,72 EUR)

představujeme

pracuj pohodlně
oToČNÉ SEDÁTKo
· odkládací prostor
· Pneumatické nastavení výšky 38 - 51 cm
· Průměr sedátka 31 cm

Boty do práce
pRACoVNÍ oBUV TAlliN
· ocelová špička
· Svršek z hovězí usně
· Podešev s antistatickou a protiskluzová úpravou,
odolná proti palivům a olejům
Kód: X oBUV 141n

Cena: 531 Kč (22,61 EUR)
Kód: SH rS9833

Cena: 1 198 Kč (45,70 EUR)
Ceny jsou maloobchodní s DPH

pomůže
regeneraci
DpF
· Jedno balení 250 ml pro
ošetření 60 ti litrů nafty

Stojan
na plechařinu

· Vyvinuto, vyrobeno a baleno
v anglii

SToJAN NA KARoSÁŘSKÉ DÍlY
A AUToSKlA S pĚNoVoU oCHRANoU

MillERS oilS DpF ClEANER
& REgENERAToR ČiSTiČ
FilTRŮ pEVNÝCH ČÁSTiC

Kód: Mi 7795

Cena: 299 Kč
(12,56 EUR)

· nosnost 230 kg
· nastavitelná výška 85-100 cm
Kód: GY 040250

Cena: 1 180 Kč (46,25 EUR)
Garáž info 01/2017
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Zprávy s olinou

Druhý život dakarského

„chrochtáku“

Technické oddělení značky Nissan v Barceloně si na
internetovém fóru všimlo informací o úspěšném dakarském
speciálu Nissan Patrol „Fanta Limon“ z roku 1987, který
dožíval v nepříznivých podmínkách jakéhosi španělského
muzea. Vrak vozu, který jako první diesel v historii skončil
v první desítce, se jim podařilo získat a uvézt do původního
stavu, jako připomínku 30. výročí tohoto 13 000 km
dlouhého závodu. Tento Patrol byl mezi diesely nejrychlejší
i když přišel o podporu doprovodného vozu. Stal se podobnou
raritní legendou jako Audi TDI, které vyhrálo LeMans.

Minimalismus

2

Tahle kostka na kolech nemá pancíř ani kulomet. Koncept
s názvem Consumer Car vytvořil designér Joey Ruiter jako
reakci na „všechna ta předesignovaná složitá a vyumělkovaná auta, plná funkcí, které běžný spotřebitel nevyužije.“ Výsledek alergické reakce na automobilové reklamy,
automobilové dealery a vlastně i na auta samotná… Tohle
auto nemá střechu, ani dveře, ani rádio, ani klimatizaci.
Jen sedadla, volant a řadící páku.

Olina: “Jen 147 koní, 150
km/h maximálka, ale hromada
sportovn ího štěstíčka... “

Olina: “Každá alergie se dá léčit,
určitě na to bude nějaká mast. “

Bejby samuraj v tretrách
Všichni známe Toyotu Yaris. Jedno z těch malých městských aut, které by dealeři rádi prodávali
mladým sympatickým párům pro jejich úspěšný dynamický život, ve skutečnosti si je však kupují
osamělí senioři pro cesty do supermarketu. A právě na tento model vsadila Toyota při svém
návratu do WRC. Seznamte se s Yarisem WRC pro sezónu 2017! Přeplňovaná jedna šestka
umí 380 koní, místo police na letáky má ochrannou klec a díky rozšířenému rozchodu se do
parkovacího stání vejde sotva. To však nevadí, protože týmu šéfuje legendární Tommy Mäkinen,
takže jeho působení bude nejspíš úspěšné.
Olina: “Příští rok máme na
startovn í čáře Yaris,
Hyundai i20, Citroen
C3, Fiesta... čekám,
že generáln ím
sponzorem bude
Kaufland a hlavn í
cena 20% sleva
na kabanos... “

6

Garáž info 01/2017

Zprávy s olinou

Silniční formule
Tento monopost má to nejlepší ze světa F1 a světe
div se, může jezdit na silnicích… Projekt, vzniklý
ze sázky konstruktérů značky Lola, započal před 15
lety. Základem je šasi z roku 1996, což by mohlo
pocházet z ukončeného projektu F1 Lola z roku 1997.
O pohon se stará přeplňovaný dvoulitr Cosworth YB
o výkonu 375 koní, ovšem s potenciálem na značný
další nárůst při zvýšení tlaku turba. Vůz má vše
potřebné pro provoz na komunikacích, včetně ruční
brzdy. Byl na prodej přes aukční síň Bonhams za
cenu převyšující 3 miliony korun.
Olina: “Přijet autem
z garáže rovnou na okruh
a tam všechny posekat je
lá kavé... pokud v cestě
nestojí D1... “

Skutečný oFFRoAD

Rudá katana
Ferrari zcela nečekaně představilo nový model J50.
Nejde však o pokračovatele legendární F50, jak by
název mohl naznačovat. Z tvarů je zřejmé, že základem
je současné Ferrari 488 Spider. Nové jsou šikmější
přední světla, jemně pozměněny jsou i další linie.
Ferrari tímto limitovaným modelem - vyrobí ho pouze
10 kusů - oslavuje 5 desetiletí oiciálního působení
značky na Japonském trhu. Nezůstalo jen u vizuálních
změn: motor V8 o obsahu 3,9 litrů má o 20 koní více
než klasická 488 - tedy celých 681 hřebců.

Nejsilnější stroj na závěr: BAE Systems ACV 1.1 je jedním
z adeptů na obojživelné vozidlo pro americké mariňáky.
Stroj s délkou 8,9 m, šířkou 3,1 m a výškou 2,8 m pohání
přeplňovaný vznětový šestiválec o objemu 15,9 litru
a výkonu 690 k. Na souši jede vozidlo s celkovou
povolenou hmotností 30,6 tun až 105 km/h, ve vodě přes
7 km/h. Dojezd se při jízdě po silnici a rychlosti 89 km/h
pohybuje okolo 523 km. Uveze 13 vojáků, které ochrání
před pěchotními zbraněmi i minami.
Olina: “15 litrový motor, 690
kon í... kluci, ještě nelitujete,
že nemus íte na vojnu ?? “

Olina: “Vzhledem k aktuáln í
divočině na trhu limitn ích
Ferrari bude nejzajímavějším
parametrem cena. “

Garáž info 01/2017
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Řídíme legendy

opEl gT

Autor: Pavel Hrůza

KApESNÍ REJNoK
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Řídíme legendy

Jedna z nejstarších automobilových značek, která začala vyrábět auta ještě v předminulém století, už
dlouho neprodukuje nic, co by se mohlo někdy zařadit mezi legendy. Technologické trendy udávají jiní
a pro ikonický design u této německé automobilky v amerických rukou zkrátka nemají oko.

o

pel GT z konce 60. let se mezi legendy zařadil velmi výrazně. Menší
sporťák s uhrančivými tvary připomínajícími Chevrolet Corvette C3 Stingray byl na cestě velmi agilní, krásný
a navíc dostupný. Byl úspěšný i obchodně a jeho cestu zastavila až nevinná
souhra nespravedlivých okolností. ale
o tom až později…
Experimental gT
První stylistická cvičení na téma „lidový
sportovní vůz“ probíhala u opelu od
podzimu 1962. Součástí designové
práce byla také optimalizace tvarů ve
větrném tunelu. Výsledek byl jako koncept
s názvem Experimental GT prezentován
v roce 1965 na frankfurtském auto-

salónu. ohlasy byly skvělé. Ladné sportovní kupé s vyváženým poměrem křivek
a hran zaujalo a o tři roky později začalo
sjíždět z výrobní linky. Prakticky ve stejný čas začal na druhé straně oceánu
příběh většího koncernového bratra,
Corvetty Stingray (česky „rejnok“).
opel GT byl 4 113 mm dlouhý, 1 580 mm
široký a jen 1 225 mm vysoký dvoumístný sportovní vůz s pohonem zadních kol. aerodynamická karoserie s výraznými linkami předních blatníků
a výrazná odtoková hrana na zádi tvořily
hlavní vizuální prvky vozu. Součinitel aerodynamického odporu byl pouze 0,39.
Typická jsou také přední světla, která se
překlápějí kolem své osy o 180 stupňů.

Celý vůz vypadal už na pohled velmi
rychle. aby ne, když se jeho designer
jmenoval Erhard Schnell…
o pohon se staral vepředu uložený
čtyřválec o objemu 1,1 litru s rozvodem
oHV (60 koní) nebo alternativně oHC
motor o objemu 1,9 l a výkonu 90 koní.
Tomu pochopitelně dala přednost většina zákazníků. Se silnějším motorem
a čtyřstupňovou manuální převodovkou
udělal opel GT stovku za 11,5 s a jel
až 185 km/h. Se slabším motorem byl
skoro o 6 s a 30 km/h pomalejší.
Vyladěn na Nordschleife
Přední zavěšení obstarala dvojitá lichoběžníková ramena ve tvaru písmene a
Garáž info 01/2017
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Řídíme legendy
a spodní příčné listové pero, zadní tuhá
náprava měla vinuté pružiny. Hřebenové
řízení bylo bez posilovače, brzy jej měly.
Kotouče bychom ale našli pouze vepředu.
Byly použity komponenty ze sériových
opelů, ale GT z žádného z nich přímo
nevycházel. Během vývoje byly funkční
prototypy testovány na nordschleife tedy ještě dříve než to začalo být cool…
od 845 do 980 kg vážící stroj se montoval u opelu v Bochumi současně s Kadettem B, ale jeho samonosnou karoserii
lisoval a svařoval francouzský Chausson
v Gennevilliers u Paříže. Lakování probíhalo u Brisonneau et Lotz v Creilu
ležícím cca 60 km severně od francouzské metropole. U Karmanna tehdy měly
plno a nabídku opelu museli odmítnout...
opel, tehdy lídr domácího trhu se
zhruba 40 % podílem, vůz prodával za
10 800 marek (GT 1100), GT 1900
stály 11 880 marek. Mezi roky 1968
a 1973 bylo vyrobeno celkem 103 463
opelů GT. Sběratelé si dnes nejvíce cení
prvních pár stovek kusů postavených
v roce 1968 ještě převážně ručně a pak
první série s jedenáctistovkou pod kapotou, kterých se do roku 1970 vyrobilo
3 573 kusů. V levnější sérii GT Junior
bez chromovaných částí a s nižší standardní výbavou vzniklo 10 760 kusů. Dnes
se ceny tohoto vozu pohybují podle provedení a stavu mezi 500 - 800 000 č.

Výroba GT byla ukončena v roce 1973,
po pouhých 5 letech. Přispěly k tomu dva
faktory: Jednak nové bezpečnostní a emisní předpisy na americkém trhu, kam směřovalo 68 procent produkce (adaptování
vozu na ně by obnášelo vysoké náklady,
navíc by předepsané velké nárazníky vůz
„zabily“.), dále pak koupě francouzského
výrobce karosérií Chausson konkurenčním
renaultem. renault vypověděl spolupráci ihned po převzetí podniku.
Za volantem
Testovaný kus, vyrobený v roce 1971, je
vzácně zachovalý, což je patrné zejména u původního interiéru. Ergonomie je
skvělá - i řidič vysoký 185 cm najde vyhovující polohu v sedle a ani při divočejší
jízdě se jeho hlava nepokouší penetrovat
střechu. To je u tak nízkého auta příjemné
překvapení. Samozřejmě prostoru pro
lokty není moc a místo zavazadlového
TECHNiCKÁ SpECiFiKACE
Výroba:

1968 - 1973

Motor:

Čtyřválec 1 078 cm3
/ 1 897 cm3 oHV

Převodovka:

4 rychostní manuál
nebo 3 st. automat

rozvor:

2 415 mm

Délka:

4 113 mm

Výška:

1 225 mm

Šířka:

1 580 mm

Provozní hmotnost:

980 - 940 kg

prostoru je tu jen jakási přihrádka. Po
nastartování je zde typický zvuk čtyřválce
své doby. rychlosti padají stejně spolehlivě jako kdysi a můžeme směle vyrazit
kupředu. Čtyřválec neoplývá přílišnou
ochotou ihned, ale nad 4 tisíci otáčkami
projevuje větší soustředěnost a znatelně
ožije. Poměrně tuhý podvozek dokáže
vzbudit důvěru, stejně jako samotné
řízení a brzdy. 45 let starý automobil
nemá problém držet krok se současným
provozem na okreskách. Pozornost
okolí přitahuje více, než kterýkoliv opel
vyrobený před tím nebo potom - koneckonců sedíme v jednom z nejhezčích
sportovních aut v historii.
Starosvětský pocit poctivé mechaniky je
zde v neředěné podobě: Toto staré poctivé železo nedává nic zadarmo. Řízení
bez posilovače vám rozhodně neumožní
jednou rukou za jízdy telefonovat. Posilovat jste měli dříve ve itku… tady se
musí ŘÍDiT. Mechanické je samozřejmě
i překlápění světel - ovládá se pákou na
středové konzole, a je třeba ji ovládat
stejně důrazně, jako když natahujete
závěr pistole ČZ 75…
Celkově opel GT jízdními výkony nijak
zásadně nepřevyšoval sportovní vozy
své doby (i když byl o fous rychlejší než
třeba Porsche 912), ale představoval
velmi lákavou a vyváženou nabídku stylu,
výkonu a dostupnosti.

Děkujeme imě Tore Oldtimers Car Services za spolupráci.
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Musíte
pod auto?
Neválejte se po studené zemi,
máme něco, co zahřeje: Kartonovou
podložku s olinou.

K získání podložky postačí zaslat na e-mail info@aci.cz
fotku dílu aCi s červeným štítkem aCi!
Platí pro všechny registrované zákazníky aCi.

Untitled-1

1
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Zpátky na učňák

Majitelům vozů s poškozeným nebo
dokonce odstraněným DPF v poslední
době tuhnou rysy. Téma nefunkčních
a demontovaných DPF se dostává
do povědomí veřejnosti a to nejen
díky přísnějšímu posuzování při
technických kontrolách vozidel.

Když chytíte tuto příležitost za pačesy, tak se vám to vyplatí!

DpF anarchie pomalu končí
D

opady dlouhodobého vdechování pevných „mikro“ částic si
mnozí začínají uvědomovat až nyní. Tlak na přísnější kontroly i postihy se tedy bude i nadále zvyšovat. Pokud se
k tomu jako majitelé autoservisů správně postavíte, tak na tom
vyděláte a navíc budete vnímáni jako profesionálové. Vytlouct
katalyzátor nebo DPf přeci dokáže každý, ale opravit vozidlo
s vadným nebo ucpaným DPf dokáže opravdu jen ten, kdo tomu
rozumí. Záleží na tom, do které skupiny chcete patřit.

do DPf z motoru je zachycena ve iltru. Takto nastřádané pevné částice, které lze spálit, se následně likvidují automaticky
při regeneraci DPf. regenerace je spalování pevných částic
při vysoké teplotě (500 až 700oC).
Řídící jednotka (ŘJ) vozidla sleduje rozdíl tlaků před a za DPf,
takže má přehled o stavu zanesení DPf. Pokud ŘJ vyhodnotí,
že je DPf příliš zanesen, přepne se do stavu čekání na vhodný
okamžik pro regeneraci.
aby se regenerace spustila (aby začaly hořet saze), je třeba
zahřát DPf na teplotu vznícení sazí (cca 500oC) nebo vhodným aditivem snížit teplotu vznícení sazí. K rozehřátí DPf pro
spuštění regenerace se nejčastěji používá dostřik paliva - nespálené palivo se dostane do katalyzátoru, který se rozehřeje
a zvýší tak teplotu výfukových plynů vstupujících do DPf. U
některých systémů existují také regenerační hořáky přímo
před DPf.

Základní princip iltrů pevných částic je poměrně jednoduchý.
Do iltru od motoru vstupují pevné částice (především nespálené saze), které se usazují v kanálcích iltru. Stěnou iltru
pak prochází už jen plynná část bez pevných částic. Je to
zásadní rozdíl proti katalyzátoru, jehož funkcí je spouštění a
řízení chemických reakcí výfukových plynů. Pokud budete mít
v ruce plástev katalyzátoru, tak při pohledu proti světlu uvidíte
světlo, ale pokud se podíváte stejným způsobem do plástve
DPf, tak je neprůhledná. Jakákoliv pevná částice, která přijde
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Z výše zmíněného nepřímo vyplývají základní poruchy, které
u DPf vznikají:
· Řídící jednotce se nedaří spustit regeneraci
· regenerace DPf probíhá příliš často
· nulový rozdíl tlaků před a za DPf
Blíže k jednotlivým poruchám a jejich příčinám si povíme
v příštím čísle tohoto magazínu.

představujeme

FilTRY pEVNÝCH ČÁSTiC
AUDi A4 2.0 2.5 2.7 3.0 2007

3.0TDi

Sedí na audi a4 10/2004-12/2007 (avant
11/2004-3/2008), audi a4 11/2007-2012
(avant 4/2008-), audi a6 5/2004-10/2008

Sedí na audi Q7 3/2006-2009,
VW ToUarEG 11/2002-2/2010

Kód: V 04.15001

Cena: 13 187 Kč (493,50 EUR)

Kód: V 04.151081

Cena: 10 687 Kč (399,94 EUR)

1.9/2.0TDi 77/103kW
1.6 TDCi
Sedí na ford foCUS 11/2004-1/2008,
ford foCUS C-MaX 10/2003-3/2007,
Mazda 3 10/2003-6/2009, Volvo S40,
V40 2004-2007
Kód: V 14.15001

Cena: 10 510 Kč (393,32 EUR)

2.0TDi 100/103kW 05-10
Sedí na Seat aLHaMBra 8/2000-9/2010,
VW SHaran 5/2000-9/2010

Sedí na audi a3 6/2005-7/2008,
audi a3 8/2008-2012,
Seat aLTEa 6/2004-4/2009,
Seat ToLEDo 11/2004-2010,
Škoda oCTaVia ii 2/2004-6/2012,
Škoda SUPErB atd.
Kód: V 50.151078

Cena: 12 764 (477,70 EUR)

Při
cenác těchto
h se n
ev
riskov yplatí
at !

Kód: V 46.151101

Cena: 8 468 Kč (316,90 EUR)
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Rozhovor

Stanislav Budil: Moderní

auta mne moc netáhnou

Stanislav Budil měl v Rally historiků fantastickou sezónu. Stabilně vyhrával kategorii 2, dokázal se se
svým BMW vyrovnat veškerým nástrahám, které náročné tratě nabízí a dokázal konkurovat i mnohem
novějším vozům. Absolutní vítězství získal plným právem.

N

a loňskou sezónu budete asi
vzpomínat velmi hezky...
Loňská sezona byla z říše snů. od
prvního závodu se nám dařilo vyhrávat
kategorii 2. i když jsme jeli pouze pět
závodů ze sedmi, měli jsme na konci
sezony dostatečně velký náskok na druhého aleše Jirátka.
Jaký typ tratí Vám vyhovuje ?
Mám rád technické tratě, kde se střídá rytmus a jsou náročné na rozpis. Daří se nám
také na rozbitých tratích, kde využíváme
přednosti našeho BMW 2002, které je
proti ostatním vozům o dost bytelnější.
Jak u Vás vznikl vztah k rychlým autům a
jak jste se dostal k závodění ?
Celé dětství se u mne zájmy točily kolem

14
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motorů a motorek. K závodním autům
jsem přičichl přes Petra Mináříka, který
začal závodit s vozem Škoda 1000MB
a já mu začal jezdit servis. Později jsem
k Petrovi usedl na horké sedadlo, to už
bylo v BMW 1602. Spolu jsme absolvovali sezonu 2003 a část sezony 2004,
kde jsme dva závody jeli s Mitsubishi
EVo 6a7. Jak říkají zkušení závodníci rally se ti jednou dostane pod kůži a už
se ho nezbavíš.
Je nějaké závod, který jste ještě nejel
a moc rád byste jej jel ?
V Čechách je mnoho krásných soutěží,
většinu se nám povedlo za tři kompletní
sezony objet. Líbila by se mi kompletní
Barum rally.
Hodně hezkých soutěží se jezdí u našich

sousedů v rakousku, německu, na Slovensku. Další velké výzvy jsou soutěže
Mistrovství Evropy Historiků. rád bych
si také zkusil jet nějakou soutěž na
šotolině.
proč padla volba na BMW 2002 ?
Když jsem začal přemýšlet o vlastním
autě na rally, nechtěl jsem Škodovku. Podle mne dělat závodní auto z vozu, který
má 40 koní, je hloupost. Přemýšlel jsem
o Eskortu MK2 a opelu Kadett. ale pak
jsem si řekl, že když už jsem BMW pár
let servisoval a něco o něm vím, půjdu
touto cestou. auto nemá tuhou zadní
nápravu, je tu velká možnost úprav…
Vaše BMW pokořilo řadu novějších aut.
Řekněte nám něco o jeho technice

Rozhovor
Jedná se o BMW 2002. Motor je atmosférický dvoulitr, u kterého jsou upravené ojnice, písty, ventily, a vačka, je
osazený dvojitými karburátory Weber
(o výkonu cca 190 koní). Spojka je
sériová, převodovka sychronní čtyřkvalt
s upravenými poměry převodů, diferenciál samosvorný s poměrem 4,11.
Tlumiče HP Sporting. Brzdy sériové
z 2002Ti, kotouče 256 nechlazené,
destičky ferodo 3000, vzadu pakny
250, kola Minilite J7 r13 ET0, pneu
Hankook Z209.
Je možné ještě nějakým způsobem auto
dál ladit ?
auto mám postavené podle homologace
5258. Dle této homologace už jsme
skoro vyčerpali naše možnosti. Mám
v plánu postavit 2002Ti podle homologace 5331 ( r. v. do r. 1972), u
kterého je možno použít laminátové
díly - tím bychom se přiblížili homologační hmotnosti 980 kg, naše
auto nyní váží 1 030 kg.
Jaký typ řidiče jste ?
na závodech se netroufnu hodnotit, na

to byste se měli zeptat Petra Vejvody
- mého spolujezdce, bez kterého bych
určitě nebyl tak úspěšný. ale asi to nebude
tak strašné, když jsem našemu BMW
ublížil jenom dvakrát - a to jenom malinko.
Do jaké míry sám řešíte technické
záležitosti Vašeho vozu ?
auto jsem stavěl a upravoval sám.
S prvním motorem a řešením technických úprav mi pomáhal Michal Sum
z Kroměříže, který s BMW 2002 závodí

mnoho let a známe se již z dob, kdy jsem
jezdil s Petrem Mináříkem. nyní mi motor, převodovku a diferenciál servisuje
Tomáš fuks. Během závodů a někdy
i mezi nimi nám auto servisují naši top
mechanici a kamarádi, bez kterých bychom nic nedojeli - Zdeněk Kožmín, Milan Jirota a Milan fulín.
Kolik aut člověk potřebuje ke štěstí ?
To je hodně záludná otázka. někomu
ke štěstí stačí orezlý favorit, jinému
je málo i Bugatti Veyron. Mně prozatím stačí to, co mám v garáži, ale další
přírůstek bych si dokázal představit.
Jen mojí ženu asi trefí šlak.
Máte nějaký automobilový sen ?
nynější sen je na dílně rozestavěné
BMW 2002 v laminátu. a co by se
mi ještě líbilo v garáži? například
Jaguár XJS 12V, pár nereálných
snů - Lancia Stratos nebo 037rally, Jaguar E-Type, BMW M3 rally.
Moderní auta mne moc netáhnou, do
jízdy pořád zasahuje elektronika. na
cestování je to super, ale zábava s tím alespoň pro mě - není.
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představujeme
Znáte to. Často
potřebujete rychle
uvolnit zarezlé
a jinak „zakouslé“
matice a šrouby.
Kde nepomůže
kladivo ani WD-40,
přichází ke slovu
starý dobrý plamen.
Jenže ten si nevybírá
a často mu padnou
za oběť lak, pryžové
části... nebo vaše
obočí.

Bezpečný ohřev bez plamene
p

řitom existuje řešení, které ohřeje na bázi indukce bezpečně a spolehlivě díly, které potřebujete a navíc i tam,
kam byste se s letlampou nebo hořákem nedostali. To
vše bez použití plamene.

Mini-Ductor® ii je v rámci Evropy jedničkou na trhu. ideální je
pro použití v dílnách, garážích a karosárnách. Pracuje efektivněji a šetří čas! Je energeticky účinný, výrazně bezpečnější
a rychlejší než klasický hořák. ohřívá kovové díly během několika vteřin a uvolňuje všechny druhy lepidel. S nahřívací deskou
KZ E1091 je vhodný k demontáži lepených lišt a bočních skel.
Jak to funguje?
Vysoká frekvence magnetických pólů vytváří indukční teplo.
Kovové předměty umístěné uvnitř magnetického pole se rychle
zahřívají. Díky tepelné roztažnosti lze pak snadno povolit zatuhlý spoj. Pružné cívky se snadno dostanou i tam, kam plamen
nemůže. indukční nahřívač je proto rychlejší a bezpečnější.
nebezpečí poškození okolních oblastí ohřevu je při použití indukčního ohřívače výrazně nižší než při použití plamene.
Kód: KZ E1090

Cena: 21 659 Kč (799 EUR)

16
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příklady použití:
· Uvolnění zkorodovaných, zrezivělých a “zakouslých” matic
a šroubů
· oprava drobných promáčklin na karosérii
· Uvolnění ložisek
· odstranění samolepících lišt, samolepek a tmelů
Sada obsahuje:
· indukční ohřívač
· indukční cívku průměr 23 mm, délka 125 mm
· indukční drát 480 mm
· flexibilní indukční kabel, 1000 mm
· Uloženo v plastovém kufru
Mini-Ductor® ii je vyroben v USa. Kromě základní sady jsou
k dispozici náhradní cívky různých průměrů a délek.

představujeme

Na světle záleží

DÉLKA
SVĚTELNÝCH
KUŽELŮ

· Komplexní nabídku světel pro širokou škálu vozů:
Více než 2 500 položek

160

· Kompletní sortiment halogenových a lED světel
pro autobusy, kamiony a zemědělský stroje
Dálkové světlo

80

100

120

140

V jeho nabídce naleznete:

· Světla, zadní světla, mlhovky a DRl

180

200 m

VAlEo je jeden z nejvýznamnějších
světových výrobců osvětlení pro
automobily. Je oEM dodavatelem
předních výrobců vozů.

20

40

60

Potkávací světlo

· Kompletní sortiment žárovek vyvinutých
pro světlomety Valeo
osvětlení hraje důležitou roli v bezpečnosti jízdy:
V noci je třikrát větší pravděpodobnost nehody než
za denního světla. 40 % nehod s fatálními následky se děje ve tmě, i když podle statistik jen kolem
20 % všech jízd se děje v noci. Kromě toho dobré
osvětlení zásadním způsobem zvyšuje kvalitu jízdy
a snižuje únavu.

„Šetřit se dá na koberečcích, ne na světlech.“
Mlhovka

odborníci Valeo stále přicházejí s novými technologiemi, které osvětlení vozu dostávají na novou
úroveň. nabízíme rozsáhlý sortiment originálních
produktů Valeo skladem. Kvalitní osvětlení za velmi
příjemné ceny najdete na www.aci.cz nebo www.
aci.sk.
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představujeme

Salon krásy Meguiar‘s
Když Henry Ford založil svou továrnu, v Meguiar‘s již dva roky tvrdě makali. A když byl před válkou představen legendární Volkswagen Brouk, blížil se Meguiar‘s již ke svému čtvrtému křížku…
Jinými slovy, tato americká ﬁrma s více než stoletým know-how o péči o povrch vozů něco ví.
NEJlEpŠÍ AUToŠAMpÓN
oD MEgUiAR‘S

oBNoVA lAKU KAŽDÝHo VRAKU
Top produkt: Účinně a šetrně
odstraňuje škrábance, oxidaci, skvrny
od tvrdé vody, kyselých dešťů i ptačího
trusu. Směs lešticích olejů navíc
rozjasní lak do brilantního lesku.

MEgUiAR‘S UlTiMATE WASH & WAX
usnadňuje práci (krásně pění,
čistí, voní, vysoký obsah carnauba
vosku a syntetických polymerů).
Nejkoncentrovanější autošampon na trhu!

Kód: ME G17216

Cena: 549 Kč (21,79 EUR)

Kód: ME G17748

Cena: 529 Kč (20,98 EUR)
SVĚTlA JAKo NoVÁ
Revoluce v péči o světlomety:
oživuje světla rychle a spolehlivě bez
potřeby nářadí. Přípravek lze aplikovat
na 3 páry světel.
Kód: ME G2000

Cena: 999 Kč (39,65 EUR)

SKlÁDACÍ KÝBl Do KUFRU

DoSUCHA

Geniální pomocník pro ruční mytí oslní
kompaktními rozměry, díky kterým
nezabere v zavazadlovém prostoru
skoro žádné místo.

ručník z mikrovlákna nezanechává
kapky a šmouhy, nejlepší pomocník pro
mytí auta. absorbuje 3 x více vody než
běžné produkty. rozměr 55 x 76 cm.

Kód: ME ST080

Kód: ME X2000

Cena: 299 Kč (11,86 EUR)

Cena: 649 Kč (25,73 EUR)

oSlNiVÝ lESK pRo pNEU
Bezkonkurenční přípravek, zanechává
extrémní lesk a zároveň chrání
pneumatiku před stárnutím a zpuchřením.
Kód: ME G7516

Cena: 348 Kč (13,82 EUR)
18
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Zábava

VYSTŘiHNĚTE Si ...

Audi Quattro S1 (1985)

R

ozumíme si. K vánocům jsi
dostal „měkké“ dárky, možná
něco užitečného, možná něco na
památku. Velcí kluci si prý s malými auty nehrají. Koupit si model na
pumpě taky není až tak lákavé, když
uvážíme, že stojí jako pět piv... Ale
máme řešení. Nadupané papírové
Quattro máš za pět minut a udělá
radost minimálně na dalších 15...
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PLECHY NA KLASIKY SKLADEM!

VW golf i - v nabídce více než 200 dílů!
PŘEDNÍ KAPOTA
CENA: 3 764 KČ
(158,18 EUR)
PŘEDNÍ BLATNÍK
CENA: 2 269 Kč KČ
(95,34 EUR)

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK
CENA: 1 563 KČ
(65,70 EUR)

ZADNÍ ČELO
CENA: 2 540 KČ
(107,06 EUR)

PŘEDNÍ ČELO
CENA: 4 398 KČ
(184,84 EUR)

ZADNÍ NÁRAZNÍK
CENA: 1 469 KČ
(61,37 EUR)

aCi - auto Components international, s.r.o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Běchovice
tel.: 274 021 111, e-mail: aci@aci.cz

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

