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Naše znalosti vám pomohou
zdokonalit vaše dovednosti.
S každou diagnózou a revizí se prohlubuje vaše

usnadnit vám dosažení dokonalosti. Od roku 1887

odbornost v oblasti motorů. To je důvod, proč se

úzce spolupracujeme s předními výrobci vozidel

zákazníci spoléhají na váš cit pro detail a na váš

za účelem vývoje náhradních dílů. V současnosti

instinkt pro zajištění optimálního výkonu motoru.

vám můžeme nabídnout odborné znalosti světově

Stejné to je i ve společnosti Federal-Mogul.

proslulých značek, jako jsou například AE, Glyco,
Goetze, Nüral nebo Payen. Jedná se o kvalitu, na

Vaše odborné znalosti nám také pomáhají

kterou se můžete spolehnout dnes i v budoucnu.

porozumět tomu, jaké díly potřebujete, jak

Naše kvalifikace v oblasti motorů je totiž založena

vám můžeme poskytnout správnou podporu a

na té vaší.

2

Co je nového

Vyrážíme pro
5 milionů

Motor byl od
roku 1966
rozebrán pouze
dvakrát.

V roce 1966 koupil Irv Gordon nové Volvo P1800,

mohli doprovázet na každém kilometru jeho

automobil, který proslavil televizní seriál Svatý.

pozoruhodné cesty. Věříme, že si svůj motoristický

Během prvního víkendu najel 2400 kilometrů a

koníček bude užívat i nadále, k čemuž mu dopomůže

od té doby pořád řídí ten stejný vůz. Nedávno

kvalita výrobků společnosti Federal-Mogul.

překonal hranici 4,8 milionů kilometrů a obhájil
titul v Guinessově knize rekordů.

Chcete-li o Irvovi a jeho rekordním Volvu získat
další informace, klikněte na níže uvedený odkaz:

Nejpozoruhodnější na tom je to, že vozidlo

http://www.autoblog.com/2013/09/18/irv-

má stále svůj původní motor. Tento motor byl

gordons-volvo-p1800-has-hit-3-million-miles/

kupodivu za ty roky rozebrán pouze dvakrát a ve
druhém případě potřeboval pouze pár náhradních
dílů. V motoru B18 v Irvově Volvu jsou použita
ložiska Glyco a pístní kroužky Goetze. A my jsme
velmi hrdí, že jsme jej v posledních 47 letech
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Hrdé partnerství
Na následujících stránkách můžete nahlédnout
na některé z našich dílů, které můžeme nabízet
díky našemu partnerství s prvovýrobci. Každý
den spolupracujeme s předními výrobci motorů,
abychom mohli vyvíjet motory zítřka. To znamená,
že brzy budeme schopni všechny nejnovější
prvovýrobní technologie přenést na trh
s náhradními díly a dodávat vám
díly prvotřídní kvality.

Peugeot 308
Značka

Popis výrobku

Číslo dílu

Hlavní ložisko

H1345/4

9809522380
9678076680
9675771080

Ojniční ložisko

01-4990/3

9675772180
9675771680

Pístní kroužky

TBA

Píst

TBA

Výrobce

Peugeot

Model

308

Roky

2013

Palivo

Benzín

Počet válců

3

Kódy motoru

EB2

Obsah motoru

1200

kW

60

Vrtání x zdvih

75x90,50

Č. dílu z
prvovýroby

4

Dodává se jako
originální
vybavení

Vlastnosti

Odlehčený motor
Zmenšené celkové rozměry
Velmi vysoký poměr výkonu
a hmotnosti

Výhody

Nízké emise CO2 motor
šetřící životní prostředí, nižší
spotřeba paliva

Dodatečně platné pro
následující modely

Peugeot 301, Citroen C3 - DS3

Aktuální katalog

CATGY1201

BMW X5
Značka

Popis výrobku

Číslo dílu

Těsnění hlavy válců.

AH6420

Výrobce

BMW

Model

x5

Roky

2010

Palivo

Benzín

Počet válců

6

Kódy motoru

N55B30A

Obsah motoru

2979

kW

200 / 272

Vrtání x zdvih

84x89,60

Č. dílu z
prvovýroby

Dodává se jako
originální
vybavení

11127591482
11127599212

Vlastnosti

Prvovýrobní provedení
a materiál
Vícevrstvé ocelové
Německá kvalita

Výhody

Vysoká odolnost
Bez úniků
Vynikající mikroutěsnění

Dodatečně platné pro
následující modely

Řada 1, řada 3, řada 4, řada
5, řada 6, X3, X6

Aktuální katalog

CATPA1001

Mercedes-Benz Třída C
Značka

Popis výrobku

Číslo dílu

Č. dílu z
prvovýroby

Hlavní ložisko

72-4725
TBA

A6510330101
A6510330102

Ojniční ložisko

71-4724

A6510380011
A6510380110

Pístní kroužky

08-433400-00

A6510300124

Píst

TBA

Výrobce

Mercedes-Benz

Model

C220 CDI

Roky

2014

Palivo

Diesel

Počet válců

4

Kódy motoru

OM651.921

Obsah motoru

2143

kW

70-120kW

Vrtání x zdvih

83x99,00

Rozměry

STD, 0,25 mm, 0,50 mm
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Dodává se jako
originální
vybavení

Vlastnosti

• Provedení a materiál
prvovýrobního pístu
• Horní pístní kroužek GDC
• Optimalizovaná poloha
chladicího kanálu

Výhody

• nižší spotřeba paliva
• nižší emise NOx
• osvědčená spolehlivost

Exkluzivní technologie
Federal-Mogul

Horní kroužek GDC

Dodatečně platné pro
následující modely

Třída B, třída C, Sprinter

Aktuální katalog

CATNU1201
CATGT1001
CATGY1201
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Co je nového

Představení nových
výrobků
AE představuje 3 nové
varianty vačkového
hřídele pro nejoblíbenější
naftový motor
společnosti VW
Sady kroužků Goetze
nyní navíc pokrývají
14,6 milionů asijských
vozidel v Evropě

VW 1.9 TDI PD je nejoblíbenější motor skupiny
Volkswagen, kterým jsou osazena vozidla značek
Audi, Seat, Škoda a VW a také některé modely
značky Ford. AE nyní nabízí tři varianty vačkového
hřídele pro tento široce používaný motor. CAM672
je litinová verze, CAM914 je alternativní litinová
verze tvrzená indukčním kalením a CAM928

Společnost Goetze představila 56 nových sad

vám nabízí možnost instalace ocelové verze

kroužků pro 48 asijských motorů. Sady kroužků

ekvivalentní prvovýrobnímu vačkovému hřídeli. Ať

pokrývají 13 z hlavních 100 motorů, které jsou

již tedy máte jakýkoliv rozpočet nebo požadavky,

momentálně v oběhu ve vozovém parku v

můžeme vám nabídnout ideální řešení.

Evropě. Podle údajů Polk je v Evropě zhruba
14.600.000 vozidel, ve kterých lze nyní tyto sady
kroužků používat. Pokrývají modely vyrobené
automobilkami Daewoo, Daihatsu, Honda,
Hyundai, Kia, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru,
Suzuki a Toyota.
Čísla těchto nových dílů budou zvýrazněna v
příštím katalogu kroužků Goetze.
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Bezolovnatá ložiska Glyco
získávají ocenění PACE
innovation award
V dubnu získala společnost Glyco prestižní

Inženýři společnosti Federal-Mogul při hledání

oceněni Automotive News PACE za svá špičková

náhrady za olovo v kluzných ložiscích čelili

bezolovnatá ložiska motoru. Ložiska zvítězila v

mnoha výzvám, ale uspěli při vývoji vhodných

kategorii výrobků, kde se odměňuje inovace v

materiálů založených na velmi odlišném kluzném

nových výrobcích, konstrukčních součástech

a technickém mechanismu. Tyto materiály jsou

nebo systémech, které nastavují nová pravidla v

vhodné pro benzínové i naftové motory, pro hlavní

automobilovém průmyslu.

i ojniční ložiska v rámci široké řady cyklů zátěže.

Společnost Federal-Mogul byla první a stále

„Společnost Federal-Mogul poskytuje ucelenu

je jedinou společností, která nabízí komplexní

řadu ložisek šetrných k životnímu prostředí, která

portfolio bezolovnatých ložisek na trhu s

dokáže uspokojit výrazně se zvyšující poptávku

náhradními díly, jelikož předpokládala odklon od

od výrobců motorů, převodovek či vozidel pro

olovnatých produktů v předstihu před vydáním

dodávky pro prvovýrobu i autoopravárenství,“

legislativních požadavků, které vstoupily v

říká Els Forceville, produktový manažer oddělení

platnost v roce 2011.

ložisek společnosti Federal-Mogul. „Dodáváme
stejnou technologii ložisek pro náhradní díly v
autoopravárenství jakou používáme ve výrobcích

„Dodáváme stejnou
technologii ložisek
pro náhradní díly v
autoopravárenství
jakou používáme
ve výrobcích v
prvovýrobě.“

v prvovýrobě a tato odměna představuje uznání
našeho postavení jako společnosti se špičkovou
technologií.“
Vzhledem k tomu, že tato ložiska byla schválena
pro značný počet aplikací, stala se z nich špičková
technologie v odvětví.
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Technický bulletin SB2213

Rovinnost a povrchová ochrana
Specifikace dosedacích ploch pro těsnění
(Metrické jednotky)
Níže jsou uvedeny obecné specifikace, které se týkají naftových i zážehových motorů. Je třeba mít na
paměti, že rozteče mezi šrouby, otvory pro olej a vodu, tlaky atd. se budou u různých motorů lišit. Může
také dojít k výjimkám, kdy je třeba dodržovat nižší tolerance tak, aby bylo motor správně utěsněn.
Následují námi doporučené specifikace:

DÉLKA

ŠÍŘKA

3válcové motory, motory V6

0,075 mm

0,050 mm

4válcové motory, motory V8

0,100 mm

0,050 mm

Šestiválcové, řadové
motory

0,150 mm

0,050 mm

Bloky válců obvykle nevykazují nerovnosti, ty jsou
většinou spojovány s hlavou válců. Je však třeba
mít na paměti součet obou hodnot, které nesmí
překročit doporučené specifikace.
Nesmí být překročena maximální nerovnost
±0,025 mm (25 µm) v kružnici o průměru 75 mm.

* Jedná se o souhrn hodnot hlavy válce v kombinaci s blokem
válců.

Drsnost povrchu (Všechny hodnoty jsou uvedeny v mikrometrech - µm)
Ra je průměrná výška drsnosti povrchu / Rz je průměrná výška drsnosti profilu.

Běžná těsnění, která obsahují ocel s kompozitem
nebo vrstvy expandovaného grafitu

Doporučený
rozsah

Maximální

Minimální

Litinové hlavy nebo bloky válců

3,0 Ra (25 R z) *

0,8 Ra (4 R z) **

1,5 - 2,5 Ra
(10 - 20 R z)

Hliníkové hlavy nebo bloky válců

1,5 Ra (15 R z)

0,8 Ra (4 R z)

1,3 - 1,5 Ra
(5 - 15 R z)

Sací nebo výfukové potrubí
(litinové nebo hliníkové)

1,5 Ra (15 R z)

0,8 Ra (4 R z)

*

Drsnější povrch omezuje přizpůsobivost těsnění
Hladší povrch snižuje stabilitu těsnění a omezuje jeho odolnost

**

MOTORY používající vícevrstvá ocelová těsnění:

Maximální

Motory používající vícevrstvá ocelová těsnění:
***

0,8 R a (13 R z)***

Vyžaduje se jemnější povrchová úprava.
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Zvlnění povrchu
Pro měření vlnitosti je zapotřebí speciální speciální
zařízení. Nesmí být překročeny hodnoty uvedené
níže, typické pro frézovací stroje:

Maximální výška zvlnění (Wt)
0,020 mm (20 µm)

> profil zvlnění větší než 2,5 mm

0,013 mm (13 µm)
Rozteč amplitud zvlnění by měla být menší než 0,8 mm.

Výška nerovností

Výška zvlnění

Rozteč zvlnění

Poznámky
•

Nemělo by docházet k náhlým nepravidelnostem
překračujícím 0,025 mm (25 µm).

•

Zásadní význam má čistota dosedacích ploch
a těsnění.

•

Struktura („Lay“) je termín pro směr nebo vzor
drsnosti povrchu.
Veškeré strukturní vzory (linky, oblouky,
mřížka) jsou považovány za přijatelné.
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Přihlaste se k
bezplatnému odběru

Chcete-li dostávat zpravodaj o odbornosti
v oblasti motorů a mít přehled o posledních
novinkách a vývoji v oblasti motorových dílů
společnosti Federal-Mogul, pošlete e-mail na
adresu engineexpertise@federalmogul.com
a další zpravodaj se k vám dostane ihned po
vydání.
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