SIMPLY CLEVER
ŠKODA Economy baterie obsahují sníženou hmotnost olověné
složky, která je i tak až 20 procent nad úrovní konkurence. Baterie
má dostatečný výkon pro užití v teple i v zimě. Skládá se z šedého
víka a průhledné nádoby. Mezi speciﬁcké přednosti produktu patří
cenově příznivé řešení oprav odpovídající zůstatkové hodnotě
vozidla. ŠKODA Economy baterie totiž vynikají sníženými výrobními
náklady. Za jistě významné přednosti je možno považovat také
dva roky zákonné záruky, bezúdržbovou konstrukci (díky nízké
spotřebě vody) a nízké hodnoty samovybíjení po celou dobu
používání výrobku. Jeho předpokládaná životnost činí cca 4 roky.

Vlastnosti sortimentu ŠKODA Economy brzdových
destiček
C-75 / M-0 / Y-100 / K-0
C-13 / M-0 / Y-0 / K-45
C-5 / M-0 / Y-0 / K-9
C-3 / M-0 / Y-0 / K-9

ŠKODA Originální
díly versus ŠKODA
Economy díly

Vlastnosti sortimentu originálních brzdových
destiček

Sortiment zahrnuje dvoje různé ŠKODA Economy brzdové
destičky pro přední nápravu a troje různé ŠKODA Economy
brzdové destičky pro zadní nápravu. Těchto pět brzdových
destiček nahrazuje 18 velmi poptávaných originálních dílů.

Sortiment zahrnuje brzdové destičky pro přední nebo zadní
nápravu. Jsou dimenzovány speciﬁcky podle jednotlivých modelů,
individuálně podle výkonu motoru, hmotnosti vozidla a jeho
maximální rychlosti. Sortiment obsahuje rovněž brzdové obložení
pro bubnové brzdy zadní nápravy.
Konstrukční vlastnosti
Brzdové třecí segmenty se skládají z nosné destičky s pružinovým
systémem. Brzdná látka je vyrobena z různých surovin, ze
speciálně sestavované směsi. Mezi speciﬁcké přednosti produktu
patří vlastnosti upravené podle brzdového kotouče. Životnost
dvou brzdových třecích segmentů zpravidla odpovídá životnosti
jednoho brzdového kotouče. Komfort brzdění je optimalizován
podle jednotlivých modelů vozu. Během vývoje proběhly náročné
provozní zkoušky dlouhé mnoho milionů kilometrů za všech
povětrnostních podmínek, čímž je ověřena dlouhá životnost.
Optimální brzdné vlastnosti jsou zaručeny parametry speciﬁckými
pro jednotlivé typy a modely vozů. Zaručen je rovněž neměnný
tlak na pedál po každém brzdění.

Konstrukční vlastnosti
Brzdové třecí segmenty se skládají z kovové nosné destičky
s pružinovým systémem. Složení destiček je propracované
a moderní. Životnost brzdových destiček odpovídá zůstatkové
hodnotě vozidla a je ve srovnání s originálními díly tedy mírně
zkrácená. Sjednocení speciﬁkací a požadavků přináší značné
snížení rozmanitosti variant a tedy snížení nákladů. Výsledné
kompromisy brzdného účinku jsou pouze drobné. Náročné
zkoušky ŠKODA Economy brzdových destiček v provozu
navazují na sériový vývoj, díky čemuž lze snížit rozsah zkoušek.
Kvalita ŠKODA je ovšem zachována. Brzdné vlastnosti se oproti
originálním dílům nemění, řidič má obvyklý komfort brzdění.
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ŠKODA Economy díly

ŠKODA Originální díly

Jedná se o stejné díly, které jsou použity při výrobě nového vozu.
ŠKODA Originální díly jsou dodávány v plném sortimentu. Dodávky
pohotovostních dílů jsou zaručeny i 15 let po ukončení sériové
výroby. Samozřejmostí je zákonná dvouletá záruka. Sériová výroba
ŠKODA originálních dílů probíhá podle systému zabezpečující
nejvyšší kvalitu. Zároveň tyto díly odrážejí nejnovější stav techniky
a jsou přesně uzpůsobeny pro dané vozidlo. Dalšími přednostmi
jsou exkluzivní odbytové kanály, minimální celkové náklady
a maximální zachování hodnoty vozidla.

ŠKODA Economy díly

Jedná se o novou skupinu produktů určených pro vozy starší
pěti let. Tyto díly mají za úkol oslovit zákazníky, kteří jsou citliví
na cenu. Výroba těchto dílů vychází z know how koncernu
Volkswagen, podle zadání vývoje vozu. Při výrobě Economy dílů
jsou upravovány sériové speciﬁkace podle hodnoty staršího
vozu. Zároveň mají upraveny konstrukční vlastnosti, používají
speciﬁcké materiály a jsou vyráběny v omezeném sortimentu.
Potřebný sortiment je postupně rozšiřován a zaměřuje se na
díly sloužící pro údržbu vozu a rychle se opotřebovávající díly.
Dvouletá zákonná záruka je stejná jako u ŠKODA originálních
dílů. Sortiment ŠKODA Economy dílů má řadu předností. Mezi
hlavní patří zajištění maximální kvality díky posériové výrobě
dle koncernového systému zabezpečení kvality. Kvalita sériové
výroby je v tomto případě modiﬁkována s ohledem na věk
a hodnotu vozidla. ŠKODA Economy díly se rovněž dodávají
prostřednictvím exkluzivních odbytových kanálů. Při jejich použití
pro opravu staršího vozu je zohledněn poměr mezi cenou opravy
a zůstatkovou hodnotou vozidla.

Konstrukční vlastnosti
V konstrukci výfuku je použita nerezová ocel. Výfuková soustava
zahrnuje reﬂexní, absorpční a kombinované reﬂexně-absorpční
tlumiče. Speciﬁcké přednosti ŠKODA originálních výfuků spočívají
v nabídce individuální varianty pro každý model vozu a zvýšenou
odolností vůči korozi. Ta je zajištěna použitím ušlechtilé nerezové
oceli. Předpokládaná životnost tak dosahuje 8-10 let. Díky
optimálnímu uzpůsobení všech komponent výfukového systému
je dosaženo vynikajícího tlumení hluku 2 dB pod zákonnými limity.
Minimální průtokový odpor výfukové soustavy zajišťuje vysoký
výkon motoru.

Vlastnosti sortimentu ŠKODA originálních baterií

Vlastnosti sortimentu ŠKODA Economy výfuků

Sortiment ŠKODA originálních baterií zahrnuje 10 různých typů pro
všechny modely ŠKODA bez funkce start-stop a také originální
baterie AGM pro modely ŠKODA s funkcí start-stop.
Konstrukční vlastnosti
ŠKODA Originální baterie se vyznačují nadprůměrně vysokým
podílem olova a vysokou otřesuvzdorností za extrémních
podmínek. baterie podávají optimální výkon při studeném startu
do -25°C a mají maximální rezervu kapacity. Sestávají z černého
víka a průhledné nádoby baterie. Speciﬁcké přednosti těchto
produktů jsou technologie LongLife (umožňuje prodloužení
intervalu údržby), dvouletá záruka a fakt, že s rostoucím stářím
baterie se nezvyšuje její samovybíjení. Předpokládaná životnost
ŠKODA originálních baterií činí minimálně 5 let.

Vlastnosti sortimentu ŠKODA originálních výfuků
Sortiment ŠKODA Economy výfuků obsahuje přední a zadní díl
a výfukové potrubí.

Vlastnosti sortimentu ŠKODA Economy baterií

Konstrukční vlastnosti jsou dány tím, že tyto díly jsou vyrobeny
ze za tepla pohliníkované oceli. Tyto výrobky se vyrábí s nižší
rozmanitostí variant, což snižuje jejich výrobní náklady a tím
i cenu. Přitom je zajištěno optimální vzájemné sladění dílů
výfukového systému. Tyto díly přesně lícují s originálními díly
a kromě toho plní požadavky na optimální tlumení hluku dle
zákonných předpisů. Zároveň je zajištěn nízký odpor proudění
spalin v zájmu zajištění vysokého výkonu motoru.

Sortiment zahrnuje originální přední, střední a zadní díl výfuku,
katalyzátor, vlnovec, výfukové potrubí a upevňovací díly.

Sortiment ŠKODA Economy baterií je dosud omezený na tři různé
typy s kapacitou 61 Ah, 72 Ah a 85 Ah pro řadu modelů ŠKODA bez
funkce start-stop.

