SIMPLY CLEVER

Prodejní argumenty pro zákazníka

Jak vznikají vady?
Především v důsledku krátkého popojíždění se ve výfukovém
systému rychle nahromadí kondenzát tvořený vodou a kyselinou
siřičitou. To může vést k vnitřní korozi a zničení výfuku. Vlivy
počasí a v zimě posypová sůl způsobují vnější korozi. Vady výfuků
způsobují také vysoké teploty a jejich velké výkyvy – obzvláště
v přední části výfukového systému. Vady výfukové soustavy vznikají
rovněž jejím těžkým mechanickým namáháním způsobeným nárazy
kamenů, pohybem těla vozidla a vibracemi motoru.

ŠKODA Economy výfuky jsou pro vás (zákazníka v segmentu
II/III) nejlepším řešením, protože můžete opravdu ušetřit.
Snížením výrobních nákladů při zachování všech technických
a kvalitativních vlastností Vám tyto díly zaručují ekonomicky
výhodné opravy Vašeho vozidla. Díky své modulární geometrické
úpravě jsou ŠKODA Economy výfuky vhodné pro více modelů
vozů. To snižuje náklady na jejich výrobu, což rádi promítáme
do výhodnější ceny pro Vás. ŠKODA Economy výfuky jsou
vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů (např. z oceli žárově
pokovené hliníkem) s vyšší tloušťkou. Díky tomu jsou opravy
starších vozidel ekonomicky velmi výhodné. Pro viditelné díly se
přitom používá vysoce kvalitní nerezová ocel. Tyto výfuky mají
dlouhou životnost (přibližně 4 roky) při plné funkčnosti. Toho je
dosaženo díky tomu, že na rozdíl od konkurenčních dílů je výfuk
vybaven odvodem kondenzátu, který minimalizuje riziko vnitřní
koroze. ŠKODA Economy výfuky jsou tišší, než udávají zákonné
normy a jsou důkladně testovány proti zpětnému tlaku, aby
motor udržel optimální výkon. Výfuky jsou přitom lehké a tím
optimalizují spotřebu vozidla.
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Economy výfuky

U levnějších konkurenčních produktů se často setkáváme
s rozbitými konzolemi, rezavěním a prasklými svary. To vše je
důsledek snížené tloušťky materiálu, nekvalitního zpracování
a chybějícího odvodu kondenzátu. Ten pak pohlcuje skelná vata
v absorpčních tlumičích, a jak vata vysychá, již nikdy nenabude
původní objem. Tyto nedostatky vedou ke kratší životnosti
výfuku pouze okolo 2,5 roku a to bez jakékoli záruky jeho
správného fungování a plné tlumicí funkce.

Jak se rozpoznávají vady?
Vadný výfuk se prozradí výrazným nárůstem hladiny hluku.
Části uvolněné uvnitř výfuku nebo na jeho konzolách způsobují
rachotivý zvuk a skrze perforace způsobené korozí výrazněji
uniká kouř. Stopy sazí a rezavění jsou známkami netěsnících
nebo poškozených míst.

Důsledky vad
Jestliže do interiéru vozidla nebo do motorového prostoru
unikají spalovací plyny, dochází k ohrožení zdraví pasažérů.
Výfukové plyny mohou způsobit malátnost, ztrátu soustředění
a v extrémním případě až riziko udušení. Může také hrozit
požár vozidla. Tyto situace mohou být nebezpečné pro všechny
účastníky provozu. To samé platí o ztrátě soustředění řidiče nebo
i o stresu vlivem zvýšené hlukové zátěže. Kvůli ní řidič nemusí
slyšet potenciální nebezpečí (například přibližující se pohotovostní
vozidla). Z vadné výfukové soustavy mohou odpadnout díly, což
představuje riziko pro všechny účastníky provozu.
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ŠKODA Economy díly

Nabídka produktů
Náš sortiment zahrnuje ŠKODA Economy přední a zadní díl
výfuku a trubku výfukovou.

Vzájemná provázanost dílů
Výfuk – katalyzátor. Spojující potrubí připojuje katalyzátor
k výfukům.
Zadní díl výfuku – koncová trubka. Koncová trubka odvádí
výfukové plyny ze zadního dílu výfuku
Výfuk – upevňovací díly výfuku. Upevňovací díly připevňují
výfukový systém ke spodku vozidla a tlumí vibrace přenášené
do podlahy, čímž brání tomu, aby byly slyšet a cítit uvnitř vozu.

Normy a požadavky

Řez výfukem – popisky:
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Vstupní trubka
Rezonanční komora (expanze). Rezonanční tlumení
využívá přepážky, které stojí v cestě zvukovým vlnám.
Ty se odrážejí a odklání. Během tohoto procesu se
navzájem částečně vyruší.
Absorpční komora. Zvukové vlny se svádějí do porézního
materiálu (absorpční vaty). Ta pohltí část zvukové
energie, což vnímáme jako snížení hluku.

Dlouhá životnost
Vestavěný odvod kondenzátu výrazně snižuje koroze dílu. Tímto
opatřením se výrazně snižuje koroze dílu směrem zevnitř ven.
Protikorozní úprava je také zaručena díky použití vysoce kvalitní
oceli žárově pokovené hliníkem. To zvyšuje odolnost proti korozi
z vnějšku dovnitř.
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Výstupní trubka

Pro dosažení maximální kvality dílů stanovuje koncern
Volkswagen standardy, které přesahují patřičné ISO normy
a právní požadavky. Zvukové emise ŠKODA Economy výfuků jsou
nižší, než dané právní limity.
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ŠKODA Economy díly
Základní informace jsou uvedeny v popisu produktu řady
Economy.
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Funkčnost ŠKODA Economy výfuků
Hlavní funkcí výfuků je snížení akustických emisí. Úkolem
výfuků je zmírňovat a uvolňovat silné rázy, které vycházejí ze
spalovací komory, a to tak, aby zaručeně nebyl překročen daný
hlukový limit. Zároveň je třeba ovlivňovat tok výfukových plynů
během tlumicího procesu tak, aby motor udržel optimální výkon.
Plnou funkčnost výfukové soustavy je nutné zaručit za všech
provozních podmínek – i během častého popojíždění na kratší
vzdálenosti, které způsobuje vyšší tvorbu kondenzátu. Plná
funkčnost musí být také zaručena po celou životnost výfuku.

Konstrukční vlastnosti
Výfukový systém vozidla se skládá z jednoho nebo více výfuků
(přední, střední a zadní díl výfuku). Rozlišujeme rezonanční
výfuky, absorpční výfuky a kombinované absorpčně-rezonanční
výfuky.
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Výhody ŠKODA Economy výfuků
Bezpečnost
Vysoce kvalitní výroba a tvarové spoje zaručují plynotěsnost
součástí a zajišťují tak vzájemnou funkčnost. Tento
bezpečnostní prvek zabraňuje riziku požáru. Také brání plynům
ze spalování proniknout do interiéru vozidla a ohrozit tak zdraví
pasažérů.
Pohodlí a design
Hlukový komfort posádky vyžaduje optimální tlumení a také
harmonické sladění s vlastnostmi motoru.
U některých typů vozidel jsou díly výfuku také součástí jejich
vnějšího designu. Proto viditelné prvky zadních ŠKODA Economy
výfuků jsou nerozpoznatelné od originálních výfuků.

Konkrétní výhody produktů
Výfuk je pomocí speciálních metod důkladně testován proti
zpětnému tlaku, což podporuje dosažení optimálního výkonu
motoru.
Optimální soulad všech součástí
Typ a uspořádání výfuků spolu s délkou a průměrem spojovacích
trubek jsou důkladně sladěny. ŠKODA Economy díly zajisté lícují
i s originálními díly.

