PORADNIK WŁAŚCICIELA SKODY
Skoda Polmozbyt - Z NAMI BEZPIECZNIE DOJEDZIESZ DO CELU

Zabezpiecz auto przed zimą
OSŁONA ZIMOWA
Wraz z nadejściem zimy wiele osób
boryka się z problemem zimna
w samochodzie. Przyczyny tego mogą
być różne np.: uszkodzony termostat,
ale należy również pamiętać o różnicy
temperatury miedzy zimą a latem.
Podczas uruchamiania silnika temperatura otoczenia latem może
o
przykładowo wynosić 20C,
zimą zaś
o
-20C, wówczas różnica temperatury
o
wynosi 40C.
Jeśli weźmiemy pod
uwagę taką różnicę oraz to, że często
pokonujemy samochodem niewielkie
odległości to okazuje się, że silnik nie
nagrzewa się do optymalnej temperatury. Jeśli nawet wymienimy termostat to może okazać się, że działa
podobnie jak stary. Dlatego na okres
zimy warto pomyśleć o zabezpieczeniu
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samochodu przed utratą ciepła. Jest na
to sposób kupując osłonę zimową.
Osłonę taką można stosować jeśli
temperatura otoczenia spadnie poniżej
o
0C.
Zalety osłony zimowej
? Chroni silnik przed chłodem,
? Skraca czas osiągnięcia właściwej
temperatury silnika, co daje zmniejszenie zużycia paliwa,
? Oryginalny estetyczny wygląd
? Trwałość na lata
? Prosty montaż i demontaż
? Chroni chłodnicę przed uszkodzeniami
Montaż osłony zimowej jest prosty
i w większości modeli Skody wygląda
podobnie. Należy otworzyć pokrywę
silnika, podnieść ją do góry i położyć
osłonę na atrapie. Następnie najlepiej
jest przełożyć metalowe uchwyty,
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(uchwyty są wraz z osłoną zimową
w komplecie) i przytrzymując wspornik
ręką, przykręcić osłonę zimową wkrętakiem. Trochę inaczej wygląda montaż w Fabi II, ponieważ kratka atrapy nie
jest podnoszona wraz z pokrywą silnika
do góry. W Fabi II również podnosimy
pokrywę silnika do góry, a następnie
zdejmujemy dwie zaślepki plastikowe,
które znajdują się na ścianie czołowej
nad kratką atrapy. Kolejnym etapem
jest wstępne przykręcenie wsporników
metalowych do osłony zimowej i przełożenie ich przez atrapę. Przez otwory
zdjętych zaślepek przytrzymujemy ręką
wsporniki i dokręcamy wkrętakiem
osłonę zimową. Po zamontowaniu
osłony należy pamiętać o zamontowaniu zaślepek.
Aktualnie osłonę zimową można nabyć
do Skody:
þ Felicii,
þ Fabii przed i po liftingu,
þ Octavii I przed i po liftingu,
þ Octavii II przed i po liftingu,
þ Superba,
þ Fabii II
þ Roomstera.
W niedługiej przyszłości producent
planuje wprowadzić do sprzedaży
osłony do najnowszych modeli Skody
czyli Superba po liftingu oraz Yeti.
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Produkty chemiczne ułatwiające życie
PREPARATY
NAPROBLEMY
PROBLEMY
PREPARATY NA
Z GWINTAMI
Z
GWINTAMI.
Jeszcze niedawno funkcjź tź spe³niały różnego rodzaju
podk³adki. Problem
wystźpowa³ z ich
powtórnym
zastosowaniem,
czy
można daną podkładkę jeszcze raz
użyć, czy też należy ją
wymienić, a jeżeli tak
to pojawia³ siź kolejny
problem z dobraniem
odpowiedniej wielkoú ci nowej podk³adki.
Rozwiązaniem tego
problemu jest jedna
butelka
odpowiedniego kleju, którego
użyjemy niezależnie od tego czy to będzie
mała, czy duża sruba. W przypadku
połączeń, które co jakiś czas musimy
mimo wszystko rozkręcać
należy
zastosowac klej VE 24569 Threadlock
Formula,
który
jest
spoiwem
anaerobowym tzn. wiążącym w zetknięciu
z metalem, a nie z powietrzem. Do
odkręcenia sruby zabezpieczonej tym
klejem wystarczą zwykłe standardowe
narzędzia. Stosowanie jest niezwykle
proste. Wystarczy na czysty i suchy gwint
sruby nanieść kroplę spoiwa, skręcić
i odczekać nie poruszając skręcanymi
częściami przez około 15 minut.

Jego stosowanie jest równie proste,
wystarczy nanieść spoiwo na obie łączone
powierzchnie, mocno skręcić, usunąć
nadmiar kleju i odczekać przez 15 minut
bez poruszania po³¹ czeniem.
Każdy, kto kiedykolwiek próbował
rozmontować jakieś
urz¹ dzenie wie doskonale ile kłopotu
może sprawić jedna
skorodowana i zapieczona ú ruba. A wystarczy w momencie
montażu połączenia
zastosować
specjalny smar VE 13109
Anti-Seize Thread
Lubricant,
który
przeciwdziała zapiekaniu, zakleszczaniu
i zacinaniu siź gwintów. Jego zastosowanie jest niezmiernie proste. Gwintowane części oczyszczamy z korozji i brudu, następnie
pokrywamy cienką warstwą smaru i
skrźcamy je. Smar jest bezpieczny dla
sond lambda. Preparat miedziowy
wytrzyma³y jest na temperatury do
1090°C (chwilowa tem.), 650°C (stała
tem.).

KLEJDO
DONAPRAWY
NAPRAWY
KLEJ
OGRZEWANIA
TYLNEJ
OGRZEWANIA
SZYBY.
TYLNEJ SZYBY.
SR-130 Rear Window Defogger. Jest
to profesjonalny
produkt do naprawy uk³adu ogrzewania tylnej szyby.
Jako jedyny preparat na rynku
pozwala naprawić
zarówno przewodzące linie układu
ogrzewania jak też
pęknięte mocowania. Zawiera
czyste
srebro.
Układ ogrzewania
działa jak przewód
elektryczny. Jakiekolwiek jego uszkodzenie powoduje uszkodzenie
danej linii.

PASTA USZCZELNIAJĄCA
PASTA USZCZELNIAJĄCA MEGA GREY.
MEGA GREY

Gdy skręcamy
elementy, które wymagaj¹ bardzo sporadycznego demontaæu, a przedewszystkim
podlegają
większym drganiom
i obci¹æeniom mog¹ cym powodować ich
odkręcenie, lepszym
rozwiązaniem będzie
uæycie kleju równieæ
o formule anaerobowej, ale o nieco
innych w³aściwoú ciach, a mianowicie
VE 27569 Stud &
Bering. W tym przypadku przy demontaæu musimy zastosowaę specjalne narzździa, a czasami podgrzaă połączenie.

Pamiętajmy by przy wszystkich,
powyższych czynnościach przestrzegać
ú rodków ostroænoú ci umieszczonych na
opakowaniu preparatów.

Pasta uszczelniająca MEGA GREY
jest najwyższej
jakości
silikonem. Została zaprojektowana
specjalnie
dla
najnowszych,
mocno
wysilonych, wielozaworowych
silników. Dzięki
specjalnej recepturze nie uszkadza sond lambda (czujników
tlenowych) Zakres temperatury
O
O
od 73C do 345
C. Pasta spełnia
wymagania
producentów samochodów (O.E.M). Jest odporna na oleje,
smary, płyny chłodnicze. Pasta ma
zastosowanie
do misek olejowych,
pokrywy zaworów, uszczelek termostatów,
pomp wodnych i wiele innych.
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Co zrobić, gdy nieopatrznie przy montażu nie zastosowaliśmy specjalnego
smaru, b¹ dü teænatrafiliú my na ú rubź zakrźconą przez kogoś
innego, również bez
zabezpieczenia specjalnym smarem. Należy zastosować preparat BRAKE AWAY
super skuteczną piankę penetrującą do odkręcania nawet najbardziej zardzewiałych
śrub. Produkt profesjonalny działa tam
gdzie inne preparaty
zawodzą.

Koło
pasowe
alternatora

Uwaga
Koło pasowe alternatora ze
sprzęgłem jednokierunkowym, należy wymienić po 100
tysiącach kilometrów nawet
jeśli wygląda na sprawne.
Wówczas nie zaskoczy nas
nagła awaria podczas jazdy
samochodem.

zwłaszcza, że ze względu na liczbę
odbiorników prądu ma on dużą większą
moc niż kiedyś. Aby zmniejszyć bardzo
szkodliwe obciążenia, a przez to zwiększyć żywotność całego osprzętu wymyślono koło pasowe alternatora ze
sprzęgłem jedno kierunkowym.
Zasada działania takiego sprzęgiełka jest podobna do torpeda piasty
tylnego koła w rowerze (wolnobieg).
Gdy prędkość obrotowa alternatora jest
większa niż prędkość wału korbowego
(obroty silnika spadają) alternator nie
jest napędzany paskiem tylko obraca
się swobodnie, a pasek nie wyhamowuje prędkości obrotowej alternatora
dzięki temu pasek pracuje w łagodniejszych warunkach. Jeśli obroty silnika
wzrastają napęd z koła pasowego jest
przenoszony na wirnik alternatora za
pomocą sprzęgła. Wymagania jakie są
stawiane sprzęgłu jednokierunkowemu to tłumienie nierównej pracy silnika,
a także praca w wysokiej temperaturze.
Praca miedzy stanem przenoszenia
prędkości obrotowej jak również
i wyłączenia odbywa się w czasie
liczonym w milisekundach. Prędkość
obrotowa koła pasowego alternatora

Jeden rodzaj to torx sześciokątny. Na
zdjęciu powyżej.

Koło pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym jest montowane w samochodach od 1995 roku pod marką INA.
Jest ono coraz powszechniej stosowane ze względu na swoje zalety. Koło
pasowe zwiększa niezawodność pracy
i trwałość pasków wielorowkowych,
zmniejsza hałas i drgania powstające
w osprzęcie. Oprócz tego pasek
wielorowkowy, który przenosi napęd na
wiele urządzeń jest bardzo długi.
Drgania paska mogą powstawać
również z oporu, jaki stawia alternator,

KĄCIK UŚMIECHU
Gdzie byłeś tak długo?
- W komisariacie. Zatrzymali mnie, za
wolno jechałem.
- Od kiedy to zatrzymują za wolną
jazdę?
- Radiowóz mnie dogonił...
Nauka jazdy. Instruktor mówi do
kursanta.
- Jak jest czerwone to się zatrzymaj.
- Jak jest zielone to jedź,
- Jak ja jestem biały to zwolnij
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jest z reguły wyższa o 2 do 2,5 raza od
prędkości obrotowej wału. Wbrew
pozorom koło pasowe musi być bardzo
precyzyjnie zaprojektowane i wykonane. Ponieważ przy projektowaniu
takich sprzęgieł jednokierunkowych
zakłada się, że mają pracować bezawaryjne przez 100 tysięcy kilometrów,
wiec gdy auto przejedzie określoną
liczbę kilometrów, należy wymienić je
na nowe, nawet jeśli nie ma oznak
zużycia
Do wymiany koła pasowego alternatora potrzebny jest specjalistyczny
klucz. W samochodach osobowych
stosowane są dwa rodzaje takich
kluczy. Klucze różnią się między sobą
końcówką, która przytrzymuje wirnik
alternatora.

Drugi klucz ma wygląd gwiaździsty
dwunastokątny. Na zdjęciu powyżej.
Dwie blondynki jada samochodem.
Zatrzymuje je policjant i mówi:
- Dowody proszę.
- Ojeku, my nie umiemy pływać
Jedzie facet BMW i złapał gumę.
Zatrzymał się na poboczu i zmienia
koło. Podjeżdża mercedes wysiada
gościu i się pyta:
- Co pan robi?
- Odkręcam koło - odpowiada facet.
Ten z mercedesa bierze kamień wali w
szybę i mówi:
- To ja wezmę radio
Kiedy trabant wyciąga największą
prędkość??
Podczas holowania
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Idzie sobie baca i ciągnie na sznurku
zegarek. Przechodzący turysta pyta
zdziwiony:
- A co to baco, zegarek na sznurku
ciągniecie?
- Ja go wreszcie nauczę chodzić!
Policjant zatrzymuje kobietę jadąca
zbyt szybko samochodem.
- Nie widziała pani znaku
ograniczenia prędkości?!
Kobieta nachyla się, zagląda pod
siedzenie, wyciąga białą laskę i
mówi:
- Ja jestem niewidoma...
Policjant:
- A to przepraszam bardzo...
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