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Juriul pentru Marele Premiu Internaţional EQUIP AUTO pentru Inovaţii în Industria
Automobilelor a întocmit o listă scurtă de 30 de candidaţi din câteva sute de nominalizări. Votul
final din 10 septembrie, imediat înaintea expoziţiei, va decide câştigătorii trofeelor de aur şi
argint pentru fiecare dintre cele cinci categorii. Ceremonia oficială de premiere va avea loc
marţi, 13 octombrie, la EQUIP AUTO, în prezenţa unui numeros public format din reprezentanţi
ai unor renumite companii din sectorul automobilelor şi media.
Lista scurtă pentru anul 2015 este următoarea:
Categoria OEM şi Tehnologii Noi

Societate: NTN-SNR
Produs selectat: ARTICULAŢIE UŞOARĂ DE BUTUC PCS
Data lansării pe piaţă: 2015/09
La solicitarea Renault, NTN-SNR a dezvoltat ansambluri de
rulmenţi şi garnituri pentru transmisie care vor fi instalate pe
prototipul hibrid Eolab prezentat în octombrie 2014. Inovaţiile
vizează reducerea greutăţii componentelor, reducerea forţei de
frecare a rulmenţilor de roată şi de asemenea noile inovaţii
introduse în tehnologiile consacrate, în special pentru transmisie.
Rezultatele obţinute demonstrează o reducere a greutăţii de
peste 25% pentru toate componentele. NTN-SNR a adaptat
tehnologia japoneză de "articulaţie de butuc PCS" pentru
proiectarea conexiunii canelate dintre articulaţia cu viteză constată a arborelui motor şi prototipul
butuc-rulment. Aceasta reprezintă o fixare prin fricţiune cu caneluri ajustate cu mare precizie, care
elimină jocul mecanic în timpul deplasării şi reduce zgomotul. Această tehnologie asigură valorile
necesare ale cuplului mecanic (între 2500 Nm şi peste 7500 Nm) cu un diametru mult mai mic,
contribuind astfel la reducerea greutăţii transmisiei. NTN-SNR a redus de asemenea greutatea
rulmenţilor de roată printr-o tehnologie de roată compactă cu pivot de centrare din aluminiu, la care se
conectează funcţia de suport a şurubului pentru etanşarea garniturii de transmisie. De asemenea la
producerea rulmentului pentru acest prototip au fost folosite bile ceramice, mai uşoare. Reducerea
totală a greutăţii pentru întregul sistem de transmisie şi rulmenţi realizată de NTN-SNR este de peste
25%, sau 6 kg, ceea ce reprezintă o contribuţie semnificativă la reducerea greutăţii totale a vehiculului.
Cuplu îmbunătăţit cu 30 - 40%: NTN-SNR a redus forţa de fricţiune, obţinând beneficii importante.
Rezultatul este o reducere a consumului de energie şi a emisiilor de CO2 de ordinul a 1%. Această
performanţă a fost realizată cu ajutorul dimensiunilor adaptate, a tratamentelor specifice de suprafaţă
şi, în primul rând, a tehnologiei de ultimă generaţie pentru etanşarea rulmentului, finalizată de NTNSNR. Noile garnituri au contribuit la reducerea fricţiunii pe osiile motoare faţă cu 30% şi până la 40%
pe osiile motoare spate.

Societate: POCLAIN POWERTRAIN
Produs selectat: ADDIDRIVE
Data lansării pe piaţă: 2016/12
Timp de peste 20 de ani, Poclain Hydraulics a
comercializat soluţii de mobilitate suplimentară hidraulică
destinată camioanelor grele şi vehiculelor comerciale
uşoare. Astăzi, peste 15.000 de vehicule din întreaga lume
sunt echipate cu o soluţie de mobilitate suplimentară
Poclain. O nouă societate a grupului Poclain, Poclain
Powertrain, dezvoltă activitatea din sectorul automobilelor
şi propune o nouă soluţie destinată vehiculelor de
pasageri: transmisia temporară pentru tracţiune integrală
TM
AddiDrive , adaptabilă tuturor tipurilor de vehicule.
Clienţii din ţările în curs de dezvoltare se confruntă cu
infrastructuri rutiere de slabă calitate, condiţii meteo imprevizibile şi venituri mici. Astfel, nevoia de
mobilitate sporită la un preţ adecvat este foarte ridicată. Ţările mai dezvoltate care beneficiază de
şosele mai bune şi venituri mai mari se confruntă uneori cu probleme de mobilitate: o trecătoare
montană înzăpezită în timpul concediilor, o zonă mlăştinoasă în mediul rural – sau alte situaţii dificile
în faţa cărora şoferul este neputincios. Toţi aceşti şoferi au nevoie de o mobilitate îmbunătăţită şi de
preţuri atractive comparativ cu soluţiile 4x4 obişnuite.
AddiDrive satisface necesităţile ocazionale fără a impune constrângerile mecanice aferente sistemului
4x4, ca de ex. consumul de combustibil. În plus, el prezintă avantajul de a fi transparent; el are un
efect foarte redus asupra platformei vehiculului şi nu necesită modificarea habitaclului.
Această soluţie foarte compactă este bazată pe un principiu simplu: o pompă hidraulică, acţionată de
ieşirea diferenţialului, acţionează un motor hidraulic pe spate prin furtunuri de mare presiune.
Mulţumită modularităţii sistemului, producătorul autoturismului poate instala această ofertă AWD pe
mai multe tipuri de vehicule (neplanificate iniţial pentru 4x4) şi astfel îşi poate spori portofoliul de
clienţi.

Societate: SCHAEFFLER AUTOMOTIVE
Produs selectat: DISC DE AMBREIAJ CU AMORTIZOR CU PENDUL CENTRIFUGAL
Data lansării pe piaţă: 2016/01

La fiecare vehicul prevăzut cu motor cu ardere internă, amortizarea variaţiilor cuplului motorului care
ajung în transmisia manuală este esenţială.
Astăzi, soluţia principală este utilizarea unei volante simple amortizoare cu
un disc de ambreiaj amortizat. Din nefericire, eficienţa unui astfel de sistem
este limitată odată ce motorul devine mai aciclic (reducerea puterii,
reducerea cilindrilor, reducerea vitezei, etc.) conducând în mod obişnuit la
folosirea unui amortizor de înaltă calitate (de ex. volantă amortizoare
dublă), care oferă o performanţă prea ridicată.
Pentru rezolvarea acestei probleme, Schaeffler a dezvoltat o alternativă
eficientă din punct de vedere al costurilor cu autorul unui disc amortizat
combinat cu un amortizor cu pendul centrifugal, folosit deja în producţia de
masă a unor volante amortizoare duble.

Astfel, amortizarea variaţiilor cuplului motorului este satisfăcătoare la cupluri mai mici de 250Nm,
furnizând astfel o soluţie intermediară.
Acest nou produs a fost dezvoltat iniţial prin simulare numerică, iar în prezent a trecut toate testele;
curând va fi introdus pe linia de producţie.
Societate: SCHAEFFLER AUTOMOTIVE
Produs selectat: MODUL HIBRID
Data lansării pe piaţă: 2016/01
Un modul hibrid conceput pentru utilizarea optimizată a spaţiului pentru integrarea în grupuri
motopropulsoare existente.
Avantaje:
• Masă inerţială redusă
• Eficienţă generală ridicată
• Dinamica complexă a actuatorului în combinaţie cu ambreiajul
unidirecţional permite o conectare foarte rapidă la motorul cu ardere
internă după pornire
Beneficii:
• Permite deplasare electrică până la > 160km/hr
• Dinamică foarte ridicată a vehiculului la trecerea pe motorul cu
ardere internă
• Reducerea consumului de combustibil cu până la 22% (în funcţie de
aplicaţia vehiculului)
Integrare / instalare:
• Integrare între motoarele cu ardere internă / transmisiile existente
Date de performanţă:
• Motoarele cu ardere internă până la 800Nm
• Motoare electrice până la 100kW
• Dinamică foarte ridicată a ambreiajului < 100ms

Societate: SIARR-WESTFALIA AUTOMOTIVE
Produs selectat: SISTEM DE ASISTARE A TRACTĂRII
Data lansării pe piaţă: 2015/01
Deplasarea în marşarier cu o remorcă ataşată reprezintă întotdeauna o dificultate – direcţia este
contraintuitivă, şoferul manevrează volanul exagerat iar remorca se răsuceşte la 90°. WestfaliaAutomotive a dezvoltat un nou sistem care determină unghiul dintre vehicul şi bara de tractare.
Această inovaţie a reprezentat platforma pentru dezvoltarea de către Westfalia a sistemului de
asistare a tractării. El permite deplasarea automată în marşarier a remorcii. O componentă esenţială a
acestui sistem este senzorul rotativ integrat în bila barei de
tractare; acest senzor transmite vehiculului informaţii legate de
poziţia exactă a remorcii. Această inovaţie în tehnologia
tractării va fi lansată în premieră pe Audi Q7 2015.
Un inel transmiţător cu 16 magneţi permanenţi este poziţionat
cu precizie într-o canelură inelară din bila barei de tracţiune şi
se mişcă în jurul unui senzor. Inelul transmiţător este conectat
la cupla remorcii şi comunică senzorului un flux continuu de
date privind mişcarea de rotaţie a remorcii. Senzorul măsoară mişcarea şi unghiul de răsucire şi
transferă datele către vehicul. Atunci, sistemul instalat pe vehicul preia funcţia de virare la deplasarea
în marşarier. Şoferul alege direcţia şi poziţia în care doreşte să se deplaseze remorca cu ajutorul
comenzilor de pe bord, apoi accelerează uşor şi vehiculul se deplasează în marşarier în poziţia
selectată. Senzorul rotativ este prevăzut cu o toleranţă maximă de 0,5°. Rezoluţia ridicată de 0,01°
permite senzorului să determine unghiul cu mare precizie – chiar şi în condiţii meteo nefavorabile.
Acest sistem poate fi integrat în bare de tractare fixe sau rabatabile, sistemele electronice şi cablurile

fiind complet încorporate în bara de tractare. Tehnologia inovatoare care stă la baza sistemului de
asistare a tracţiunii dezvoltat de Westfalia-Automotive poate furniza date care vor fi utilizate în viitor
pentru şi mai multe funcţii. Bara de tracţiune a viitorului reprezintă o interfaţă pentru informaţii, fiind un
dispozitiv inteligent şi nu o simplă conexiune.

Categoria piese de schimb şi post-vânzare
Societate: BV Corporation
Produs selectat: TRUSĂ DE REPARAŢII PENTRU STOPURI ŞI FARURI
Data lansării pe piaţă: 2015/05
Trusele de reparaţii a lentilelor BV Corporation permite
utilizatorilor să acopere o gaură sau o fisură a lentilelor
stopurilor sau sale farurilor, care au fost sparte în urma unui
impact.
Trusele conţin adeziv, plăcuţe subţiri şi flexibile, disponibile în
trei culori: roşu, galben şi alb (incolor).
Plăcuţele sunt de asemenea disponibile în toate culorile, în versiuni netede şi transparente sau
texturate şi translucide dacă difuzorul de lumină al lentilei este şi
el spart.
Aceste truse repară o lentilă spartă pe loc, fără demontarea
carcasei. Anumite plăcuţe sunt prevăzute cu un model de grilă
care de apropie se culoarea şi proprietăţile reflexive ale lentilei.
Plăcuţa se montează rapid şi cu uşurinţă pe suprafeţe plane sau
curbe cu o garnitură din adeziv special care asigură o etanşare
perfectă.
Uşor de utilizat: Curăţaţi lentila şi poziţionaţi plăcuţa deasupra suprafeţei afectate pentru a determina
dimensiunea necesară, lăsând o margine de suprapunere în toate direcţiile de la locul avariat. Tăiaţi
plăcuţa la dimensiunea necesară, dezlipiţi folia protectoare, apăsaţi plăcuţa pe lentilă şi apăsaţi cu
degetele pe margini pentru a asigura o fixare corespunzătoare.
Această reparaţie oferă următoarele avantaje:
-

Rapid şi uşor de aplicat fără demontarea carcasei
Reface modelul de grilă al difuzorului de lumină
Asigură o etanşare permanentă
Limitează impactul asupra mediului şi costul reciclării lentilei sparte.

Prima inovaţie este cel mai bun cost de reparare a avariilor minore comparativ cu costul de înlocuire a
lentilei.
Inovaţia BV Corporation este oferirea unei truse care conţine atât panouri netede cât şi texturate.
Asocierea acestor două tipuri de plăcuţe permite restaurarea modelului de grilă a difuzorului şi
asigurarea unui aspect estetic.
Aceste truse de reparaţii sunt destinate profesioniştilor, pentru a oferi servicii de reparaţii la preţuri
atractive. Aceste truse pot fi folosite şi de clienţi, ca un produs „DIY”.
Societate: CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING France
Produs selectat: SENZOR VDO REDI
Data lansării pe piaţă: 2014/06

Noul Senzor REDI facilitează serviciul TPMS. Întrucât tot mai multe vehicule sunt prevăzute cu
sisteme de monitorizare a presiunii anvelopelor, acest lucru poate afecta atelierele de vulcanizare şi
dealerii de anvelope specializaţi. Vehiculele cu sisteme indirecte trebuie recalibrate după schimbarea
presiunii anvelopei sau la înlocuirea anvelopei. Pentru vehiculele cu sisteme directe, cea mai uşoară
metodă de asigurare a funcţionării adecvate, şi pentru anvelope de vară şi pentru cele de iarnă, este
instalarea unui set suplimentar de senzori. Şi aici intră în scenă Senzorul VDO REDI: deşi în industria
curentă de service practic toate vehiculele care sunt prevăzute cu un sistem TPMS au nevoie de un
senzor specific TPMS, în viitor atelierele de service vor putea instala pe multe dintre vehiculele de pe
piaţă cu doar trei tipuri distincte de senzori VDO REDI. Astfel sunt generate avantaje pentru stocurile
şi logistica atelierelor şi pentru comerţul cu piese de schimb. În plus, senzorul VDO REDI prezintă şi
alte avantaje.
Elimină nevoia de programare a senzorului în atelierele de service:
Deşi soluţiile comparabile trebuie să aibă senzorul programat pentru fiecare vehicul pe loc, respectiv
în atelier, senzorul VDO REDI prezintă o altă abordare: el este livrat „gata de instalare”, ceea ce
înseamnă că el este deja preprogramat şi gata pentru procedura de reconfirmare a vehiculului – de
unde şi numele produsului, care este derivat din cuvântul „ready”.
Noua poziţionare a senzorului:
Majoritatea senzorilor TPMS de pe piaţă sunt conectaţi la supapa anvelopei, pe când senzorul VDO
REDI este ataşat pe căptuşeala interioară a anvelopei. Acest lucru poate uşura instalarea senzorului
în atelierele de service, şi protejează mai bine senzorul împotriva avariilor mecanice şi reduce
semnificativ riscul de coroziune, printre altele. Întrucât este instalat în interiorul anvelopei, senzorul
european VDO REDI poate fi combinat practic cu orice tip de roată sau de supapă.
Societate: HENKEL LOCTITE TEROSON
Produs selectat: ADEZIV PENTRU REPARAREA PLASTICULUI, CU USCARE RAPIDĂ TEROSON PU 9225 SF
ME
Data lansării pe piaţă: 2013/11
TEROSON PU 9225 SF ME este un adeziv pentru reparaţii, cu două componente, cu uscare rapidă.
El este folosit în general pentru lucrări de reparaţii pe elementele vopsibile de interior şi pe elementele
exterioare de plastic, în special pentru avarii minore ca de ex. zgârieturi sau găuri în barele de
protecţie, spoilere, praguri, etc. Fraza de risc R40 a fost eliminată datorită tehnologiei de micro-emisii.
Acest produs poate fi uscat cu lumină infraroşie la 60°C.
Aplicare uşoară cu TEROSON ET HANDGUN TWIN CR 25ML şi un amestecător static adecvat.
Se recomandă pregătirea suprafeţei cu TEROSON VR 20.
Beneficii:
• Recomandat pentru suprafeţe deteriorate de cel mult 7cm
• Proprietăţi excelente la şlefuire
• Aderenţă superioară pe mase plastice (foloseşte aditivul de aderenţă TEROSON 150 PRIMER)
• Poate fi vopsit cu toate sistemele de vopsire auto (foloseşte aditiv de aderenţă)
• Reduce riscurile de sănătate şi siguranţă datorită proprietăţilor MicroEmission™
Date tehnice:
• Baza produsului: poliuretan cu două componente
• Culoare: gri închis
• Interval maxim de aplicare: aprox. 2 min.
• Dimensiunea ambalajului: 2 cartuşe x 25ml
Societate: OPTIBELT
Produs selectat: OPTIBELT SCC – CONTROLUL SCHIMBĂRII
Data lansării pe piaţă: 2015/08

OPTIBELT sărbătoreşte o premieră mondială: Optibelt SECURED reprezintă prima curea de
transmisie cu indicator de uzură integrat. De acum înainte, nu mai sunt necesare instrumente pentru
verificarea perioadei de viaţă a curelei.
Datorită sistemului integrat SECURED Change Control, uzura este identificată automat:
La finalul ciclului de viaţă, un marcaj de culoare roşie devine vizibil pe interiorul curelei. Doar atunci se
recomandă înlocuirea curelei de către proprietarul vehiculului.
Înalta tehnologie SECURED Change Control reprezintă o premieră mondială introdusă de OPTIBELT.
Ea optimizează intervalele de service şi contribuie la eficientizarea ciclurilor de viaţă.
Pentru a asigura funcţionarea corectă a „Sistemului de Control al Schimbării”, au fost dezvoltate şi
testate amestecuri precise de materiale pentru a oferi această tehnologie de marcare prin culoare. De
fapt, până acum nu a existat nicio metodă pentru verificarea uzurii efective a curelei cu profil „V” fără
instrumente specifice.

Societate: SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET
Produs selectat: INA GEARBOX
Data lansării pe piaţă: 2014/11
INA GearBOX oferă atelierelor de service toate
elementele necesare reparării cutiilor de viteze, care până
acum a reprezentat o activitate specializată.
Acest sistem permite tuturor atelierelor să realizeze lucrări
de reparare a transmisiei – şi astfel să-şi îmbunătăţească
profitul (piese de schimb + manoperă) comparativ cu
înlocuirea completă a cutiilor de viteze, îmbunătăţindu-şi
imaginea faţă de consumatorul final, care va beneficia de
reparaţii mai puţin costisitoare prin corelare cu valoarea
reziduală a vehiculului.
Această soluţie de reparare simplifică semnificativ repararea transmisiilor. Ea se bazează nu doar pe
experienţa Schaeffler legată de cauzele cele mai des întâlnite ale defectării sistemului de transmisie,
ci şi pe furnizarea tuturor componentelor necesare pentru reparaţii profesionale.
Conceptul INA GearBOX se bazează pe o analiză detaliată a defectărilor obişnuite ale cutiei de viteze
pentru fiecare tip de transmisie şi este orientat în special spre uzul atelierelor. Fiecare sistem INA
GearBOX conţine toate componentele necesare pentru repararea profesională în atelier a tuturor
tipurilor de transmisii.

Categoria Conectivitate

Societate: ACTIA AUTOMOTIVE
Produs selectat: ACTIA ICAN
Data lansării pe piaţă: 2015/10
Unitatea ACTIA iCAN reprezintă un instrument de diagnostic şi
telematică, instalat post-vânzare pe vehicule uşoare şi
autoutilitare uşoare şi care poate îndeplini toate funcţiile legate de
diagnosticarea la distanţă şi diagnosticarea în atelier. El
prevesteşte noua generaţie de vehicule conectate. Această

unitate de tip “plug and play” se conectează la priza OBD şi, printr-un
sistem de recunoaştere automată a arhitecturii electronice a
vehiculului, permite realizarea operaţiunilor de diagnosticare pe
diverse mărci de automobile. El nu reprezintă un simplu “dongle OBD”
– ci mai degrabă el conţine întreaga capacitate a unui instrument de
diagnostic. Folosit la distanţă, iCAN acţionează ca un sistem telematic
care adaptează în mod automat strategia de investigare atunci când
vehiculul se află în mişcare, pentru a menţine siguranţa vehiculului. El
permite comunicarea informaţiilor către un back-office (manager de
parc auto, atelier, etc.) cu privire la distanţa rulată (km, consum de
combustibil, urmărire GPS, viteza medie, etc.), comportamentul
şoferului şi informaţii specifice fiecărei platforme de vehicule, ca de
ex. distanţa parcursă efectiv sau data următoarei revizii. Atelierul
poate obţine diagnostice precise ale vehiculului: monitorizarea
parametrilor (baterie, temperaturi, presiuni, nivele, etc.) şi coduri de
eroare ale producătorului. Împreună cu baza de date Multi-Diag®,
aceste coduri de eroare sunt interpretate. În atelier, iCAN acţionează
ca o interfaţă cu vehiculul, compatibilă cu Multi-Diag®. Se elimină necesitatea de conectare a unei alte
interfeţe pentru comunicarea cu vehiculul. Astfel iCAN devine puntea de comunicare şi realizează
toate diagnosticările şi configurările comandate de mecanic pe instrumentul Multi-Diag®. În final, iCAN
poate informa şoferul prin interfaţa Bluetooth® care permite dialogul cu diverse aplicaţii pe
smartphone. ACTIA iCAN reprezintă un element central al “360° workshop”, un mediu şi un ecosistem
complet de echipamente şi servicii prin care ACTIA® permite specialiştilor să-şi dezvolte capacitatea
de operare asupra vehiculelor.
Societate: ATEQ TPMS TOOLS
Produs selectat: INSTRUMENT DE DIAGNOSTIC VT56 OBDII TPMS
Data lansării pe piaţă: 2014/10
Acesta este mai mult decât un simplu instrument TPMS: ATEQ VT56 a fost dezvoltat pe baza
funcţionalităţilor şi caracterului intuitiv al modelului VT55 TPMS într-un pachet complet reinventat.
Tehnicienii care au fost încântaţi de experienţa ATEQ TPMS vor continua să se bucure de navigarea
facilă şi actualizările automate pe care le aşteaptă de la VT56.
Operatorul trebuie doar să selecteze marca, modelul şi anul de fabricaţie şi apoi să apese butonul
ENTER SAU doar să scaneze codul VIN al vehiculului.




Inteligent, intuitiv şi complet reinventat
Afişaj color de înaltă rezoluţie 4.3”
Cel mai avansat instrument TPMS de pe piaţă

Un instrument TPMS complet actualizabil, universal, conceput pentru activarea tuturor senzorilor
TPMS şi pentru memorarea datelor preluate de la aceştia. Cu ajutorul conectorului OBDII, aceste date
pot fi transferate vehiculului pentru resetarea ECU atunci când se înlocuieşte un senzor sau când
poziţia roţii este modificată. Toţi senzorii programabili cunoscuţi pot fi programaţi cu VT56.
Poziţia OBDII: VT56 cunoaşte poziţia conectorului OBDII de pe fiecare vehicul, şi o afişează.
VT56 afişează toate informaţiile senzorului pe un singur ecran. Transferul către OBDII sau imprimarea
datelor senzorului se realizează imediat.
Asistenţă integrată: toate informaţiile de care aveţi nevoie, la îndemâna dvs.: asistenţă, training,
proceduri de resetare a vehiculului şi numărul de piesă al senzorului post-vânzare.
Scanare VIN: trebuie doar să scanaţi numărul de identificare a vehiculului pentru a copia sau clona
senzorii TPMS rapid şi uşor.

Societate: CELETTE
Produs selectat: SISTEM ELECTRONIC DE MĂSURARE NAJA Data lansării pe piaţă: 2014/09

Celette France SAS prezintă noul software 3D pentru Sistemul Electronic de Măsurare NAJA
Evolution. Un set de inovaţii tehnice pentru specialiştii în reparaţii după coliziune.
Mai întâi, proprietăţile ergonomice au fost reproiectate complet şi actualizate pentru a asigura
utilizatorilor o eficienţă optimă, o vizualizare perfectă în 3D a punctelor de control cu marcarea în timp
real a abaterilor şi cartografierea 3D a interferenţelor de măsurare.
Software-ul este de asemenea compatibil cu tehnologiile recente şi poate fi utilizat pe tablete.
Sistemul poate fi particularizat cu un ecran multi-view ce poate fi configurat în funcţie de necesităţile
dvs. Pot fi adăugate puncte pe o fişă de date existentă, sau utilizatorul poate crea o nouă fişă de date
pentru flexibilitate sporită în toate condiţiile.
În final, conectivitatea la Internet asigură accesul la servicii multiple ca de ex. actualizări, baza de date
mondială a vehiculelor şi memorarea datelor pe Celette Cloud
pentru salvarea şi diseminarea informaţiilor dvs.
Pe piaţa de analizare a vehiculelor avariate, Software-ul NAJA 3D
reprezintă singurul produs în care ergonomia, capacitatea de
particularizare şi conectivitatea la web atinge nivele care anterior
erau inaccesibile.

Societate: CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE
Produs selectat: OBD-BT-DONGLE
Data lansării pe piaţă: 2015/12
Continental, sub marca proprie VDO, a proiectat un dongle Bluetooth® OBD (Diagnostic On-Board)
care facilitează extragerea datelor legate de diagnosticarea vehiculului. Livrarea informaţiilor legate de
electronica de bord şi motor ca de ex. indicaţii de service, erori, consum de combustibil, RPM sau
nivelul bateriei, prin protocoale standardizate sau specifice OEM.
Accesul la aceste date se realizează prin priza OBD, aflată în general sub volan, unde se conectează
dispozitivul dongle. Datele sunt colectate şi transferate prin Bluetooth® către o aplicaţie mobilă
dedicată şi apoi către un server central.
Acest instrument a fost proiectat pentru operatori şi furnizori de servicii. El analizează şi procesează
datele prin algoritmi specifici pentru a oferi informaţii
standardizate care sunt uşor de utilizat.
Astfel, fiecare parte interesată poate, prin aplicaţia mobilă
personală şi sistemele backend, să ofere o gamă de servicii
ca de ex. alerte de siguranţă (pierderi de presiune, nivel
redus ulei, accident), alerte de întreţinere (data reviziei, erori)
sau recomandări pentru şofat (treaptă de viteză incorectă,
supraturare).

Accesul la aceste date reprezintă un avantaj major în
universul vehiculelor conectate. El reprezintă o componentă
esenţială în construirea soluţiilor inteligente pentru şofatul ecologic, siguranţă, PAYD / PHYD, şi
întreţinerea vehiculului. Pentru ateliere, el promite simplificarea şi optimizarea activităţilor şi planificării
acestora, permiţând prestarea unor servicii personalizate, geolocalizate, sporind satisfacţia clienţilor.

Elemente cheie:
1 – Conexiune sigură: dispozitivul este conceput pentru a satisface standardele producătorului
vehiculului şi ale industriei, asigurând evitarea interferenţelor cu sistemele vehiculului.
2 – Integrare cu serverele Continental pentru accesarea informaţiilor
legate de diagnostic şi pentru construirea unor nivele avansate de
service.
3 – O nouă abordare pentru ateliere: o mai bună utilizare a capacităţilor
lor, noi servicii pentru clienţi pentru îmbunătăţirea satisfacţiei şi fidelităţii
acestora.
4 – Îmbunătăţirea conduitei la volan datorită noilor aplicaţii dedicate.

Societate: DAF Conseil / eXponentia
Produs selectat: AUTOMY – PACHET PENTRU REPARAŢII
Data lansării pe piaţă: 2015/09
Primul pachet software SaaS complet integrat pentru reţelele de reparaţii auto (vehicule uşoare,
vehicule grele de marfă, vehicule cu două roţi, etc.) care permite o procesare completă a tuturor
datelor, independent de modulul utilizat, stocarea datelor în condiţii de siguranţă şi escaladarea
datelor la diferite nivele din cadrul reţelei (distribuitori, regiuni, reţele, etc…).
Acest pachet propune o serie de module funcţionale, fiecare dintre acestea operând independent de
celelalte:
•
•
•
•
•
•

Programare şi cotaţie online (rezervare)
Tabletă recepţie în timp real a vehiculului (Check-in)
Asistenţă tehnică online îmbunătăţită (tichet)
Instrument de management multi-marcă (cost şi facturare) (WebGest)
Studii de satisfacţie, instrument de campanie de marketing relaţional multi-canal (Cap Services)
Manual de întreţinere virtuală pentru smartphones (DriveCool)

Beneficiile acestui pachet sunt:
• Transferul de date la toate nivelele reţelei, cu borduri de comandă dedicate
• O singură sursă pentru toate datele
• O soluţie globală care acoperă toate etapele de procesare a clientului, de la solicitarea iniţială a unei
programări la predarea vehiculului după service, în paralel cu capacitatea de administrare a
campaniilor specifice de marketing direct care îmbunătăţesc fidelitatea
clientului
• Acest pachet este multilingv şi va fi disponibil în Franţa, Italia,
Germania, Regatul Unit, Belgia, Olanda şi Spania. Pachetul este produs
de DAF Conseil, Franţa şi Tekné Consulting, Italia în cadrul unui
parteneriat comun.
Societate: T-SCAN
Produs selectat: GROOVE GLOVE
Data lansării pe piaţă: 2015/09
Dispozitivul Groove Glove utilizează software-ul cloud Tyre Profile
pentru a calcula uzura profilului, adâncimea profilului şi pentru a
determina dacă uzura indică necesitatea alinierii. În câteva secunde, se
generează raportul consumatorului TreadTrackerTM şi acesta devine un
puternic instrument pentru convingerea clientului şi vânzarea de anvelope şi servicii de aliniere.
Acesta este primul instrument cu laser de măsurare a adâncimii profilului şi a alinierii de acest tip,
suficient de mic pentru a fi ţinut în palmă.

Groove Glove furnizează informaţii detaliate privind adâncimea profilului anvelopei şi alinierea
vehiculului folosind puternicul produs software folosit de produsele TreadSpec. Scanarea vehiculului
se realizează rapid în orice zonă a atelierului dvs.: nu aveţi nevoie decât de un semnal wireless. Apoi
software-ul elaborează un raport de client pentru sporirea semnificativă a vânzărilor de anvelope şi
servicii de aliniere.

Caracteristici / beneficii:
- Uşor, durabil, portabil
- Scanner integrat de cod de bare pentru identificarea vehiculului
- Cameră integrată pentru recunoaşterea numărului de înmatriculare
- Măsurare laser
- Afişaj touchscreen pentru interfaţarea uşoară
- Măsurare laser în peste 400 puncte ale anvelopei
- Giroscop şi accelerometru integrate pentru măsurători precise
Service – Domenii de Service – categoria reţele post-vânzare

Societate: ACTIA AUTOMOTIVE
Produs selectat: SERVICII 360° PENTRU ATELIERUL DVS.
Data lansării pe piaţă: 2016/01
ACTIA Automotive va pune în curând la dispoziţie noi
acorduri de service 360°. Simplu, concret, fiabil şi bazat
pe ultimele inovaţii din cadrul reţelei, acest angajament
vine la timp şi va revoluţiona abordarea activităţilor de
“service” post-vânzare pentru automobile. Serviciile
360° sunt destinate să acopere toate necesităţile de
service pentru clienţi, întrunind integral aşteptările
acestora.
Aceste servicii sunt disponibile în noi contracte revizuite, care combină o componentă de bază
alcătuită din serviciile esenţiale şi o gamă de opţiuni inovatoare, accesibile şi reconfortante pentru
acoperirea tuturor necesităţilor atelierului.
Aceste 4 elemente esenţiale acoperă 16 opţiuni pentru atelier:
1. Asistenţă zilnică, indiferent dacă este vorba de procesarea datelor, telefon şi / sau nivel
expert.
Vizează identificarea problemelor cu ajutorul noilor tehnologii ca de ex. asistenţă de la distanţă pe
instrumentele clientului; ideal pentru instalări rapide.
2. Dispozitive, cu întreţinere anuală, actualizări de software şi baze de date, aprovizionarea cu
consumabile sau prelungiri ale perioadelor de garanţie.
Vizează protejarea şi garantarea întreţinerii operaţionale a investiţiilor însă şi oferirea unor
consumabile autentice şi fiabile; siguranţă pentru ateliere independente.
3. Activitate, cu training online sau local, servicii de reparaţii în 72 ore sau închirierea unui
instrument înlocuitor.
Vizează conservarea aptitudinilor atelierului, asigurarea continuităţii operaţionale şi oferă opţiunea de
închiriere a unor instrumente suplimentare pentru a face faţă intensificării temporare a activităţii;
opţiuni necesare dealerilor sau instalărilor rapide.
4. O extranet (disponibilă în curând), cu FAQs, programarea intervenţiilor, actualizări
intermediare şi capacitatea de stocare a datelor legate de clienţi.
Asigură un spaţiu online pentru identificarea defecţiunilor, selectarea datelor sau actualizarea
instrumentelor în timp real.

Societate: CONTiTECH
Produs selectat: PIC (CENTRU DE INFORMAŢII DESPRE PRODUS)
Data lansării pe piaţă: 2015/04
Chiar şi mai complet şi mai intuitiv, noul Centru de Informaţii
despre Produs (PIC) al ContiTech Power Transmission Group
este acum disponibil pentru computere şi dispozitive mobile. Cu o
structură mai clară în ciuda funcţionalităţii extinse, PIC oferă
informaţii legate de toate produsele ContiTech pentru vehicule
post-vânzare, instrucţiuni de instalare şi instrucţiuni practice de
instalare. Sunt disponibile o broşură şi un material video care
explică modul în care atelierele pot accesa PIC uşor şi gratuit, şi
ce conţine acest portal.
Odată numărul articolului introdus la www.contitech.de/pic, sistemul afişează toate informaţiile
relevantele şi actualizate – fără necesitatea de înregistrare sau logare. Pentru descărcarea
Instrucţiunilor Tehnice sau a instrucţiunilor detaliate de instalare, tot ceea ce aveţi nevoie este codul
de pe ambalajul produsului. Dispozitivele mobile pot accesa de asemenea PIC în mod direct prin
intermediul codului QR de pe ambalajul produsului. PIC prezintă mecanicilor instrucţiunile esenţiale de
care aceştia au nevoie pentru reparaţiile legate de componentele transmisiei cu curea în câteva
secunde.
Noul PIC este disponibil în 16 limbi şi este integrat complet în website-ul ContiTech şi conectat la
catalogul online. Au fost încorporate toate grupele noi de produse – de la amortizoare de vibraţii
torsionale la rolele libere ale alternatorului, seturile de instalare şi seturile de curele „multi-V”. Imaginile
cu profilul curelelor disponibile sunt de asemenea incluse în lista de piese a tuturor seturilor.
În doar două minute şi jumătate, noul material video de training oferă detalii complete legate de
posibilităţile şi avantajele PIC. Conceput sub forma unui film amuzant despre mecanicul Tom, acest
material prezintă pe scurt beneficiile serviciilor digitale într-o manieră distractivă şi uşor de înţeles.
Broşura prezintă şi ea accesibilitatea şi utilitatea PIC. Similar materialului video, activităţile de zi cu zi
ale personajului de desene animate în cadrul atelierului reprezintă elementul central al broşurii.

Societate: FEDERAL MOGUL
Produs selectat: FM-FOR-ME
Data lansării pe piaţă: 2014/09

Federal Mogul Motorparts îşi extinde programul de marketing pe teren; FM-For-Me. FM-For-Me este
un program particularizat, conceput să satisfacă cerinţele specifice
ale clienţilor în domeniul reparării şi întreţinerii autoturismelor, de
la distribuitor la instalator, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor lor
tehnice şi despre produs. Echipa dedicată efectuează în fiecare an
vizite pe teren la mii de instalatori, oferind servicii detaliate pentru
sprijinirea activităţii şi dezvoltarea comercială a acestora.
Demarat urmă cu câteva luni în Franţa şi derulat acum şi în
Germania, programul este construit în jurul a cinci elemente-cheie;
• My Team – cu o echipă dedicată, fiecare client are un singur
punct de contact căruia îi poate adresa toate întrebările legate de
activitatea lor, rapid şi eficient, la fiecare vizită.
• My Business – FM-For-Me analizează vânzările clienţilor şi calculează potenţialul total de vânzare de
piese. Apoi echipa foloseşte aceste date pentru a elabora un plan de vânzări personalizat, integrând

training tehnic şi promoţii, pentru a contribui la dezvoltarea lor economică, creşterea cifrei de afaceri şi
atingerea unor nivele mai mari de profit.
• My Stock – Federal-Mogul analizează populaţia locală de vehicule şi emite recomandări privind
constituirea stocurilor. Prin aceste cunoştinţe de piaţă îmbunătăţite, distribuitorii îşi pot spori vânzările
şi profitabilitatea iar atelierele au convingerea că pot primi piesele necesare rapid şi eficient.
• My Campus – platforma de training online a Federal-Mogul oferă consumatorilor acces gratuit 24/7 la
resurse interactive de instruire. Ea oferă un program complex de training pentru a ajuta utilizatorii să
înţeleagă mai bine produsele şi să-şi îmbunătăţească cunoştinţele tehnice.
• My Bonus - FM-For-Me oferă stimulente pentru membrii programului. Consumatorii câştigă puncte
pe baza achiziţiilor, pe care le pot preda în schimbul unor premii.

Societate: GUERNET Compresseurs
Produs selectat: POWER MOTOR SYSTEM
Data lansării pe piaţă: 2015/06
Utilizatorii de aer comprimat dotaţi cu unităţi mobile urmăresc în permanenţă eficientizarea spaţiului,
reducerea greutăţii şi a nivelelor de poluare a dubelor lor. Pentru a satisface aceste necesităţi,
GUERNET COMPRESSEUR a decis să comercializeze POWER MOTOR SYSTEM. Acest sistem
reprezintă un compresor acţionat direct de motorul dubei, prin rola
accesorie a arborelui cotit şi o curea. Compresorul este conectat
direct la un rezervor de stocare aflat sub vehicul, iar aerul
comprimat este livrat printr-un furtun. Presiunea poate fi setată
3
până la 11 bari (circa 160 PSI) cu un debit de 42 m /h. operatorul
poate porni compresorul cu ajutorul unui panou de control de pe
staţia de lucru din spatele vehiculului. Inovaţia acestui sistem este
faptul că motorul dubei este cel care acţionează compresorul.
Astfel evitaţi instalarea unui alt motor în cabina din spate, şi evitaţi
transportul şi manipularea buteliilor. Acest sistem este prevăzut
cu un temporizator ajustabil (1 - 10 minute) permiţând oprirea
automată a motorului atunci când utilizatorul nu foloseşte aer comprimat şi când rezervorul este plin.
Astfel se limitează consumul de combustibil şi emisiile. Întregul sistem este ascuns complet în vehicul,
ceea ce asigură clienţilor accesul permanent la aer comprimat fără aglomerarea spaţiilor de lucru, şi
cântărind doar 79 kg. Pe scurt, POWER MOTOR SYSTEM combină funcţionalitate, accesibilitate,
securitate, conformitate şi economie pentru toţi utilizatorii care au nevoie de aer comprimat în
activitatea lor. Deocamdată, sistemul nostru este disponibil doar pentru Renault Master tracţiune faţă
single-turbo 110 şi 125 CP. Adaptabilitatea sa este scalabilă în funcţie de cerinţele clientului, şi sunt în
curs de realizare şi alte versiuni.

Societate: OKI
Produs selectat: ROBOKI
Data lansării pe piaţă: 2016/01
Robot 3D pentru spălarea maşinilor: un braţ flexibil, precis şi articulat, realizat din fibră de carbon,
scanează vehiculul 3D pentru stabilirea traiectoriei de spălare cât mai apropiat posibil de vehicul. (fără
restricţii legate de formă, până la tipul H1L1, cu sau fără accesorii şi reglaje). Spălare particularizată,
precisă, eficientă şi sigură. Toate mişcările şi obstacolele sunt evitate şi analizate înainte de stabilirea
măsurilor de siguranţă. Există două nivele de siguranţă în ROBOKI: modul palpare, care protejează
vehiculul împotriva contactului cu mediul printr-o pernă de aer, husă sensibilă şi detectoare, şi modul
siguranţă: Dacă se detectează o neregulă, braţul este pus în poziţia de retragere şi se realizează un al
doilea test. Dacă modificarea (de ex. o uşă deschisă este închisă), nu mai este prezentă în cartografie,
operaţia va reporni fără întreruperea programului de spălare. Braţul articulat se poate roti pe două şine
alternativ, ceea ce dublează viteza de spălare. Se va reduce timpul de aşteptare al clienţilor, ca de ex.

poziţionarea vehiculelor şi selectarea programului. Procesul unic de spălare este un sistem de dozare
conceput, dezvoltat şi produs de OKI, în funcţie de sistemul de spălare şi tipul murdăriei. Utilizatorii pot
configura un program personalizat de spălare, pas-cu-pas, în funcţie de tipul murdăriei de pe vehicul
(de ex. murdărie specifică în anumite componente: noroi = sub maşină, ţânţari = în faţa maşinii).
Economisire de apă: Duza de spălare de mare presiune poate fi deschisă şi închisă prin adaptarea
cartografiei vehiculului (duza dincolo de vehicul = închisă). Apa, care este deversată 100% dintr-un
sistem de osmoză inversă, este reciclată. Printre alte avantaje se numără consumul redus de
electricitate, structură redusă (absenţa şinelor), monitorizare / control / management în timp real, şi
control personalizat. Este fabricat 100% în Franţa; de un proiectant şi producător unic al sistemului de
spălare şi a structurii, de la A la Z, titular al unui patent internaţional.

Categoria echipamente de atelier

Societate: 3M
Produs selectat: COLORMATCH FILM
Data lansării pe piaţă: 2015/06
Pelicula 3M™ Color Match este o peliculă subţire adezivă care uşurează pentru vopsitori selecţia
rapidă a diverselor culori eliminând riscul de eroare. Este adezivă şi uşor de repoziţionat, ca un Post-it,
pe toate suprafeţele. Ea permite utilizatorilor să analizeze culoarea şi să o privească din diverse
unghiuri.
Flexibilă şi adaptabilă, este disponibilă în 3 culori: gri deschis, gri şi gri închis, pentru a satisface toate
necesităţile vopsitorilor de caroserii.
În plus faţă de caracteristicile sale tehnice, ambalajul şi uşurinţa de utilizare şi depozitare o fac un
instrument esenţial pentru vopsitori.

Societate: AVL DiTEST
Produs selectat: AVL DITEST HV SAFETY 2000
Data lansării pe piaţă: 2014/01
Dezvoltat special pentru industria automobilelor, AVL DiTEST HV
Safety 2000 – modul de măsurare de înaltă tensiune –
garantează respectarea cu stricteţe a tuturor cerinţelor privind
siguranţa şi a siguranţei în atelier. AVL DiTEST HV Safety 200
este primul dispozitiv de tip “all in one” capabil să realizeze măsurători în conformitate cu UNECE
R100. El suportă cerinţele unei măsurători cu 1 amper şi aceasta se realizează exclusiv cu ajutorul
portului standard USB, fără alimentare electrică suplimentară sau baterii.
•
•
•
•
•
•
•
•

Măsurătoare pe bază de meniu a condiţiei de-energizate cu documentare continuă
Măsurarea rezistenţei izolaţiei active cu ajutorul generatorului de tensiune de test integrat
Voltmetru integrat până la 1.000 V
Măsurarea conexiunii echipotenţiale conform UNECE R100
Funcţii standard de multimetru
Procedură de diagnostic şi măsurare, cu instrucţiuni
Alimentare electrică prin interfaţă USB
Poate fi calibrat pentru precizie reproductibilă

Societate: CAPELEC
Produs selectat: TESTER COMPLET AUTOMAT PENTRU FASCICULUL FARURILOR CAP 2700
Data lansării pe piaţă: 2015/10

Sistemul CAP2700 a fost dezvoltat pentru piaţa surselor de lumină care se află într-un proces de
revoluţionare completă. Producătorii şi proiectanţii de vehicule profită
de cele mai recente tehnologii optice pentru a se diferenţia şi pentru a
oferi noi modele unice. Utilizarea unor forme complexe şi a tehnologiei
instantanee cu inovaţiile de matrice LED activă contribuie la această
tendinţă. Reglajul şi reparaţiile devin complexe, necesită precizie pentru
poziţionare şi măsurare. CAP2700 aduce cu sine automatizarea şi
operarea rapidă pe care operatorii nu le mai pot asigura.
Cu 3 funcţii de poziţionare asistată şi un nou proces de imagistică
digitală, CAP2700 este compatibil cu toate sursele de lumină existente: Halogen, Xenon şi LED,
pentru fază lungă, scurtă şi ceaţă. O lentilă XL este compatibilă cu mai multe module LED, oferind o
imagine completă şi de înaltă definiţie a fasciculului. CAP2700 întruneşte toate reglementările şi
aşteptările: întrerupere, intensitate, unghi lateral …
CAP2700 poate fi implementat cu uşurinţă în linia de verificare a vehiculelor. El poate fi particularizat
şi adaptat: parcare în dreapta sau în stânga benzii, instrument porţionat între două benzi, pe ambele
laturi ale unei linii de producţie (reglaj asistat al fasciculului).
Inclinometrul încorporat asigură reglajul dinamic instantaneu al înclinării senzorului optic, independent
de traficul de pe bandă, uzura pistei, sau deteriorarea podelei. Este prevăzut de asemenea cu
conectivitate wireless completă (alimentare electrică, comunicaţii de date şi monitorizarea mediului).
Ambele funcţii noi reduc costurile de instalare, fără lucrări civile sau conexiuni cu cabluri. Sistemele
electronice şi motoarele sunt alimentare cu baterii. Ele sunt reîncărcate automat la parcarea în locaţia
de standby. Transmisia wireless de date este realizată prin Wi-Fi şi Bluetooth®. Este folosit pentru
poziţionarea asistată a vehiculului. Când este cazul poate fi folosită o telecomandă.
Sistemul CAP2700 a fost dezvoltat pentru piaţa surselor de lumină care se află într-un proces de
revoluţionare completă. Producătorii şi proiectanţii de vehicule profită de cele mai recente tehnologii
optice pentru a se diferenţia şi pentru a oferi noi modele unice.

Societate: CCG CORGHI COUGAR GROUP
Produs selectat: ARTIGLIO UNIFORMITY
Data lansării pe piaţă: 2015/10
Uniformity de la Corghi reprezintă primul schimbător de anvelope cu diagnostic din lume. El asigură
analiza neuniformităţilor roţii şi montarea pas-cu-pas a anvelopei pe jantă. Proiectat de specialiştii de
la Corghi, Uniformity reprezintă prima tehnologie care permite montarea pas-cu-pas direct pe
schimbătorul de anvelopă, devenind astfel un adevărat centru de diagnostic pentru roată: esenţial
pentru specialiştii care doresc să ofere clienţilor servicii de cea mai înaltă
calitate.
Mulţumită unei role de presă cu rotaţie variabilă şi senzorilor laser de mare
precizie, el nu realizează doar operaţiunile obişnuite de instalare şi demontare
a anvelopei, ci şi un diagnostic complet a unei roţi sau a întregului set de roţi
al vehiculului, analizând geometria cu şi fără sarcină şi simulând
comportamentul pe şosea pentru a spori confortul şi siguranţa şoferului.
El rezolvă problema vibraţiilor, indicând operatorului cum să monteze
anvelopa de jantă în mod optim (montare pas-cu-pas) reducând timpul normal
de lucru cu cel puţin 25% şi eliminând 50% dintre etapele necesare anterior.
Fiecare operaţie este indicată în mod simplu, datorită interfeţei video cu

grafică modernă şi intuitivă.
În timpul montării şi demontării anvelopei, el analizează geometria jantei şi uniformitatea anvelopei
(rigiditate radială şi laterală, şi toate deformările geometrice care pot provoca vibraţii în timpul
deplasării).
El ghidează operatorul pas-cu-pas prin activitatea executată.
El rezolvă toate neuniformităţile constatate, optimizând
poziţia de cuplare a jantei cu anvelopa – singura soluţie reală
la această problemă, evitând necesitatea de utilizare a unui
schimbător de anvelopă şi a unui dispozitiv de echilibrare a
roţilor.
Toate etapele fundamentale ale procesului de înlocuire şi
verificare a anvelopei şi a întregii roţi sunt realizate pe un
singur dispozitiv, astfel încât dispozitivul de echilibrare a
roţilor este folosit doar pentru etapa finală de echilibrare.

Societate: FACOM
Produs selectat: BLOCURI DE ŞLEFUIRE AUTOREGLABILE CR.SB
Data lansării pe piaţă: 2015/10
Cu ajutorul acestui bloc de şlefuire autoreglabil, recondiţionarea unei suprafeţe a curbe sau eliptice
este rapidă şi uşoară. Nu există riscul de aplatizare a suprafeţei.
Blocurile de şlefuire autoreglabile FACOM urmăresc curbele vehiculului cu întreaga suprafaţă a
şmirghelului.
Ele permit utilizatorilor să acţioneze mai rapid, mai precis şi mai bine.
Doar câteva straturi de mastic sunt suficiente pentru a reface forma
caroseriei. Calitate: o suprafaţă curbă şi eliptică perfectă. Disponibile
în versiuni de 200 şi 400 mm.

Societate: FILCAR
Produs selectat: ARMTEL
Data lansării pe piaţă: 2015/05
Un braţ telescopic pentru gazele de eşapament ale autovehiculelor şi motocicletelor care nu necesită
instalarea unui ajutaj pe toba de eşapament, evitând astfel deteriorarea accidentală a vehiculului.
Flexibilitatea braţului permite utilizarea sa cu vehiculele pe sol sau ridicate pe rampă, fără schimbarea
ajutajului. Sistemul de manipulare a acestui braţ (au fost emise două patente) nu intră niciodată în
contact cu gazele de eşapament: astfel eficienţa braţului nu este afectată. Braţul este prevăzut cu o
supapă de închidere care se deschide automat la coborârea
braţului. El poate fi utilizat pe toate şinele Filcar existente. El
poate fi instalat pe tavan, pe perete sau pe toate şinele Filcar
existente.

Societate: GYS
Produs selectat: GYSPRESS 8T
Data lansării pe piaţă: 2015/03

Acest produs este echivalentul maşinilor voluminoase, hidraulice, de nituire care se găsesc în principal
în fabrici. Punctul său forte este capacitatea de condensare a aceloraşi tehnologii mecanice folosite în
maşinile tradiţionale de nituire într-un instrument portabil de 30 cm. Mult mai flexibil şi mai confortabil
de utilizat, braţul maşinii de nituit poate fi mutat pentru a putea lucra pe fiecare centimetru de
caroserie.

Principalele avantaje ale GYSPRESS 8T sunt:
- Portabilitatea şi mobilitatea
- Compact, greutate redusă şi uşor de utilizat, poate exercita o forţă de
până la 8 tone
- Este prevăzut cu mai multe braţe interschimbabile
- Are un preţ competitiv
- Realizat de GYS, fabricat în Franţa
Compact şi uşor, GYSPRESS are cea mai mică greutate dintre maşinile de nituit din categoria sa.
GYS a produs câteva seturi de matriţare, câte unul pentru fiecare producător auto. GYSPRESS este o
maşină uşor de modernizat, care nu necesită lucrări de întreţinere.
GYS lucrează în fiecare zi la simplificarea şi îmbunătăţirea acestui instrument, având în vedere
necesităţile utilizatorului final. De exemplu, manometrul său asigură configurarea uşoară şi precisă.

Societate: HELLA
Produs selectat: INSTRUMENTUL CSC
Data lansării pe piaţă: 2014/10
Instrumentul CSC (calibrare cameră şi senzor) permite calibrarea eficientă şi precisă a unei vaste
game de sisteme de asistare bazate pe cameră.
Principalele caracteristici:
• Compatibil cu o vastă gamă de autovehicule şi sisteme de asistare bazate pe cameră
• Sistem flexibil, modular care poate fi configurat în funcţie de cerinţele fiecărui atelier în parte
• Asigură rezultate precise fără a necesita o staţie de aliniere a osiilor complet echipată, o podea
netedă sau o platformă de ridicare
• Integrare completă cu instrumentele de diagnostic mega macs
• Bazat pe tehnologie radar şi cameră
• Rezistent

Societate: MIRKA
Produs selectat: OSP- SISTEM OPTIMIZAT DE PREGĂTIRE A
SUPRAFEŢELOR
Data lansării pe piaţă: 2015/11
OSP este un sistem de pregătire a suprafeţelor bazat pe un proces
simplu în patru paşi şi care utilizează abrazivi şi instrumente
patentate. El reduce timpul petrecut cu reparaţiile caroseriei,
garantând în acelaşi timp un finisaj perfect.
Acest proces în patru paşi, uşor de urmat, permite obţinerea unor
rezultate repetabile. El reduce semnificativ timpul total petrecut pentru pregătirea suprafeţei cu până la
50%, asigurând în acelaşi timp un finisaj de cea mai bună calitate.

Abrazivul OSP-1 este optimizat pentru primul pas în procesul de lucru. El este suficient de agresiv
pentru a îndeplini sarcina corect dar este suficient de blând pentru a reduce timpul necesar pentru
următorii paşi. Deoarece substratul suferă mai puţine avarii la începutul lucrărilor de reparaţii, ceilalţi
paşi sunt consideraţi mai rapizi, grăbind astfel întregul proces. Pasul următor elimină în mod eficient
toate urmele de zgârieturi iar timpul total de reparaţii este redus semnificativ.
În vreme ce abrazivii tradiţionali tind să se acumuleze şi să formeze agregate, miile de orificii
minuscule din abrazivii OSP permit şlefuirea fără praf şi, deoarece discurile nu se înfundă, durata de
viaţă a produsului lor este prelungită considerabil. În plus, utilizarea unor granularităţi diferite asigură
şlefuirea eficientă în toate etapele procesului.
Pasul de finisare utilizează un disc OSP căptuşit cu spumă disc care asigură o flexibilitate
suplimentară, asigurând mularea pe contururile suprafeţei reparate.
O altă inovaţie a sistemului OSP este aceea că discurile sunt montate pe instrumente care combină
eficienţa cu ergonomia. Mirka® DEROS, un aparat de şlefuit electric orbital, este de două ori mai uşor
şi mai compact comparativ cu celelalte aparate din categoria sa. Împreună cu Mirka®PROS650CV, un
aparat de şlefuit pneumatic, ambele sunt echipate o placă special concepută pentru o extracţie
maximă a prafului pentru a asigura un mediu de lucru curat. Dispozitivul pneumatic 70x198 Mirka®
OS383, o alternativă mai rapidă la blocul de şlefuire manual, oferă posibilitatea realizării unei reduceri
mult mai regulate a muchiilor.
Utilizarea unor produse inovative în acest proces standardizat de reparaţii generează rezultate
impecabile. Garantând lipsa prafului şi a granulelor în operaţia de vopsire, OSP reprezintă un sistem
deosebit de eficient.

Materiale vizuale disponibile la cerere de la serviciul de presă

Despre Marele Premiu pentru Inovaţie în Industria Automobilelor
Marele Premiu pentru Inovaţie în Industria Automobilelor a fost creat cu 30 de ani în urmă în timpul
EQUIP AUTO 1985 în scopul promovării tehnologiei şi echipamentelor din industria auto
internaţională. De atunci, aceste premii au reprezentat un eveniment important, relatat pe larg în presă
în Franţa şi la nivel internaţional.
Marele Premiu pentru Inovaţie în Industria Automobilelor este organizat de EQUIP AUTO, cu ajutorul
mass-mediei franceze, în asociaţie cu AFPA (Asociaţia Franceză a Presei Automobilistice) şi AJTE
(Asociaţia Jurnaliştilor Tehnici şi Economici) – şi cu presa internaţională. Marele Premii sunt acordate
de un juriu internaţional format din 60 jurnalişti din peste 20 de ţări. Selectate din nominalizările
depuse de expozanţii EQUIP AUTO, ele vizează răsplătirea celor mai inovative concepte, produse şi
servicii.

www.equipauto.com

Despre EQUIP AUTO
O expoziţie internaţională de echipamente, EQUIP AUTO este unul dintre cele mai importante puncte
de contact din Europa pentru conectarea producătorilor, distribuitorilor şi a industriei reparaţiilor în
căutarea de produse, servicii sau parteneri noi. EQUIP AUTO este o expoziţie de la Federaţia
Industriei şi Echipamentelor Automobilistice (FIEV) şi Federaţia Franceză a Caroseriilor (FFC),
organizată de Comexposium Group.

Mai multe detalii pe reţelele sociale:

Contact de presă: Isabelle CACHELOT - Tel.: +33 (0)1 76 77 11 85 –
isabelle.cachelot@comexposium.com

