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KONTAKTNA OSEBA

E NASLOV

I.S.T. Ljubljana-Dobrunje
I.S.T. Ljubljana-Brod
I.S.T. Ljubljana-Rudnik

01 542 80 70
01 511 01 63
01 541 44 78

Litijska cesta 261a, 1261 Ljubljana-Dobrunje
Marinovševa ulica 1, 1133 Ljubljana
Peruzzijeva ulica 84/a, 1000 Ljubljana

Aleš Štoka
Rosano Jakelič
Uroš Milankovič

istlitijska@ist.si
istmarinovseva@ist.si
istperuzzijeva@ist.si

I.S.T. Ljubljana-Vič

01 422 86 75

Tržaška cesta 286d, 1000 Ljubljana

Rok Markan

isttrzaska@ist.si

I.S.T. Celje
I.S.T. Maribor
I.S.T. Lucija

03 490 13 20
02 252 68 43
05 671 24 67

Mariborska cesta 86, 3000 Celje
Meljska cesta 62, 2000 Maribor
Liminjanska cesta 119, 6320 Portorož

Marjana Arzenšek
Mojca Strmšek
Tomaž Sosič

istcelje@ist.si
istmaribor@ist.si
istlucija@ist.si

I.S.T. Jesenice
I.S.T. Prevalje

04 583 61 20
02 824 09 70

Cesta Maršala Tita 18, 4270 Jesenice
Spodnji kraj 52, 2391 Prevalje

Lojze Vavtar
Ciril Oserban

istjesenice@ist.si
istprevalje@ist.si

I.S.T. Velenje
I.S.T. Novo mesto

08 205 53 52
07 292 63 00

Prešernova cesta 9a, 3320 Velenje
Ljubljanska cesta 32, 8000 Novo mesto

Andrej Sopolšek
Rok Dragman

istvelenje@ist.si
istnovomesto@ist.si

I.S.T. Domžale
SCHUMI Postojna
ALF AVTO Litija

08 205 57 80
05 720 37 75
01 898 01 88

Ljubljanska cesta 119, 1230 Domžale
Kosovelova ulica 10/b, 6230 Postojna
Savska cesta 1, 1270 Litija

Nejc Ilič
Nina Šere
Frank Lara Anžel

istdomzale@ist.si
istpostojna@ist.si
alf.avto@siol.net

JAPIN AVTODELI Kranj
POLTRINI Idrija

04 252 15 19
05 372 26 60

Koroška 53a , 4000 Kranj
Kosovelova ulica 9, 5280 Idrija

Janko Pintar
Aleksander Bevk

japin-pintar@siol.net
istpoltrini@ist.si

OLJNI CENTER IN AVTODELI Dravograd
IZI AVTODELI Maribor

02 871 03 50
02 252 40 88

Mariborska c. 38, 2370 Dravograd
Šentiljska cesta 40, 2000 Maribor

Miha Ambrož
Irena Bobič

info@oljni-center.si
avtodeli.izi@gmail.com

UVODNIK
Znanje in strokovnost tudi v dobi
elektrifikacije na pr vem mestu
V avtomobilski industriji se dogajajo tektonski premiki, ki bodo močno vplivali
na avtomobilsko proizvodnjo do leta 2030. Gre za premik k elektrifikaciji,
avtomatizaciji, digitalizaciji. Zaradi strogih emisijskih norm, ki jih narekuje
Evropska unija, je prehod na elektrificirana vozila neizbežen.
Kaj sploh so elektrificirana vozila? To so samopolnilni hibridi, ki ne potrebujejo
kabla za polnjenje manjše baterije, a kljub temu omogočajo veliko vožnje na
elektriko. Most do popolnoma električnih vozil so priključni hibridi, ki za pogon
kombinirajo termični motor in nekoliko večji elektromotor z večjo baterijo, ki
jo polnimo s pomočjo kabla na električni vtičnici in danes omogočajo dobrih
50 kilometrov brezemisijske vožnje. Na vrhu so 100-odstotno električna vozila,
kjer pri pogonu sodelujeta le električni motor in velika baterija, ki omogoča
popolnoma električno izkušnjo.
Elektrificirana vozila so se leta 2021 v Evropi pokazala kot resen tekmec vozilom z
motorjem na notranje zgorevanje. Po številu novih registracij so že bolj množična
od dizelskih vozil. To prinaša velike izzive tako dobavni verigi v poprodaji kot
mehanikom, ki se jim bo delo v delavnicah spremenilo. Pri GMT smo že danes
pripravljeni na izzive prihodnosti.
Zato smo pripravili brošuro, s katero želimo na čim bolj pregleden način
predstaviti izzive in rešitve, ki jih prinašajo elektrificirana vozila. Tako kot
avtomobilska industrija se prilagajamo tudi mi, in sicer že 30 let, odkar smo v
Murski Soboti v majhni prodajalni s tremi zaposlenimi začeli prodajati rezervne
dele za vozila najrazličnejših znamk.
Skupaj z našimi zvestimi partnerji, ki jih je iz leta v leto več, bomo poskrbeli, da
bodo tudi elektrificirana vozila v Sloveniji vzdrževana strokovno. Poskrbeli bomo,
da bo ponudba materialov, ki se bodo vgrajevali v elektrificirana vozila, pestra in
kakovostna. Poskrbeli bomo tudi, da bodo mehaniki in druga stroka v Sloveniji
zaradi naših strokovnjakov, ki znanja pridobivajo na izobraževanjih pri naših
dobaviteljih po vsem svetu, deležni tako teoretičnih kot praktičnih znanj. Le na
ta način bodo pri svojem delu še naprej konkurenčni in uspešni.
Verjamemo, da bo tudi naslednjih 30 let polnih izzivov, s skupnimi napori pa
bomo na koncu vsi zmagovalci.

Tomaž Gider, prokurist
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GMT OB 30. OBLETNICI
PRIPRAVLJEN NA
IZZIVE ELEKTRIČNE
MOBILNOSTI

Avtor: Gregor Prebil
Foto: arhiv GMT

POGLED V PRIHODNOST
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Digitalizacija in hitre
spremembe v avtomobilski
industriji, predvsem
elektrifikacija, prinašajo
enako velike izzive
proizvajalcem vozil,
trgovcem z rezervnimi
deli, dobaviteljem opreme
avtomobilski industriji,
mehanikom in lastnikom
vozil. V GMT, kjer v letu 2022
praznujemo 30 let delovanja,
smo dobro pripravljeni na
izzive električne mobilnosti.

Leta 1992 se je v Murski Soboti z odprtjem
prodajalne z avtomobilskimi deli in
zgolj tremi zaposlenimi začela zgodba o
uspehu. Skupina GMT 30 let kasneje na
čelu z ustanoviteljem in lastnikom družbe
Vladom Karolyjem ter številnimi novimi
družbami praznuje častitljiv jubilej.
GMT je že leta 1992 ponudbo rezervnih
delov za avtomobile vzhodnih držav
(Zastava, Yugo, Lada) razširil s ponudbo
avtomobilskih delov za vozila z zahoda
(Nemčija, Francija). Podjetje se je
neprestano širilo in razvijalo. Danes v
Murski Soboti, kjer je sedež podjetja, stoji
velik in eden najbolj modernih logističnih
centrov z rezervnimi deli. V sklopu
kompleksa je tudi Avto Akademija pod
vodstvom domačih hišnih inštruktorjev, ki
nova znanja prejemajo na izobraževanjih
pri vseh pomembnih dobaviteljih opreme
avtomobilski industriji. V Avto Akademiji

potekajo praktična izobraževanja za
avtomehanike in stroko v Sloveniji.
Že danes v stiku z novimi trendi
30. obletnica delovanja, ki jo podjetje GMT
praznuje v letu 2022, bo priložnost, da
bomo obrnili nov list v zgodovini podjetja
in se soočili z novimi izzivi. V prihodnjih
letih, celo desetletjih, bo treba zadovoljiti
tako potrebe po dobavi rezervnih delov
za servisiranje vozil z motorji na notranje
zgorevanje kot hibridov, priključnih
hibridov in 100-odstotno električnih vozil.
GMT je kot največji ponudnik na
poprodajnem trgu olja, maziv in drugih
avtomobilskih delov že danes pripravljen
na nove trende. Stavimo na naše
dobavitelje, ki so neposredno vključeni
v procese proizvodnih delov, ki bodo
tvorili novo okostje elektrificiranih vozil
in s katerimi si že nekaj let izmenjujemo
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znanje in izkušnje, predvsem pa primere
iz prakse.
Skrbimo za znanje slovenske stroke
Na področju izobraževanja stroke v
Sloveniji smo pri GMT skupaj s partnerji
dejavni že več kot desetletje. Za nami
je organizacija štirinajstih Tehnoloških
konferenc, na katerih se krešejo mnenja
teoretikov naših dobaviteljev in naših
strank na poprodajnem trgu. Namen
Tehnološke konference ni, da bi na osnovi
teh predavanj nekdo dobil potrdilo, da se
je izobrazil na eno samo temo, temveč
slovenske serviserje seznaniti, na kaj
se morajo pripraviti, še preden pride
do novosti. Tehnološka konferenca ali
šolanje se vedno začne z osnovami.
Teorija je namreč ena plat medalje,
dejansko popraviti električni ali hibridni
avtomobil pa druga, in ta je veliko
kompleksnejša.
Hkrati skrbimo za praktično znanje
mehanikov, tako glede varnosti pri delu,
potrebnega orodja, kot ureditve delavnice.
Pri GMT podrobno spremljamo dogajanje
na trgu elektrificiranih vozil in teh je na
slovenskih cestah vedno več. Vedno več
je tudi mehanikov, ki bi radi servisirali
tovrstna vozila, saj želijo pridobiti nove
stranke in obenem zadržati obstoječe.
Zato v sklopu Avto Akademije na

Dobavitelji so največji vir znanja. S priznanimi dobavitelji, ki sodelujejo tudi pri izdelavi novih
elektrificiranih vozil, sodelujemo že od samega začetka. Z nami delijo znanje, mi pa ga širimo
naprej mehanikom in drugi stroki v Sloveniji.

praktičnih primerih opozarjamo na varnostne
postopke za zaščito pred poškodbami, ki so
pri rokovanju z elektrificiranimi vozili lahko
tudi hujše narave Seveda določene nevarnosti
vedno obstajajo, a se jim z upoštevanjem
osnovnih pravil lahko izognemo.
Izobraževanje je zato ključnega pomena,
saj je na poprodajnem trgu veliko manj
informacij o novih trendih elektrifikacij vozila

kot na trgu pri pooblaščenih serviserjih.
Pri podjetju GMT se zavedamo družbene
odgovornosti, zato želimo izobraziti stranke,
ki so z nami že 30 let, in se jim na ta način
zahvaliti za sodelovanje ter zaupanje v
preteklih treh desetletjih našega obstoja. S
tem jim ponudimo varnost in zavedanje, da
so v «dobrih rokah« in nam lahko zaupajo
tudi v prihodnje.

Že danes zaznavamo povpraševanje po izdelkih za elektrificirana vozila.
Vse več je zanimanja tudi za polnilne postaje in polnilne kable.
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Elektrificirana vozila prinašajo
posebnosti
Izziv, ki je pred nami, je precej
kompleksen, saj električni motor
in elektrifikacija nasploh prinašata
velike posebnosti pri avtomobilskih
komponentah. Od klimatske naprave,
zavor, krmilnega sistema, pnevmatik,
vodne črpalke … Vse komponente
so energijsko prilagojene čim bolj
učinkovitemu delovanju elektrificiranih
vozil.
Pri podjetju GMT vidimo priložnost
na številnih področjih, tudi v iskanju
sinergij s partnerji. Nakup električnega
avtomobila s seboj prinaša naložbo v
infrastrukturo. Kupec električnega vozila
baterijo najpogosteje polni na domači
polnilni postaji, saj je to najbolj praktično.
V podjetju GMT smo zelo aktivni na
področju električnih polnilnic in polnilnih
kablov. Obstaja skupni interes in želja po
sodelovanju tudi s slovenskimi podjetji na
tem področju.
Baterijska vozila so sestavljena iz
manjšega števila gibljivih delov. To
pomeni manjši strošek servisiranja, kar bo
dobro za potrošnika, vendar so lahko deli

za baterijska vozila bolj zapleteni in dražji.
Električne arhitekture vozil prinašajo
zapleteno elektronsko arhitekturo s
senzorji, mikročipi in elektronskimi
komponentami. Napredek na področju
povezanih in avtonomnih vozil bo vse
skupaj le še pospešil. Te komponente
bodo dražje v primerjavi z obrabljenimi
deli, ki jih je treba nadomestiti v vozilih z
motorji z notranjim zgorevanjem.
Potrebna bodo nova znanja
Eden od pomembnih dejavnikov
električnih vozil je večja masa. Električna
različica golfa je za 200 kilogramov
težja od bencinske. Ko vozilo sunkovito
pospešuje in regenerativno zavira, to
vpliva na številne komponente. Zato pride
do hitrejšega trošenja delov podvozja, ki
pa so enaki kot pri dizelski ali bencinski
različici. Mehaniki morajo spoznati, da bo
dela enako veliko, a bo manj umazano.
To je dobro za okolje, saj ne bo toliko
odpadnega olja, DPF, bencinskih, zračnih,
oljnih filtrov. Popravil pa ne bo manj.
Velik izziv nas čaka na področju baterij,
ki so najdražji element električnega
avtomobila. Kapaciteta baterije se z

V skladiščih imamo vsak trenutek veliko zalogo materialov. Naročila
stalno optimiziramo in skrajšujemo dobavne roke pri dobaviteljih.

vsakim letom uporabe zmanjšuje in ima
svojo življenjsko dobo. V prihodnosti bo
treba na vozilih menjati tudi baterije ali
jih obnavljati.
Naši partnerji zato vlagajo znatna
finančna sredstva v raziskave in razvoj, da
bo proces popravila avtomobila za končno
stranko še vedno ugoden, hkrati pa čim
manj zapleten za serviserje.
Postavili bomo nove standarde
Spremembe so neizogibne. Podjetja,
ki bodo pravočasno sprejela izziv, in
GMT ga je že, bodo uspela in obstala
na trgu. Revolucija, ki jo prinašajo
elektrificirana vozila, je že tu. Na to kaže
podatek o prvih registracijah vozil na
evropskem trgu. Hibridi, priključni hibridi
in 100-odstotno električna vozila so po
prodaji v letu 2021 že prehiteli vozila
z dizelskim motorjem. Avtomobilska
industrija se bo v naslednjem desetletju
s povezanimi, digitaliziranimi, vse bolj
avtonomnimi in elektrificiranimi vozili
dokončno spremenila. Skupaj z našimi
partnerji in strankami smo pri podjetju
GMT odločeni določiti nove standarde na
področju električne mobilnosti v Sloveniji.

KAKO PRIPRAVITI
DELOVNO MESTO
Z A POPR AVILO
ELEKTRIFICIR ANIH
VOZIL – EV

Avtor: Primož Rožnik
Foto: arhiv GMT

SERVIS
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Ob novem trendu
servisiranja električnih vozil
poleg zelo pomembnega
izobraževanja serviserjev
in dostopanja do aktualnih
servisnih informacij ne
smemo prezreti zahtev po
posebej za to urejenem
prostoru in specifični
opremi ter orodjih, ki
zagotavljajo predvsem varno
in kakovostno delo na teh
vozilih.
Ker ima večina mehaničnih delavnic že zdaj električno priključno moč vsaj 32 A,
so zahteve za priklop kakovostne polnilne postaje tako rekoč že izpolnjene.
EV so v povprečju za 20–30 % težja od fosilno gnanih vozil in temu primerno je
treba prilagoditi tudi delavniška dvigala, ki naj bodo zaradi lažjega dostopanja
do baterij pod podom vozila, če se le da, dvostebrna in čim širša.
Ne pozabimo pa tudi na dvižno mizo za odstranitev ali
namestitev baterijskih sklopov, ki so zelo težki.
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Sicer EV ne povzročajo izpušnih plinov,
a morajo biti delavnice zaradi možnih
uhajanj plinov iz poškodovanih baterij
vseeno dobro prezračevane. Prostor mora
biti zaradi možnosti požara, ki je težje
obvladljiv, dobro dostopen in omogočati
hitro odstranitev gorečega vozila iz
objekta.
Pri EV je zaradi doseganja večjega
dometa in njihove teže zelo pomembna
tudi pravilna poravnava koles in njihovo
uravnoteženje. Zato so v delavnici
priporočljivi kakovostna avtooptika in
naprave za zamenjavo ter uravnoteženje
koles.
Poleg tega ne smemo pozabiti na
specialno izolirana orodja za delo na
visokih napetostih, set za zaščito in
označitev prostora ter postopkov dela
na vozilu z visoko napetostjo, ki lahko
doseže tudi do 800 V.

Potrebni so tudi kvalitetni merilni
inštrumenti, s katerimi poleg
diagnostične naprave lažje odkrivamo
napake in njihove vzroke na EV.
Veliko pozornost je predvsem treba
nameniti osebni zaščitni opremi, kot so
rokavice za delo z visoko napetostjo do
1.000 V, obutev ESD, kakovostna delovna
oblačila in popoln set za prvo pomoč ob
primeru električnega udara. Priporoča se
tudi vidna označitev lokacije najbližjega
defibrilatorja.

Avtor: Matija Janežič
Foto: Audi, BMW, MJ

POLNJENJE
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POLNILNI KABLI IN
POLNILNE POSTAJE

Pomembna razlika med električnimi avtomobili
in avtomobili z motorji na notranje zgorevanje je
polnjenje baterij, ki se precej razlikuje od točenja
bencina ali dizla v posodo za gorivo.
Za polnjenje baterij nam načeloma ni
treba oditi na bencinsko črpalko, saj
jih teoretično lahko napolnimo povsod,
kjer imamo dostop do električnega
priključka. A to ne pomeni, da bomo
povsod polnili enako, saj se postopki,
priključki in polnilne postaje med
seboj precej razlikujejo tako po obliki
kot načinu delovanja in potrebnih
priključkih, ki nam sploh omogočijo
povezavo z električnim omrežjem.
V osnovi poznamo dva postopka

polnjenja avtomobilskih baterij: z
izmeničnim (AC) ali enosmernim
tokom (DC). Za polnjenje baterij je
potreben enosmerni tok, zato je pri
polnjenju potrebna njegova pretvorba
iz izmeničnega toka v omrežju v
enosmerni tok za baterije. Ob polnjenju
z izmeničnim tokom pretvorbo v
enosmerni tok opravi usmernik, ki
je vgrajen v vozilo, v primeru hitrega
polnjenja pa za pretvorbo izmeničnega
v enosmerni tok poskrbi že polnilnica,

Kombinirani kabel
Pri Boschu so pred kratkim predstavili fleksibilni pametni polnilni
kabel, ki z adapterji združuje šuko vtikač in vtikač tip 2, torej v
prtljažniku ni treba več voziti dveh ločenih kablov. Kabla tudi ne
prekinja enota ICCB, saj so komponente za kontrolno enoto polnjenja
integrirali v priključek tipa 2 na avtomobilski strani kabla.
V adapter za šuko vtičnico je integrirana enota za nadzor nad
temperaturo in tokom, ki zagotovi, da med polnjenjem do moči 3 kW
ne pride do pregrevanja ali preobremenitve napeljave. Naprava po
potrebi ustavi polnjenje, preden bi situacija ušla nadzoru.

zato je možno polnjenje z večjo močjo,
ki traja manj časa.
Polnjenje z izmeničnim tokom je
počasnejše in lahko poteka do moči
44 kilovatov, čeprav v praksi redke
polnilnice nudijo moč nad 21 kilovatov,
hitro polnjenje pa poteka na polnilnicah
z enosmernim tokom, katerih
moči segajo od 50 do 350 kilovatov.
Pomemben podatek za hitrost
polnjenja je tudi, ali avtomobil omogoča
priklop na trifazni ali le enofazni tok.
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Šuko vtičnica

Na javnih polnilnicah z izmeničnim tokom avtomobil
priključimo s priključkom tip 2.

Večinoma zadostuje počasno polnjenje
Izkušnje kažejo, da polnjenje na
javnih polnilnicah večina uporabnikov
električnih vozil dojema zgolj kot
dopolnilo k ponudbi, večino polnjenj
baterij pa dejansko izvedejo doma ali na
delovnem mestu. Za takšno polnjenje
je običajno dovolj šuko vtičnica, a
polnjenje poteka počasi, saj ga lahko
največkrat izvajamo z močjo 1,8 kilovata.
Boljša možnost je, da na steno
vgradimo domačo polnilno postajo, tako
imenovani wallbox, ki nam bo glede
na možnosti električnega priključka
omogočal hitrejše polnjenje z močmi
od 3,7 ali 7,4 do 44 kilovatov. Praksa
kaže, da je najbolj optimalna domača
polnilnica z močjo do 11 kilovatov.

Z izjemo najmanjših električnih
avtomobilov, ki so običajno opremljeni z
lastnim šuko vtikačem, danes v Evropi
za priklop kabla na avtomobil večinoma
uporabljamo dva tipa vtikačev. Prvi
je vtikač tip 2 oziroma Mennekes, ki
je namenjen počasnejšemu polnjenju
z izmeničnim tokom, drugi je vtič
Combo 2, ki podpira kombinirani
sistem polnjenja CCS (Combined
Charging System) in je opremljen z
dodatnimi kontakti za hitro polnjenje
na polnilnicah z enosmernim tokom
z močjo 22 kilovatov in več. Na hitrih
polnilnicah lahko sicer najdemo še vtič
sistema CHAdeMO, ki ga uporabljajo
starejši električni avtomobili predvsem
japonskega izvora.

Polnjenje doma lahko precej pospešimo in olajšamo z
vgradnjo zidne polnilnice wallbox.

Pri tem načinu polnjenja sta polnilnik s
pretvornikom AC/DC in nadzorna enota
baterije vgrajena v vozilo. Med vtičnico in
polnilnim sistemom
v avtomobilu
ni nobene
komunikacije.
Možno je le polnjenje
z enofaznim tokom.

Šuko kabel z upravljalnikom
Ta sistem uporablja poseben upravljalnik
polnjenja ICCB (In Cable Control Box), ki je
vgrajen na kabel, ki ima na eni strani šuko vtikač
oziroma vtikač tip 1, na drugi pa vtikač tip 2
oziroma Mennekes za priključitev na avtomobil.
Polnilnik s pretvornikom AC/DC in nadzorna
enota baterije sta vgrajena v avtomobil. Ta
vrsta polnilnega kabla je običajno v osnovni
opremi električnega ali
priključnohibridnega
avtomobila in nima
povezave z vtičnico.
Možno je le polnjenje z
enofaznim tokom.

Polnjenje na vtičnici tip 2
Polnjenje z izmeničnim tokom na vtičnici tip 2
oziroma Mennekes lahko poteka veliko hitreje
kot polnjenje s šuko vtičnico, saj je običajna
uporaba trifaznega toka. Pri tem načinu je
nadzorna enota za polnjenje v polnilnici, med
postajo in vozilom pa
poteka komunikacija.
Polnilnik in pretvornik
AC/DC ter nadzorna
enota baterije so
vgrajeni v avtomobil.

Polnjenje z enosmernim tokom
Polnjenje v tem primeru poteka prek priključka CCS (ali CHAdeMO) in kabla, ki je pritrjen na
polnilnico, z njim pa so opremljene polnilnice, ki omogočajo hitro polnjenje z močjo do 350 kilovatov.
Med vozilom in polnilno postajo, v katero sta vgrajena tudi polnilnik in pretvornik AC/DC, poteka
komunikacija, v avtomobilu je v tem primeru le nadzorna enota baterije. Polnjenje je hitro, ker ima
postaja večjo priključno moč in pretvorba iz izmeničnega v enosmerni tok poteče že v polnilni postaji.

ELEKTRIFICIRANI
AV TOMOBILI –
K ATERE POZNAMO?

Avtor: Matija Janežič
Foto: V W, Renault, Seat, Toyota

STOPNJE ELEKTRIFIKACIJE
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Ko gre za avtomobile z alternativnimi pogonskimi sklopi, običajno uporabljamo kratice BEV, HEV, PHEV
ali FCEV. Te pravzaprav zelo natančno opišejo, kakšna tehnologija se skriva pod pločevino avtomobila.

BEV – električni avtomobili
Kratica BEV (Battery Electric Vehicle –
električno vozilo z baterijami) označuje
osnovno obliko električnega avtomobila.
Poganja ga elektromotor, ki vso energijo
črpa iz elektrike, shranjene v baterijah.
Te so v električnih avtomobilih najbolj
pogosto litij-ionske (Li-Ion). Z različno
močnimi polnilniki (ti lahko uporabljajo
enosmerni, DC ali izmenični tok AC) se
polnijo iz javnega električnega omrežja,
precej energije se lahko pridobi tudi
z regeneracijo – pretvorbo zavorne
energije avtomobila v električno. Dosegi
električnih avtomobilov so sicer odvisni
predvsem od kapacitete baterij, v
zadnjem času v najbolj zmogljivih segajo
že čez 500 kilometrov.
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HEV – hibridni avtomobili
Pri hibridnem avtomobilu gre za kombinacijo električnega
in avtomobila z motorjem na notranje zgorevanje.
Največkrat je bencinski, lahko tudi dizelski. Običajno gre
za vzporedne hibride, kar pomeni, da lahko glede na režim
vožnje vlogo pogonskih enot opravljata eden, drugi ali oba
motorja skupaj, lahko pa tudi za zaporedne, pri katerih
bencinski motor pretežno skrbi za tvorbo elektrike za
napajanje pogonskega elektromotorja. Zaradi visokega
navora elektromotorjev motorji na notranje zgorevanje
pretežno delujejo v območju največjega izkoristka goriva,
kar se odraža predvsem v manjši porabi goriva in nižjih
izpustih škodljivih snovi.

PHEV – priključni hibridi
Priključnohibridni avtomobili so hibridni
avtomobili z močnejšo baterijo. To je
mogoče napolniti iz omrežja, kar se
odraža v povečanem električnem dosegu,
ki običajno znaša 50 kilometrov ali več.
PHEV je odličen za vse, ki imajo veliko
res kratkih poti, ko lahko pretežno vozijo
na elektriko, hkrati pa precej poti, ki
presegajo zmogljivosti EV.

FCEV – električni avtomobili s pogonom na gorivne celice
Električni avtomobili s pogonom na gorivne celice elektriko pridobivajo v gorivnih celicah na kemični način s cepitvijo molekul vodika na
protone in elektrone. Vodikovi protoni preidejo skozi membrano, kjer se s kisikom iz zraka vežejo v vodo, sproščeni elektroni pa tvorijo
električni tok, ki se shrani v baterijah in poganja elektromotor avtomobila. Izpušne pline tvori čista vodna para. Prednost avtomobilov
FCEV v primerjavi z baterijskimi električnimi avtomobili je, da se posoda za vodik napolni veliko hitreje od baterij, poleg tega ima zaloga
vodika za enako razdaljo manjšo maso od energetsko ekvivalentnih baterij.

POLNILNICE IN DODATNA OPREMA
PROIZVAJALCA, KI MU ZAUPATE.
Postanite specialist za elektromobilnost in

svojim strankam ponudite celovito storitev.

KMALU V PONUDBI KS TOOLS
• STENSKE POLNILNICE
• PRENOSNE POLNILNICE
• POLNILNI KABLI VSEH VRST

DOKAZANA KAKOVOST PO IZJEMNO

KONKURENČNIH CENAH.

PRIHAJA KMALU!

Hibridna vozila
Blagi, polni in priključni hibridi beležijo globalno rast, to pa odpira nešteto možnosti
potencialnih različic pogonskih arhitektur. Naše kreativne rešitve za osebna in
gospodarska vozila ponujajo fleksibilnost pri izbiri pravega pogonskega sklopa. To
proizvajalcem vozil omogočamo z izjemnim naborom rešitev in komponent za vse
hibridne pogonske alternative.

Električna vozila
Električna vozila imajo možnost uresničiti vizijo prihodnosti mobilnosti brez emisij. S
svojim portfeljem produktov že zdaj pokrivamo praktično vsa področja tehnologij, ki so
ključna za električne avtomobile. Med njimi so električni motorji, menjalniki, nadzorna
elektronika in uravnavanje toplote.

TEMPERATURNO
UPRAVLJANJE
ELEKTRIFICIR ANIH VOZIL
V zadnjem času beležimo
velik napredek na področju
povečevanja zmogljivosti
baterij električnih
avtomobilov, a eden večjih
izzivov ostaja njihovo
toplotno upravljanje,
torej možnost razvoja
učinkovitega hladilnega
sistema.

Avtor: Matija Janežič
Foto: KIA, Nissan, V W

HL AJENJE
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Baterija je bistveni del električnega
ali hibridnega avtomobila, saj mora
zagotoviti dovolj energije za učinkovito in
odzivno delovanje elektromotorja, hkrati
mora zagotavljati učinkovito polnjenje.
Baterije delujejo po načelu razlike v
napetosti na polih, ki mora biti dovolj
visoka, da baterija oddaja energijo.
Za delovanje baterije so najbolj neugodne
visoke temperature v notranjosti, do
katerih lahko pride zaradi poletne vročine,
hitrih sekvenc silovitega praznjenja med
pospeševanjem in intenzivnega polnjenja
med rekuperativnim zaviranjem ali med

(predvsem hitrim) polnjenjem. Visoke
temperature namreč vzbudijo elektrone,
zato se zmanjša napetost med obema
poloma baterije, njena kapaciteta pa
pade. Neugoden je tudi hud mraz, saj
baterija takrat izgubi precej svoje
kapacitete.

Učinkovitost med –10 in +40
stopinjami Celzija
Baterije so zasnovane tako, da učinkovito
delujejo v temperaturnem razponu med
40 stopinjami nad in 10 stopinjami pod
Celzijevo ničlo. In če nizke temperature

Tekočinsko upravljanje temperature
V baterijah z visoko kapaciteto učinkovito upravljanje temperature igra zelo
pomembno vlogo, zato je zanj dobro poskrbljeno. V sistemu za tekočinsko hlajenje
baterije med celicami teče hladilna tekočina, ki se ohladi v baterijskem hladilniku v
srednjem delu avtomobila, ki za hlajenje izkorišča tok zraka med lamelami.
Če hlajenje baterije zaradi visoke zunanje temperature ni dovolj učinkovito, se
hladilno tekočino dodatno vodi skozi izmenjevalnik toplote, v katerem izpareva
hladilno sredstvo iz klimatske naprave. Zaradi tega izmenjevalnika toplote lahko
baterija tudi v najbolj vročih dneh deluje v učinkovitem temperaturnem območju.
Po drugi strani je v hladnih dnevih potreben poseben grelnik, ki ji zagotovi
temperaturo med 15 in 30 stopinjami Celzija.

povzročijo »le« zmanjšanje kapacitete
baterij, lahko pri temperaturah nad 40
stopinj pride tudi do prehitrega staranja
in okvar baterije, v skrajnem primeru celo
do požara ali eksplozije.
Ker proizvajalci življenjsko dobo baterije
prilagodijo povprečni življenjski dobi
avtomobila, torej od osem do 10 let, je
pomembno, da baterija pretežno deluje
v optimalnem toplotnem razponu. S
sistemi za toplotno upravljanje zato
poskušajo temperaturo baterije med
delovanjem ohranjati med 20 in
40 stopinjami Celzija. In ne le to. Z
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Hlajenje z evaporacijsko ploščo
Pri tem sistemu je posebna
evaporacijska plošča znotraj baterije
povezana s klimatsko napravo
avtomobila. Evaporator znotraj vozila in
evaporator znotraj baterije sta povezana
z istim tokokrogom, vendar delujeta
ločeno.
Če je namreč evaporator v kabini
namenjen zagotavljanju udobja
potnikov, tisti v plošči skrbi, da je
baterija učinkovito temperirana v vseh
voznih pogojih in ob vseh zunanjih
temperaturah. Evaporacijska plošča

učinkovitimi sistemi hlajenja (ali gretja)
baterije morajo doseči tudi uniformnost
temperature v celotni bateriji. Razlike
v temperaturi posameznih celic v
baterijskem skladu namreč ne smejo biti
večje od pet stopinj Celzija.
Danes je na voljo več možnosti za hlajenje
baterij. Najbolj preprosti so materiali,
ki med spremembo agregatnega
stanja iz trdnega v tekoče ob majhni
spremembi temperature absorbirajo
velike temperaturne spremembe. Do
neke mere lahko ti materiali zagotovijo
učinkovito hlajenje baterije, vendar jih pri
tem ovirata sprememba volumna med

je oblikovana tako, da je čim bolj
učinkovito v stiku z baterijskimi
celicami, zato te ne presežejo
temperature 40 stopinj Celzija.
Žal evaporacijska plošča v hladnih dneh
ne more ogreti baterije. V hibridnih
avtomobilih se ta težava lahko preseže
s toploto iz motorja na notranje
zgorevanje, v baterijskem električnem
avtomobilu pa je potreben dodatni
električni grelnik baterije.
Ker je evaporacijska plošča neposredno
vgrajena v baterijo, je ob poškodbi treba
zamenjati celotno baterijo.

spremembo faze in dejstvo, da sicer lahko
absorbirajo veliko toplote, ne morejo pa
je odvajati v okolico. Druga preprosta
možnost so hladilna rebra, ki povečajo
zunanjo površino baterije in pospešijo
odvajanje toplote v okolico, vendar ji
dodajo precej mase, zato niso najbolj
primerna za uporabo na avtomobilih.

Primerno za avtomobile
Za uporabo v avtomobilih je bolj
primerno zračno hlajenje. Je namreč
preprosto, a manj učinkovito v primerjavi
s tekočinskim hlajenjem. Uporablja
se predvsem v starejših električnih

Zračno hlajenje z ventilatorjem
Pri tem sistemu, ki je pretežno v uporabi na hibridnih vozilih, ventilator
neposredno iz klimatizirane kabine vleče zrak skozi baterijo. Zrak iz
kabine, ki ima temperaturo manj kot 40 stopinj Celzija, kroži okrog
dosegljivih površin v bateriji in na ta način hladi njene celice.
Ta sistem ima več slabosti:
- nizka učinkovitost hlajenja,
- neenakomerno hlajenje celic,
- izguba energije, ki se porabi za pretok zraka,
- neposredna povezava s potniško kabino in baterijo prek odprtine za
zrak, skozi katero lahko v kabino prodrejo nezaželeni plini,
- potencialno nadležni zvoki v kabini,
- tveganje, da v baterijo vdre umazanija. Prah iz kabine lahko v
kombinaciji s kondenzirano vlago v bateriji tvori prevodno plast in
povzroči stik ali izgube električnega toka. Temu se je mogoče izogniti z
vgradnjo filtrov.

avtomobilih, kakršen je nissan leaf,
in v hibridnih ter priključnohibridnih
avtomobilih.
Bolj učinkoviti in varni so sistemi za
tekočinsko hlajenje baterij. Tekočine
imajo namreč večjo toplotno prevodnost
in toplotno učinkovitost od zraka, zato
lahko bolj učinkovito odvajajo toploto
iz baterij. Zaradi večje učinkovitosti
hladilnih tekočin so lahko hladilne
napeljave manjše, kar pomeni, da so tudi
baterijski skladi lahko manjši in predvsem
lažji. S tekočinskim hlajenjem se tudi laže
zagotovi njegova enakomernost po vsem
baterijskem skladu. To je razlog, da ga v
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svojih električnih avtomobilih uporablja
večina proizvajalcev električnih vozil.
Trenutno tekočinski hladilni sistemi v
električnih avtomobilih delujejo podobno
kot sistemi v avtomobilih z motorji na
notranje zgorevanje, saj hladilna tekočina
kroži po ceveh, ki odvajajo toploto iz
baterije. Takšne sisteme imenujemo

posredni, saj hladilna tekočina ni v
neposrednem stiku z baterijskimi
celicami.
V razvoju so sistemi za neposredno
hlajenje, pri katerih bodo celice
neposredno potopljene v hladilno
tekočino. Takšni sistemi sicer obetajo
boljše hladilne sposobnosti, vendar

zahtevajo drugačne vrste hladilnih
sredstev. Tradicionalne hladilne
tekočine namreč odlično prevajajo
električni tok, kar v neposrednih
hladilnih sistemih, kjer je hladilna
tekočina v neposrednem stiku s
celicami, ni zaželeno, saj lahko pride
do kratkega stika.

Razlike med hladilnimi tekočinami za električna vozila in vozila z motorji
na notranje zgorevanje
Električno vozilo ima manj občutljivih kovin
Medtem ko v obeh vrstah motorjev najdemo aluminij in baker, elektromotorji ne potrebujejo zaščite za železo, jeklo ali medenino,
kar zmanjša potrebo po konvencionalnih inhibitorjih korozije in drugih aditivih.
Hladilne tekočine za električna vozila morajo imeti manjšo električno prevodnost
Obe vrsti motorjev od hladilne tekočine zahtevata toplotno prevodnost, vendar mora imeti tekočina za električna vozila zaradi
možnosti pronicanja v baterijo zmanjšano električno prevodnost, da ne pride do pojava ognja ali eksplozije.
Hladilne tekočine električnih vozil so bolj obstojne
Ker motorji na notranje zgorevanje delujejo pri višjih temperaturah (190 °C proti 40–50 °C), vročina in oksidacija prej vplivata na
glikol v hladilni tekočini. Hladilna tekočina električnega vozila ima zato daljši rok trajanja.
Tehnologija električnih vozil se hitro spreminja
Električna vozila postajajo vse bolj priljubljena in jih je vedno več. Z vstopanjem vse več proizvajalcev v ponudbo električnih vozil
se hitro razvija tudi njihova tehnologija.
Za električna vozila še ni vzpostavljenih standardov
Delovanje in uporabo vozil z motorji na notranje zgorevanje in njihovih komponent urejajo natančni standardi, električna vozila
pa na trgu še niso dovolj dolgo, da bi bili ti natančno določeni. To velja tudi za hladilne tekočine, zato je pri njihovi uporabi
potrebna dodatna previdnost.

KOMPONENTE ZA HIBRIDNA
IN ELEKTRIČNA VOZILA

Poskrbite, da boste del prihodnosti, in

sledite premiku tehnologije v najnovejši
generaciji vozil. V tem hitro rastočem
sektorju vam bomo stali ob strani
s širitvijo ponudbe nadomestnih

delov, namenjenih vozilom z novimi

pogonskimi alternativami.

VRHUNCI PONUDBE ZA HIBRIDNA IN ELEKTRIČNA VOZILA

+490
različnih komponent

+ 2.100
številk OE

+40
novih komponent
prihaja v kratkem

Izobraževanje sega tudi na področje elektrifikacije
Nissens ob prehodu na področje hibridov in električnih vozil
zagotavlja enako stopnjo podpore serviserjem, kot so je bili vajeni
doslej. Spletna izobraževanja so namenjena spoznavanju osnov in
pridobivanju strokovnega znanja s področja hlajenja, ogrevanja in
prezračevanja (HVAC).

+ 30
avtomobilskih znamk
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Avtor: Andrej Leban
Foto: Continental, Audi

MAZIVA

BREZ NE GRE!

Električna vozila za delovanje ne potrebujejo
bencina, a kljub vsemu potrebujejo ustrezne
tekočine in maziva, ki pomembno vplivajo na
doseg, polnjenje in življenjsko dobo.
Res je, za delovanje ne potrebujejo, na primer, motornega
olja. So pa za dobro in izkoriščeno delovanje še vedno odvisni
od tekočin in maziv. Tekočini, ki se od klasičnega vozila ne
razlikujeta, sta za vetrobransko steklo in zavorna tekočina.
Druge morajo biti posebej prilagojene za posebnosti
električnega pogona.
Za prenos moči s čim manj izgubami in za varovanje
sestavnih delov baterijsko vozilo še vedno potrebuje olje,
čeprav je večina menjalnikov pri vozilih EV enostopenjska.
Komponente, ki so v stiku z menjalnikom, na primer
elektromotor, delujejo pri precej večjih vrtljajih, občutno večji
in takojšen je navor, kar pomeni tudi večje obremenitve in
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segrevanje menjalnika. Namensko olje
mora biti zato bolj učinkovito pri odvajanju
toplote in kompatibilno s komponentami,
da jih ščiti pred poškodbami in korozijo, na
primer občutljive bakrene dele.
Druga, prav tako zelo pomembna tekočina
v sodobnih vozilih EV je tista za posredno
ali neposredno hlajenje baterije. Razvoj
gre stran od zračno hlajenih baterij, saj
nihanja v temperaturi preveč vplivajo
na učinkovitost baterije pri oddajanju
energije med vožnjo in sprejemanju
med polnjenjem. Tekočina v posrednem
baterijskem »vodnem« hlajenju skrbi za
učinkovitejše odvajanje toplote. Prav tako
ima vse več vozil vgrajene toplotne črpalke
za vzdrževanje temperature baterije v
temperaturnih ekstremih zime ali poletja.
Da je vse to mogoče, mora tekočina

za termalni menedžment izpolnjevati
številne zahteve. Trend pri novih EV pa
gre v smer neposrednega sistema hlajenja,
kjer bo tekočina prevzela eno ključnih vlog
pri vzdrževanju optimalne temperature
med ultrahitrim polnjenjem in tako ščitila
baterijo ter omogočala hitro nadaljevanje
poti. Zato proizvajalci, kot je Castrol,
razvijajo popolnoma nove termalne
tekočine.
Omeniti je treba še posebnosti pri
mazivih. Tudi električni avti so sestavljeni
iz ogromno gibljivih delov, ki za pravilno
in dolgo delovanje potrebujejo ustrezno
mazanje. Izziv pri namenskih mazivih za
EV je, kako zagotoviti čim manj trenja in s
tem učinkovito izrabo energije, hkrati pa
zagotavljati dolgotrajnost, ki je pri takšnih
vozilih prav tako zelo poudarjena lastnost.

Trend pri novih EV pa gre v
smer neposrednega sistema
hlajenja, kjer bo tekočina
prevzela eno ključnih vlog
pri vzdrževanju optimalne
temperature med ultrahitrim
polnjenjem in tako ščitila
baterijo ter omogočala hitro
nadaljevanje poti.

Hlajenje litij-ionske baterije

Kompresor

Kondenzator

Hladilna tekočina

Hladilnik baterije iz ekstrudiranega aluminija

NRF že širi ponudbo za električna vozila

NRF ŽE ŠIRI PONUDBO
ZA ELEKTRIČNA VOZILA
Kot vodilni dobavitelj nadomestnih
delov je NRF predan dopolnitvi
ponudbe v skladu z najsodobnejšimi
trendi. Cilj je še naprej ostati ponudnik,
pri katerem so na voljo artikli za vse
tipe vozil, zato se ponudba širi tudi na
področje električnih vozil. Že zdaj so

VISOKA KAKOVOST IN
VZDRŽLJIVOST
VSE KOMPONENTE

SO IZPOSTAVLJENE
INTENZIVNEMU
TESTIRANJU
EASY FIT – Z VSEM,

KAR POTREBUJETE ZA
PREPROSTO MONTAŽO

v ponudbi hladilnik in kondenzator za
Teslo Model S, kondenzator za Teslo
Model 3, hladilnik olja (menjalnik)
za BMW i8 in ventilator hladilnika za
Nissan Leaf.
Celotna ponudba za električna in
hibridna vozila vsebuje že več kot 500

referenc. Ker NRF temu področju
posveča veliko pozornost, bo v
prihodnjih letih številka močno
naraščala.
Čeprav električna vozila nimajo
motorja z notranjim zgorevanjem,
še vedno potrebujejo komponente,
namenjene hlajenju baterij
in pogonske elektronike. Če
k temu prištejemo še, da so
vsa opremljena s klimatskimi
napravami, je jasno, da se bodo
potrebe po tovrstnih nadomestnih
delih le še povečevale.

NRF vztrajno povečuje
ponudbo hladilnikov
in kondenzatorjev za
električna in hibridna vozila.

Elektrifikacija se začne z
zaganjalnikom/alternatorjem

i-StARS 12V

Valeo ima v svoji
ponudbi 12-voltne
sisteme start/stop,
ki jih na cestah
uporablja že več
kot šest milijonov
vozil.

iBSG 48V

Novost je 48-voltni zaganjalnik/
alternator, ki omogoča regeneracijo,
dodatno pogonsko moč, funkcijo
jadranja in popolnoma električno
vožnjo. Prihranki pri porabi goriva so
v primerjavi s klasičnim sistemom
start/stop kar 6-odstotni (WLTP).

Klimatske spremembe in onesnaževanje ozračja v velikih mestih vodijo k vse strožji regulaciji avtomobilov. V Pekingu je, na
primer, prepovedana uporaba najbolj oporečnih vozil v prometnih špicah. Več mest v Evropi bo do leta 2025 ukinilo cirkulacijo
dizelskih vozil. V vlogi vodilnega podjetja s področja elektrifikacije je Valeo že razvil in ponuja inovativne tehnologije, ki pomagajo
zmanjševati izpuste CO2.

ZAVORE ZA NOVO
GENER ACIJO VOZIL

Avtor: Andrej Leban
Foto: Continental, Audi

ZAVORNI SISTEMI
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Z razmahom e-vozil se klasične zavore vsaj po videzu vračajo v
preteklost oziroma je videti, kot bi izgubljale veljavo. V resnici gre
za področje zelo hitrega tehničnega razvoja, ki bo v prihodnosti
prav gotovo zelo razburljivo in za serviserje specifično.

Dvojni način zaviranja pri električnih
vozilih postavlja primarne zavore
v popolnoma nov položaj. Klasično
zaviranje z izkoriščanjem trenja med
ploščicami in diski oziroma bobni se pri
električnih vozilih v veliki meri uporablja
le pri naglih pojemkih in v nepredvidenih
situacijah. V večini preostale vožnje
avtomobil zavira s pomočjo regeneracije.
Prednosti tovrstne nadgradnje zavor
so jasne – manjša obraba in obenem
prihranek oziroma izkoristek energije, ki
je šla doslej večinoma v toploto.
Redkejša uporaba klasičnih zavor

pa prinaša tudi izzive. Zaradi manj
oziroma redkeje sproščene toplote med
zaviranjem se komponente ne sušijo
tako dobro. Posledica je korozija, ta pa
lahko povzroči zatikanje zavor, če pride
med ploščice in disk. V skrajnem primeru
pride do lupljenja vrhnje, za zaviranje
ključne plasti na diskih. Vse to negativno
vpliva na udobje in učinkovitost vožnje,
prav tako je vlaga lahko usodna za
razne elektronske komponente, katerih
menjava ni poceni.
Drugi izziv pri zaviranju EV je praviloma
precej višja masa celotnega vozila, ki je
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predvsem posledica mase baterije.
Namenske ploščice in diski za električna
vozila morajo biti optimizirani glede mase
in velikosti ter prilagojeni na način, da so
visoko odporni proti pojavu rje in da kljub
višji masi vozila ostajajo enako učinkovita
v širokem temperaturnem območju.
Vse več proizvajalcev vozil se odloča za
uporabo bobnastih zavor na zadnji, manj
obremenjeni osi. Ne gre le za cenovni
prihranek, temveč bobnaste zavore bolje
ščitijo pred vplivom vlage, medtem ko so
glede učinkovitosti danes vsaj na nivoju,
kot so bile še pred nekaj leti diskaste
zavore.
Leta 2024 pa prihajajo zavore nove
generacije. Proizvajalec Brembo je pred
kratkim predstavil sistem Sensify, zaradi
katerega prvič govorimo o »pametnih
zavorah«. Večina zaviranja se dogaja po
žici, ne več s hidravliko. Nad zaviranjem
posameznih koles bdi umetna inteligenca.

Zavorna pomoč, ki pomaga varčevati
Regeneracija energije pri zaviranju danes omogoča podaljšanje dosega vozila EV med 10 in 25 odstotki. Najbolj pride do izraza pri
počasnejši vožnji z veliko ustavljanja, predvsem v mestih, ko se klasične zavore med vožnjo praktično sploh ne aktivirajo.
Regenerativno zaviranje deluje tako, da začne električni motor z vrtenjem v nasprotni smeri in z izkoriščanjem gibalnega momenta
vozila ustavljati kolesa, hkrati kot generator ustvarja električno energijo, ki jo pošilja nazaj v baterijo. Nad delovanjem regenerativnega
zaviranja bdi zavorna kontrolna enota, ki nadzoruje hitrost vrtenja koles in preračunava razpoložljivi navor za ustvarjanje električne
energije. Glede na majhne spremembe gibalnega momenta vozila in dodatno glede na moč voznikovega pritiska na zavorno stopalko
kontrolna enota v hipu oceni, ali naj aktivira regeneracijo ali pa bo potrebna tudi aktivacija klasičnih zavor.
Razvoj gre v smer, da bi v prihodnje avtomobili lahko celo polovico energije pridelali z regeneracijo, kar nakazujejo prihodnji dirkalniki
formule E. Da bo to mogoče, bodo morali prihodnji avtomobili regenerativno zaviranje opravljati na obeh oseh.

NOV ZAVORNI
DISK GREENTIVE®
V slogu Greentive®
izstopa zaradi zrcalnega
učinka, ki izžareva
eleganco in osebnost.
To dodatno poudarja
logotip Brembo na
površini zavornega
obroča, ki povečuje
njegovo identiteto in
signalizira, kdaj je treba
disk zamenjati.

Brembo predstavlja nov zavorni disk Greentive®, ki ima na obroču plast premaza s tehnologijo HVOF (High-Velocity-OxyFuel). Tehnološka rešitev zmanjšuje emisije zavornega prahu in obenem zagotavlja zelo nizko obrabo ter znatno podaljša
življenjski cikel diska. Poleg tega premaz ponuja visoko stopnjo odpornosti proti koroziji, kar je še posebej cenjeno pri novi
generaciji električnih avtomobilov, kjer se zavorni sistem uporablja drugače. Novi disk, zasnovan posebej za potrebe
premium in luksuznih avtomobilov, je v ospredju najnovejših avtomobilskih trendov. Greentive® pooseblja najnaprednejše
trajnostne tehnološke rešitve, hkrati zagotavlja dosledno visoko raven zmogljivosti in posebno pozornost namenja slogu.

Komponente vzmetenja in krmilnega mehanizma znamke Motaquip so
izdelane v Evropi in voznikom ponujajo odzivno ter uravnoteženo vozniško
izkušnjo.
Nadomestni deli vozilu povrnejo prvotne vozne lastnosti z uporabo
vrhunskih materialov in izdelave. Narejeni so za delovanje v zahtevnih
pogojih in v visokozmogljivih vozilih. Vse to pomeni, da se popolnoma
skladajo in integrirajo z originalnimi komponentami.

Trenutno so za električna vozila v
ponudbi obese koles, stabilizatorji,
zglobi vilic, puše vilic, ležaji
amortizerjev, končniki volana in še
mnogo več.

Na voljo za:
Nissan Leaf, Renault ZOE,
Tesla model S, Tesla model X,
Volkswagen e-GOLF (VII) ...

Avtor: Matija Janežič
Foto: Nissan

TEHNIKA
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PRIL AGAJANJE
KOMPONENT
PROTI HRUPU
Električni avtomobili pred
konstruktorje postavljajo
marsikateri izziv. Teh ne
manjka niti takrat, ko gre
za neprijetne zvoke, ki
lahko negativno vplivajo
na dobro počutje potnikov
v kabini.

Ker jih ne prekrije zvok motorja, se v
kabino prenašajo zvoki in vibracije, ki jih
povzročajo menjalnik in drugi prenosi na
pogonskem sklopu.

Elektromotor je sicer veliko tišji od
motorja na notranje zgorevanje, vendar
oddaja zvok z višjimi frekvencami, ki
lahko potnike motijo. Poleg tega na
udobje v avtomobilu vpliva z vibracijami,
ki se na potnike prenašajo prek karoserije.

Zaradi tihega pogona pridejo do
izraza zvoki pomožnih naprav, kot
so alternatorji, črpalke, nadzorna
enota, klimatska naprava in
podobno.

Ker konstruktorji električnih
vozil težijo k lahki gradnji, je
zvočna izolacija kabine manj
intenzivna, posledično vanjo
prodre več hrupa.
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Učinkovita aerodinamika na električnem avtomobilu
ni pomembna le zaradi zagotavljanja večjega dosega,
ampak tudi zaradi zmanjševanja hrupa vetra okoli
karoserije, ki lahko sicer predvsem na avtocestah
doseže enako raven kot na avtomobilih z motorji na
notranje zgorevanje in izniči pozitivni vpliv tišjega
delovanja elektromotorja.

Klasične torne zavore so zaradi
rekuperativnega zaviranja
manj v uporabi, a so tedaj
zaradi večje mase vozila
bolj obremenjene in lahko
s škripanjem pripomorejo k
neugodni zvočni kulisi v kabini
električnega avtomobila.

Med potencialnimi povzročitelji
hrupa zaradi udarcev s tal je tudi
vzmetenje, ki ima na električnih
avtomobilih, kljub lahki gradnji,
opravka s povečano maso zaradi
težkih baterij.

Električnim avtomobilom so namenjene posebne gume.
Gume za klasične avtomobile imajo namreč manjšo
nosilnost in večji kotalni upor, poleg tega povzročajo več
kotalnega hrupa, ki v kabini električnega avtomobila
poveča vtis hrupa.

Hrup, vibracije in drugi zvoki, ki jih oddaja
avtomobil, so močno povezani s počutjem
potnikov in v električnih avtomobilih
lahko še bolj pridejo do izraza, saj so
bolj slišni tudi tisti, ki jih v avtomobilu z
motorjem na notranje zgorevanje, čeprav
so prisotni, ne zaznamo, ker jih zakrije
hrup motorja.
Pred proizvajalci je v zvezi s temi kriteriji
več izzivov. V električnem avtomobilu
ni prikrivajočega učinka hrupa motorja

na notranje zgorevanje. V kabino se
tako prenašajo šum gum in vetra, zvoki,
ki jih oddajajo motor in prenosi, ter
različni udarci, ki jih sicer ne bi zaznali.
Elektromotor poleg tega ni popolnoma
neslišen, ampak oddaja drugačen zvok, ki
se od nizkih tonov motorja na notranje
zgorevanje razlikuje po visokih tonih.
Ti so lahko celo bolj moteči od sicer
močnejšega hrupa motorja.
Konstruktorji električnih avtomobilov

poleg tega težijo k lahki gradnji
avtomobila, ki slabo vpliva na zvočno
izolacijo kabine, saj ne morejo uporabljati
debelih izolacijskih oblog, ki sicer
uspešno preprečijo vdor predvsem nizkih
tonov, vendar lahko s povečanjem mase
zmanjšajo doseg vozila. Povečana je tudi
togost karoserije, kar pred konstruktorje
postavlja težavo zagotavljanja
učinkovitega vzmetenja brez povzročanja
neugodnih zvokov.

Leta 1954 je BILSTEIN povzročil revolucijo na področju

tehnologije blažilnikov. Odtlej je sinonim za vrhunsko
kakovost in zmogljivosti, do danes pa velja za
inovativnega partnerja avtomobilske industrije.

Trendom ne sledi, ampak jih pomaga ustvarjati tudi

na področju elektromobilnosti. Ponudba se stalno širi,
tudi za hibridna in električna vozila.

Ponudba

amortizerjev BILSTEIN

OE za električna in
hibridna vozila:

MB razred C (W205):
B4 Dampmatic in
Damptronic

BMW serija 3
(F30) Hybrid:
B12 kit

BMW i3
(različni tipi):
B1, B4

MB razred E (W213)
Hybrid: B6, B4
Dampmatic in
Damptronic

PET RAZLOGOV, ZAKAJ SO
GUME Z A EV DRUGAČNE

Gume za električne avtomobile na
zunaj delujejo iste kot za običajna
vozila. V resnici so precej drugačne, saj
morajo biti pnevmatike prilagojene
specifičnostim pogona. Če je pri
običajnih gumah v ospredju predvsem
oprijem, so pri pnevmatikah za e-vozila
enako pomembni čim nižji kotalni upor,
kotalni hrup in obraba. Vse to je del
širše enačbe varnosti, dolgega dosega,
stroškov in udobja.

Avtor: Andrej Leban
Foto: arhiv GMT

PNEVMATIKE
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Kotalni upor
Nižji je, nižja je
poraba, daljši je
doseg. Pri e-vozilih
je to v ospredju.
Kotalni upor se meri v kg/t. Klasične
pnevmatike večinoma spadajo pod
oznako C (7,8–9,0 kg/t), le tiste boljše
pod B (6,6–7,7 kg/t). Pri pnevmatikah
za e-vozila pa je postala norma, da
spadajo v kategorijo A (pod 6,5 kg/t).
Za 1,0 nižji kg/t pomeni tri do štiri
odstotke daljši doseg avta. Pri e-vozilu
s povprečnim dosegom 500 kilometrov
to prinese približno 20 kilometrov.
Obraba
Pri e-vozilih je
slog vožnje zelo
pomemben –
možnost hitrih
pospeškov je zabavna, a za gume
izredno naporna, obraba pa hitrejša.
Potem je tu še znatno višja masa.
Izdelovalci pnevmatik za e-vozila
posebno pozornost namenjajo gumeni

mešanici, ki je bolj odporna proti
obrabi in traja dlje, če le zna voznik pri
tem sodelovati.
Nosilnost
Povprečen
električni avto je
300 kilogramov
težji od
primerljivega klasičnega konkurenta,
zato je spoštovanje indeksa nosilnosti
pri izbiri pnevmatik s stališča varnosti
bistvenega pomena. Zelo primerno
je, da za e-vozilo izberete pnevmatiko
z oznako XL, ki je posebej razvita za
višjo nosilnost. Nekateri proizvajalci
na obodu posebej navedejo, da gre za
pnevmatiko za EV.
Hrupnost
Kotalni hrup je pri
e-vozilih postal
pomembnejši
kot kadar koli. Če
namreč odvzamete glavni vir hrupa,
ki ga pri klasičnih avtih povzročata

bencinski in dizelski motor, pri višji
hitrosti električnih vozil ostaneta le
hrup vetrnega piša, ki je odvisen od
aerodinamike vozila, in kotalni hrup,
ki v notranjost prenaša vibracije in
tresljaje pri kotaljenju pnevmatik.
Proizvajalci so razvili različice »tihih«
pnevmatik z dodatnimi izolacijskimi
materiali in drugimi rešitvami, ki
bistveno zmanjšajo hrup.
Zavorna pot in
oprijem
Pri zmesi za
pnevmatike
električnih gum
proizvajalci izbirajo najnovejšo
tehnologijo, ki je v zadnjih letih izredno
napredovala. Le z novimi mešanicami
je namreč mogoče zadostiti obema
nasprotujočima si zahtevama pri
gumah – nizkemu kotalnemu uporu
in dobremu oprijemu. Tudi ko je treba
zavirati na polno z več kot dvotonskim
osebnim avtom. Pnevmatike EV imajo
tudi prilagojen profil z vzorcem, ki
zmanjšuje možnost zdrsa.

ZANIMIVOSTI
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ZANIMIVA DEJSTVA O
ELEKTROMOBILNOSTI

Avtor: Gašper Stamač
Foto: arhiv GMT

1

Pogonski sklop sodobnega električnega
avtomobila ima manj kot sto gibljivih delov,
medtem ko jih ima povprečen bencinsko gnani
avtomobil več kot 2.000.

2

Ob koncu 19. stoletja je imelo več avtomobilov
električni pogon kot motor z notranjim zgorevanjem.
Do spremembe je prišlo v začetku naslednjega
stoletja, le nekaj let kasneje, ko je bencin postal bolj
dostopen, avtomobili, ki jih je poganjal, pa občutno
cenejši od električnih.

3
Električni motor porablja energijo le
takrat, ko jo potrebuje. V primerjavi s
klasičnim motorjem nikoli ne deluje
ob postankih na semaforju, zato je še
posebej primeren za vožnjo v gostem
mestnem prometu.

Učinkovitost električnega motorja je tudi do 96-odstotna, kar je občutno
več od motorjev z notranjim zgorevanjem, katerih učinkovitost je običajno
približno 40-odstotna.

4

6

Tesla model 3 je najbolje prodajani električni avtomobil vseh časov.
Povprečno jih prodajo kar 24 na uro!

5
Trenutno za nakup novega električnega
avtomobila lahko pridobite do 4.500
evrov eko subvencije, a le za avtomobile s
ceno pod 65 tisočaki.

7
Norveška ima daleč največji delež prodaje
električnih avtomobilov v Evropi, ta se
giblje okoli 70 odstotkov. Nadaljnjih
dvajset odstotkov je priključnih hibridov.

V ponudbi je že veliko več kot 100 kataloških številk
za električne in hibridne aplikacije.

Podjetje GSP ima več kot 30-letne
izkušnje in s kakovostnimi
nadomestnimi deli pokriva
evropske, azijske in ameriške
avtomobilske modele. Več kot
2.200 zaposlenih vsako leto
proizvede več kot 10 milijonov
zglobov in kar 3,6 milijona
pogonskih gredi. Ponudba
obsega več kot 2.500 tipov

zglobov in 1.500 različnih
pogonskih gredi. Poleg teh
je GSP specialist za kolesne
ležaje, polosi in druge sklope
podvozja. Znamka pokriva skoraj
celotno svetovno tržišče, saj je
prisotna v 120 državah po svetu,
kjer zagotavlja dele za kar 95
odstotkov vseh avtomobilskih
modelov. Izdelki so najvišje

kakovosti, kar dokazujejo certifikat
IATF 16949: 2016 in številni drugi.
Filozofija podjetja GSP je na
neodvisnem poprodajnem
trgu ponuditi nadomestne dele
izjemno visoke kakovosti po
konkurenčnih cenah. Stranke
se vedno lahko zanesejo še na
strokovno inženirsko ekipo za
tehnično podporo.

STRAN ZA ODDIH
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KRIŽANK A
AVTOR:
BOŠTJAN
OVSENEK

BEKOVO
ŠIBJE

RDEČKAST
PIGMENT
V SEČU

PTICA
PEVKA S
KRATKIM
KLJUNOM

AMERIŠKI
GRŠKA GOVORNIŠKI
ODER V
FILMSKI
BOGINJA
STAREM
IGRALEC
NESREČE
RIMU
MORALES

NAREČNO ATLETINJA, RAZČLEIME ZA
KI TEČE
NJEVALEC
ŠTORKLJO

GLAVNO
MESTO
ROMUNIJE
STAROGRŠKI
UČENJAK
BICIKLISTKA
RUŠEVINE
MAJEV V
GVATEMALI
ŠPANSKA
PROVINCA

PAS PRI
KIMONU

NAMIZNA
NAPRAVA ZA
IZVEDBO
RAČUNAL.
UKAZOV

SREBRNIK
STARE
AVSTRIJE

GMT

VELETOK V VERDIJEVA
BRAZILIJI
OPERA

PEČAT,
ŠTAMPILJKA

KNJIGA
ZEMLJEVIDOV

JENNIFER
LOPEZ

PRIPADNIK
LAMAIZMA

KOBRA,
NAOČARKA

AMERIŠKA
PEVKA

4. IN 10.
ČRKA
ABECEDE
KRAJAN
ARČELCE

DOMOVINA
IRCEV

VERGILIJEV
EP

DRŽAVNA
BLAGAJNA

PREDIRLJIV GLAS
NESTROKOVNJAK
GOROVJE
VZDOLŽ
J. AMERIKE

PLANOTA
NAD
JESENICAMI

DEŽELA V
SR. ITALIJI
AMERIŠKI
IGRALEC
(KEVIN)

AFRIŠKA
DRŽAVA
(ASMARA)

ORJAŠKI
RIMSKA
MESOJEDI BOGINJA
DINOZAVER PLODNOSTI
FINSKI
ARHITEKT
(ALVAR)
POKRAJINA
V VIETNAMU

URADNI
SPIS

ROALD
AMUNDSEN

VALUTA
ZDA
RENAULTOV
MODEL
VOZILA

ACETATNA
CELULOZA
UM, RAZUM
PRIPADNIK
TABORNIŠKE
ORGANIZACIJE

TV VODITELJICA
KOČAR

GMT

RIM. BOG
VOJNE
SLOVENSKI
IGRALEC
JENČEK

TANKA
TKANINA
AMERIŠKI
IGRALEC
CRUISE

PRIVLAČNOST

Rešitve križanke so
objavljene na naši
Facebook strani in
Instagram profilu.

INTEGRIRANO VEZJE
EKSPLOZIVNO
TELO

NAROD

SRAMOTEN,
SPOTIKLJIV
DOGODEK

SNOV,
MATERIJA

NAPAD,
NASKOK

SMOTER,
CILJ
DRŽAVA V
S. AMERIKI
(OTTAWA)

ORKAN,
HURIKAN

NIKO
ŠTRITOF
GLAVNO
MESTO
ITALIJE
SODNI
TERMIN

EVROPSKO
PRVENSTVO V
KOŠARKI

LESENO
OBUVALO
OZALJŠANA
KOČIJA

VISOKO
STENSKO
OGLEDALO
MED DVEMA
OKNOMA

NEBEŠKA
HRANA
ZDRAVILNA
TRAVNIŠKA
RASTLINA
CITROENOV
OLDTIMER

REPINO
PERJE

IGO
GRUDEN

SL. ODBOJKARICA
MLAKAR
KRAJ NA
KOČEVSKEM
SKEPSA,
DVOM

OKUSEN
TROPSKI
SADEŽ
STANLEY
TUCCI

TUREK,
OSMAN
INKOVSKI
BOG DEŽJA
IN VETRA
ANTONIO
BANDERAS

VRŠILEC
DOLŽNOSTI
LOUIS
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Vse, kar potrebujete za varen začetek
Set za pripravo delovnega prostora Magneti Marelli ponuja opremo za ureditev prostora, namenjenega servisiranju
hibridnih in električnih vozil v skladu s predpisi in standardi. Ločevalni elementi omogočajo strogo izoliran prostor, ki
omejuje dostop nekvalificiranemu osebju in strankam, prav tako jasno označujejo edino primerno mesto, kjer se servisni
posegi na elektrificiranih vozilih lahko izvajajo.
Ta komplet je obvezen za vse, ki želijo svojo dejavnost razširiti na servisiranje visokonapetostnih hibridnih in električnih vozil.

Osnovno orodje, brez
katerega ne gre
Magneti Marelli je pripravil komplet
orodja in pripomočkov, ki so osnova
za varno servisiranje električnih in
hibridnih vozil. Set je pospravljen
v priročnem kovčku s profiliranimi
notranjimi pregradami.

Set vsebuje:

•
•
•
•
•
•
•

izolirane nasadne elemente, ragljo in podaljšek,
izolirani ploščati ključ,
izolirane ukrivljene ščipalne klešče,
ključavnico,
zaščitno čelado,
izolacijske rokavice,
izolacijsko podlogo.
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