
Kvalita jako z výroby – originální  
repasované motory Mercedes-Benz.
Originální repasované motory Mercedes-Benz jsou repasovány podle nejvyšších standardů s využitím originálních dílů  
Mercedes-Benz a procházejí kontrolou kvality na testovacích stanovištích ve výrobním závodě.
Služba, která se Vám vyplatí:

• Osvědčená a testovaná kvalita Mercedes-Benz srovnatelná s novým dílem
• Vysoká rozměrová přesnost a plná funkčnost jednotlivých komponentů
• Spolehlivost, dlouhá životnost a uchování hodnoty, což jsou vlastnosti,  

které od značky Mercedes-Benz očekáváte
• Optimální výkon motoru a nízká spotřeba paliva

Podívejte se na všechny výhody našich originálních repasovaných dílů.

* Příklady vycházející ze srovnání s motorem OM 457.
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Hl
av

a 
vá

lc
e

• Koncentrická rotace.
• Vytvrzování hlavy válců 

vede k výškovému 
profilování těsnicí plochy.

• Výsledkem je jednotná 
distribuce upínacích sil čtyř 
šroubů hlavy válce. To 
pomáhá zabraňovat úniku 
plynů.

• Kontaktní plocha je 
frézována seshora, proto 
není k dispozici výškové 
profilování těsnicí plochy.

• Kroužky sedla ventilu 
a elastomerový otvor 
nesedí.

• Ventily jsou pouze 
rozebrány nebo „otřeny 
obyčejným hadrem“.

• Nedostatečné očištění hlav 
válců.

• Únik plynů v případě 
chybějícího vytvrzení může 
způsobit pokles výkonu.

• Lze očekávat úniky oleje 
a vody kvůli nekompatibilitě 
elastomerového otvoru.

• To se může projevit 
poklesem výkonu.

Oj
ni

ce

• Kontrola rozměrové 
stability malého oka ojnice 
(průměr, vzdálenosti mezi 
malým a velkým okem 
ojnice, rovnoběžnost 
středových os, ohnutí nebo 
překroucení) podle 
standardních tolerancí 
(tvarovaný otvor).

• Dodržení standardních 
tolerancí.

• Komponent odpovídá 
standardu nového, sériově 
vyráběného dílu.

• Výrazné známky 
opotřebení v pouzdře 
v malém oku ojnice.

• Vyšší míra opotřebení až 
„zablokování ložiska“, 
protože nejsou dodrženy 
šířky vůle.

• Omezená životnost 
komponentu.

Se
tr

va
čn

ík

• Intenzivní čištění 
setrvačníku.

• Zalisování nového ložiska.
• Opracování povrchu 

spojky.
• Opracování všech závitů.
• Vyvážení setrvačníku.
• Obnovení ozubeného kola.

• Charakteristiky tření stejné 
jako u nového dílu.

• Pastorek startéru 
perfektně zapadá do boků 
zubu setrvačníku.

• Optimální vyvážení 
setrvačníku pomáhá 
snižovat vibrace motoru.

• Starý díl je znovu 
namontován bez 
jakéhokoliv opracování.

• Opotřebená místa na 
kontaktním povrchu spojky.

• Žádné opracování povrchu 
spojky.

• Nerovnosti na ozubeném 
kole startéru.

• Nižší koeficient tření může 
vést k drnčení spojky 
a trhavému rozjezdu.

• Nerovnosti zabraňují 
záběru startéru a mohou 
snížit životnost.

Pouze pro interní použití 
v rámci společnosti Daimler AG  
a pro autorizované servisní partnery
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Pí
st

• Vždy jsou použity nové 
písty. Žádné generální 
opravy kvůli nízké 
odolnosti vůči prasknutí.

• Použití nových dílů vede 
k delší životnosti 
(podle standardu sériové 
výroby).

• Opětovné použití starého 
pístu – jsou vyměněny 
pouze pístní kroužky.

• Pouhé čištění starého 
pístu.

• Nízká odolnost materiálu 
vůči prasknutí může vést 
k totální škodě motoru.

• Pískování poškozuje 
eloxovaný povrch na 
prohlubních (tato vrstva 
zaručuje tepelnou 
odolnost při proměnlivém 
namáhání pístu), a proto 
vede ke zkrácení životnosti 
pístu.

Vl
ož

ka
 v

ál
ce

• Použití pouze nových 
originálních dílů, neboť se 
jedná o díl podléhající 
opotřebení.

• Splnění výkresových 
tolerancí jako u nového 
dílu.

• Nízká spotřeba oleje 
a optimální distribuce 
olejového filmu.

• To vede k nižší úrovni tření, 
tiššímu chodu, menšímu 
opotřebení a delší 
životnosti komponentu 
a motoru.

• Opětovné použití 
opotřebených vložek válců.

• Není dána rozměrová 
přesnost.

• Kulatost nebo jiný tvar jsou 
mimo výkresové tolerance.

• Deformace zkosením 
v důsledku honování.

• Vzor honování nesplňuje 
specifikace Mercedes-Benz 
pro sériovou výrobu.

• Žádné vytvrzení v horní 
úvrati. 

• Vyšší spotřeba oleje kvůli 
úniku plynů způsobuje vyšší 
opotřebení a kratší 
životnost.

• Deformace zkosením u ústí 
válce může vést 
k zablokování pístu.

Tl
ak

ov
é 

ve
de

ní

• Montáž nového dílu je 
povinná, protože tlakové 
vedení je předmětem 
dokumentace a jedná se 
o komponentu ovlivňující 
bezpečnost.

• Žádná deformace těsnicího 
kuželu a při šroubování ho 
lze upravit podle 
protilehlého kuželu.

• Je zajištěno spolehlivé 
vysokotlaké palivové 
těsnění (až 2 000 barů).

• Optimální tloušťka těsnění 
přívodního vedení paliva.

• Montáž starého 
komponentu.

• Deformace.

• Není zajištěna optimální 
těsnost těsnění, únik může 
vést k požáru motoru.

Šk
rt

ic
í k

la
pk

a • Pečlivý proces čištění 
včetně tryskání.

• Výměna opotřebitelných 
dílů jako pouzdra těsnění 
a osy.

• Zajištěná optimální 
funkčnost komponentu 
shodná s novým dílem.

• Zajištěná funkce motorové 
brzdy jako u nového 
komponentu.

• Vadná sestava škrticí 
klapky vede ke špatnému 
zásobování výfukovými 
plyny.

• Výfukové plyny proudí 
k motorové brzdě, která 
netěsní na 100 %.

• Výkon motorové brzdy není 
ideálně využíván.

• Vyšší opotřebení brzd 
a možné zablokování pístu 
z důvodu tepelné zátěže.

Pa
liv

ov
ý 

fil
tr

• Montáž originálního 
palivového filtru  
Mercedes-Benz.

• Originální díly jsou 
navzájem perfektně 
sladěny.

• Výsledkem optimální 
filtrace je ochrana motoru 
a systému vstřikování.

• Je zajištěna životnost 
komponentů vstřikování 
a dlouhé intervaly údržby.

• Použití dílů jiných výrobců 
bez znalosti účinku 
filtrování a odolnosti.

• Jednotlivé díly nemusí 
perfektně pasovat.

• To může za určitých 
okolností způsobit 
opotřebení palivových 
komponentů, vyšší 
spotřebu paliva 
a zablokování pístu.

Ol
ej

ov
ý 

fil
tr

• Montáž originálního 
olejového filtru 
Mercedes-Benz.

• Originální díly jsou navzá-
jem perfektně sladěny.

• Výsledkem kvalitní filtrace 
je optimální spotřeba oleje 
a paliva, výkon motoru 
a hodnoty emisí.

• Je zajištěna životnost 
nejnamáhanějších míst 
v motoru a dlouhé intervaly 
údržby.

• Použití dílů jiných výrobců 
bez znalosti účinku 
filtrování a odolnosti.

• Jednotlivé díly nemusí 
perfektně pasovat.

• To může za určitých 
okolností vést k opotřebení 
komponentů, které jsou 
v kontaktu s motorovým 
olejem, vyšší spotřebě 
oleje a zablokování ložisek.

Kr
yt

 k
lik

ov
éh

o 
hř

íd
el

e • Skříň tryskaná pískem.
• Sladění těsnicích ploch.
• Těsnění skříně směrem ke 

klikovému hřídeli je 
zajištěno výhradně pomocí 
radiálních těsnicích 
kroužků.

• Spolehlivé zamezení úniku 
oleje.

• Montáž starého radiálního 
těsnicího kroužku.

• Úniky oleje (včetně 
nebezpečí znečištění 
olejového okruhu a snížení 
životnosti motoru).




