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Popravila elektrilnih vozil
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Teslin elektrilni tovornjak

Traktor brez voznika

0skrba z elektriko med servlsom

Lakirnica prihodnosti

Renaultova tradicija

Mraz vpliva tudi na olja

MAN-ova ponudba za 2018

Starodobna Raba
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SrGe uozila tudi med servi stranj em
V sodobnih vozilih je dedalje ved elektronskih
komponent, kar ustvarja popolnoma nove zahteve
za servisni proces. Vedina vozil, proizvedenih v
zadnjih letih, ima v povpredju deset elektronskih
sklopov za nadzor, vodenje in vedenje vozila
(1O ECU - Electronic Component Unit), ki pogosto
zahtevajo napajanje tudi med servisiranjem.

EDVARD BRANK
Foto CTEK

ko ne poteka nobena diagnostika ali

Zadostni oskrbi vozila z energijo
iz akumulatorja med obratovanjem, 5e

drugo servisno delo. To lahko pri vsakem

posebej pa med diagnostiko ali ponovnim programiranjem, se posveda premalo pozornosti, opozarjajo strokovnjaki.
Telave, ki nastopijo zaradi pomanjkanja
elektricne energije v vozilu, navadno
re5ujejo kurativno, premalo pa se deluje

vozilu oreverimo s tokovnimi klescami.
Polnilniki moci 5A, ki jih mnogi 5e upora-

oreventivno.

lom

lzpraznitev aku mu latorja med serVrsnim delom lahko povzroci precej visoke
stro5ke za mehanidno delavnico. Delovni
proces je prekinjen, servisni das pa se
podalj5a. Tudi kratek padec napetosti
akumulatorja lahko ustvari "laZne" kode

Ustrezna -dobava. elektrike

bljajo v delavnicah, tako ne zagotavljajo
dovolj energije, kaj Sele stari "linearnin
polnilniki, s katerimi ni dovoljena prikljucitev na akumulator, ki je povezan zvozt-

-

posebno ne pri sodobnih vozilih.

Sodobni pametni polnilniki mora-

jo pri servisiranju in testiranju vozila
delovati kot redna in ustrezna oskrba z
elektricno energijo. To pa je mogoce le
pri polnilnikih z loceno funkcijo "PowerSupply", ki jo je treba uporabljati namesto obicajne funkcije polnjenja.

napak. Raziskovanje vzrokov za napacne
kode z diagnosticnim preizkuSevalnikom
podaljda delo serviserja in naredi stvari
bolj zapletene, kot je treba.

Med procesom polnjenja sta namrec
napetost in tok nastavljena tako, da nihata odvrsno od polnilnika in trenutnega
koraka polnjenja. ee pa izberemo nacin
(napajanje ali oskrba z
"Power-Supply"
elektricno energijo), polnilnik-napajalnik
med testiranjem podpira akumulator s

Morda najbolj sporna je situacija, v
kateri se akumulator med servisiranjem
mocno izprazni,lastnik odpelje vozilo iz
servisne delavnice, naslednje jutro pa
ga ne more zagn ati zaradi izpraznjenega
akumulatorja in se vrne v delavnico z
novimi ali dodatnimi napakami

konstantno napetostjo in se hitro odziva
na razlicne tokovne zahteve
vozila. ZaIo ye zelo pomembno

v elektronskem sistemu vozila.

razumeti razliko med polnje-

Bazlogi za praznienie

njem in napajanjem oziroma

Tahtare nn clc({6i(i iz akUmulatorja je pri sodobnih vozi-

dobavo elektricne energije.

lih predvsem zaradi elektronike ogromna. Ce bi vsi elek-

Kakovostni polnilniki in
napajalne enote lahko ohra-

f/v

v,vl

tricni pripomocki v sodobnem
avtomobilu delovali istodasno,
bi poraba elektricne energije

Zmogljivi polnilci,

lahko dosegla celo vec kot
4004. S storitvenega vidika je
kljucnega pomena razu meti,

sionalni uporabi,
morajo biti dovolj
mobilni za preprosto preme5da-

namenjeni profe-

da je v vozilih, proizvedenih v
zadnjih 10 letih, osnovna poraba energije okoli 25 amperov
2e, ko je zagonski kljuc v .
prvem poloZaju za start.
Poraba elektricne energije
je vedno prisotna tudi takrat,
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njajo stabilno napetost in
konstantno moc ne glede na trajanje testa.
V vozilu se zahteve po elektricni energiji
med testom hitro spreminjajo. Polnilniki in

nje, de to narel<ujejo potrebe v
delavnici. Redna
uporaba zahteva
tudi ustrezno
zmogljive kable in

napajalne enote morajo obenem imeti zagotovljeno tudi ucinkovito lastno hlajenje, saj se
naprave med uporabo, posebno ob visokih
tokovih, segrevajo, kar lahko brez ustreznega hlajenja povzroda padec moci oziroma
dobave toka in nihanje napetosti. Ob tem
velja omeniti, da je treba paziti na kakovost
tudi zato, ker nekvalitetne naprave med delovanjem oddajajo mocno elektromagnetno

robustne l<leide.

sevanje.

Uporaba mora biti preprosta
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baterije. Na trgu ni veliko akumulatorjev
slabe kvalitete. Posebno ne v tovarni5kih
vgradnjah. Obicajno je bil razlogzaizpraznjen akumulator nepravilna uporaba in
slabo vzdrlevanle akumulatorja. VoZnja na
krajsih razdaljah, hladno vreme, uporaba
grelnika za motor in vozilo, stalno delovanje
elektronike ter nezadostno delovanle alternatorja povzroca najvec Ielav z akumulatorji.

"Power-Supely" za dobavo elektricne energije
mora biti preprosta in enostavna, saj jih pogosto uporabljajo mehaniki, ki imalo razliino
strokovno raven. lmeti mora moZnost za shranjevanja podatkov izvozlla pred posegom v
vozilo, avtomaticn o zaznavo akumulatorja in
5e kaj. Prav tako je za mehanicne delavnice
smiselno, da so pripravljene in s takimi napravamr opremljene za prihodnost, ko bodo

cedalle bolj pomembne spremenljive nastavitve napajalne napetosti, ki jih danes 2e zahle-

Pol<licni uporabniki se odloiajo za
vzdrlljive polnilnil<e, l<i prenesejo redno
u porabo in zagotavljajo udinl<ovito
delo, eden izmed takinih je tudi izdelel<

valo pri testih z racunalniki razlicni proizvajalci
vozil. Za prihodnost pa je pomembno tudi, da

Svedsl<ega podjetja CTEI<, model MXS

so zdruZljive z litijevimi akumulatorji.

rabo v avtomehanidnih delavnicah.

25 12V,l<i ga pogosto izberejo za upo-

obupnem stanju in bi jih bilo treba ponovno
napolniti. Tukaj imajo avtomehaniine delavnice priloZnost za dodatne storitve.

DolZina kabla, kakovost kablov in kleSc,
mo2nost shranitve naprave na primernem
mestu ter njena mobilnost so brstveni za vsakodnevno uporabo. Danes so Ze na voljo zmogljivi polnilniki s funkcijo "Power-Supply" brez

notranjega ventilatorja . Zaradi tega je naprava
manj pra5n a, kar prina5a bolj5o izolativnost v
napravi in manjse segrevanje, manj je vrtecih
sklopov, kar zagolavlja dalj5o Zivljenjsko dobo

Delavnica lahko ponudi zamenjavo akumulatorja ali polnjenje akumulatorja pogosteje,
kot je danes obicajno. V sodobnih vozilih se

v zahtevnem okolju mehanicne delavnice.

nilnil<i za"domado uporabo", deprav
l<al<ovostni, ne sodijo v avtomehanidno
delavnico. S 5A polnilnega toka sicer

Kako uprauiciti naloibo?

reiijo al<umulator, vendar ne zadostujejo za potrebe delavnice zvei prometa.

Pof

Za avtoservisno delavnico je smiseln

in podalj5evanja servisnih opravil, iskanje
napak in testiranja zaradi napake. ki ni prava.
Z lovom na neprave kode napak in menjavo

Delavnice lahl<o s pomodjo ustreznih
naprav z molnostjo tiskanega izpisa
ob rednih pregledih ponudijo tudi
izpis stanja al<umulatorja ter tal<o
posl<rbijo za dol<umentirano spremljanje Zivljenjsl<e dobe tega pomembnega
dela elel<tridnega omreija vozil.

neoravih komoonent si lahko v delavnicah
ustvarijo vec stro5kov kot zaslulka.

Moinost dodatnega zasluika
TeZave z akumulatorji so najvecji razlog
za pomoc na cestah po vsej Evropi. Po

hitro zgodi. dazaradi slabega akumulatorja ne
deluje kak elektro sklop, kar ugotovi in pove
racunalnik. Vozilo se v takem primeru lahko
zanneli vrvL
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snega posega. Starej5ih vozil pa zaradi premalo
napolnjenega akumulatorja pogosto ni mogoce
zagnali, ko nastopi prvi mraz ali pa tudi visoka
poletna vrodina, ko se akumulator
"sesuje"

nakup kakovostnega polni Inika-napajaln ika
akumulatorjev, ki ga lahko, poleg klasicnega
polnjenja akumulatorja, uporabijo tudi kot
nepogre5ljivo napravo pri diagnostiki elektronskih sklopov sodobnih vozil. Z nakupom
kakovostne in zmogljive enote za podporo
vsakodnevnih servisnih opravil v sodobnih
avtomehanicnih delavnicah je mogoce prihraniti denar. Potek dela je bolj predvidljiv, je
hitrejSi in kvalitetnej5i, ne bo vec prekinjanja

Avtomehanicne delavnice bi se morale
bolj osredotociti na vzdrlevanje akumulatorja. Terenski testi v avtomobilih, opravljeni
v vec evropskih drLavah, kot sta Velika
Britanija in Svedska. kaZejo, da bi bilo treba
takoj zamenjati enega od desetih akumulatorjev. Vec kot polovica akumulatorjev je v

podatkih nem5ke organizacije za pomod
na cesti ADAC ie bilo v letu 2015 kar 36
odstotkov klicev na pomod povezanih z
akumulatorlem vozila. Vec kot B0 odstotkov
teh klicev so povzrocile globoko izpraznjene

Testiranje akumulatorjev in uporaba
naprav z moZnostjo zaizpis stanja akumulatorja bi lahko bile vsakodnevne rutinske
storitve in zagotovilo zavu prihodkov v vsaki
delavnici. S kvalitetnim in zmogljivim polnil-

nikom - napajalnikom bi delavnice lahko
oskrbele akumulator tudi med drugimi servisnimi opravili, kar bi delavnici samo povecalo
ugled o kakovosti storitev.

ee bi delavnica uvedla olacilo za to dodatno storitev, bi s tem lahko dodatno zaslulila,
vendar oa se mora lastnik delavnice sam
odlociti, ali bo s temi storitvamr dodatno
zasluZil ali pa bodo le dobra referenca za storitve njegove delavnice,
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