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Világos súrlódó felület

Kopásnyom
az ABS-jeladón

➒

➓

körbeforgatva a féltengelyt, feltűnt, hogy
az egyik szakasz világosabb/fényesebb,
mint a többi. A szenzort és a féltengelycsuklót szemügyre véve rögtön látszott a
probléma: a féltengelycsukló korróziója a
jeladó tárcsáját megemelte, így az átmérő
megnövekedett, megszűnt a légrés, a
tárcsa hozzáért az ABS-jeladóhoz ➒ ➓.

Megmérve a jeladó-kerék radiális
ütését, 1,7 mm-t kaptunk, és az átmérő
mérése is a gyári értéktől eltérő eredményt hozott. A féltengelycsukló és a
jeladó cseréje megoldotta a problémát,
a hiba többet nem jött elő. ■
(FORDÍTÁS: ŐRI)

ÚJAUTÓ-ÉRTÉKESÍTÉS
2019. január
A Datahouse januári új autó forgalomba helyezési ös�szesítése szerint 2019. január hónapban összesen 9714
darab új személygépkocsi, valamint 2008 darab 3,5 tonna
össztömeget nem meghaladó kishaszongépjármű került
forgalomba. A személygépjárművek esetén ez a forgalomba helyezési mennyiség a 2018. januári számoknál 9,2%kal nagyobb. A kishaszongépjárművek esetén az előző év
januári eredményeihez képest 21,8%-os növekedés történt.
Januárban a legsikeresebb autómárka (személyautó és
kishaszongépjármű) a Suzuki volt, 1588-as darabszámmal. Második lett a Ford 1516 értékesített 3,5 tonna alatti
járművel, a harmadik a Volkswagen 989 db-bal, a negyedik
a Skoda 881 db-bal, az ötödik Opel 768 db-ot értékesített.
Ha csak a személyautó-értékesítést nézzük, akkor azt
látjuk, hogy a Suzuki tartja az első helyet, ugyanis 1588
új személyautót értékesített januárban. A második Skoda
881 autót értékesített, a harmadik helyen a Ford végzett
856 darabbal, a negyedik Volkswagen 767 személyautót
értékesített, az ötödik Opel 687 személygépjárművet adott
el 2019 első hónapjában. ■
Forrás: carinfo.hu, MTI
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Video:
https://www.youtube.com/
watch?v=ShXfHO7Q9nQ
Forrás:
https://www.picoauto.com/library/case-studies/juddering-at-low-speed

WORLDSKILLS VÁLOGATÓVERSENY
TOVÁBBJUTÓI
Február 11-én volt a WorldSkills 2019 Kazán verseny magyarországi első fordulója, melyet az Autótechnika szakfolyóirat kiadója, az X-Meditor Kft. szponzorált. A majd’ 20 fős mezőnyből
egy 60 perces teszt segített kiválasztani az öt legjobb versenyzőt, akik részt vehetnek a március 12–13-i döntőn Budapesten,
a Szakma Sztár fesztiválon. Az első forduló kérdéseinek fele
angol nyelvű volt, ezzel is készülve a nemzetközi megmérettetésre. A döntőn a gyakorlaté lesz a főszerep, mindenkinek számot kell adni a diagnosztikai és szerelési tudásáról is. Gratulálunk a továbbjutott versenyzőknek, és köszönjük minden részt
vevő fiatalnak, hogy megmérették magukat a versenyen.
Az 5 továbbjutó, akivel a döntőben is találkozunk:
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Joó Attila
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