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Chladiče
Spalovací motor během svého provozu spotřebuje 30-40 % energie obsažené v palivu.  
Zbytek předává v podobě tepla, které musí být účinně odvedeno do prostředí, jinak by se  
zařízení v důsledku přehřátí poškodilo. Zabraňuje tomu chladící systém, v němž odebírá  
teplo speciální kapalina, aby se následně rozptýlilo prouděním přes chladič.

Samotný chladič se skládá z husté sítě hliníkových trubek, pokryté malými destičkami, tzv.  
lamelami. Jejich cílem je maximalizovat povrch chladiče při zachování jeho kompaktních rozměrů.  
Chladič se nachází v přední části vozidla, a proto se s ubíhajícími lety intenzivně znečišt́uje funkčnost  
chladiče a účinnost celého chladicího systému výrazně klesá a motor se začne přehřívat.

Životnost chladiče je omezena počtem cyklů nastartování motoru. Je přirozené, že po více než sto tisíci takových cyklů se mohou objevit 
drobné netěsnosti. Proto je tedy nanejvýš po deseti letech provozu nutné vyměnit  
chladič za nový, než se porouchá a dojde k přehřátí motoru.

Koncept „First Fit“
Celková kvalita produktu, včetně povrchové úpravy, materiálu a testování, byla vyvinuta tak, aby odpovídala standardu vysoké kvality,  
a aby výrobky bezproblémově pasovaly na dané rozvržení motoru a příslušná připojení.
V současné době nabídka celohliníkových chladičů zahrnuje kompletní pokrytí 23 OE čísel pro 27 modelů automobilů.  
Nabídka je navržena v Multi-Fit konceptu tzn., že jeden produkt pokrývá více než jednu aplikaci OE.
V závislosti na modelu vozidla je vše, co je potřeba pro správnou instalaci, součástí balení produktu: těsnicí víčka, o-kroužky, matice, 
svorky, zátky, těsnění, pojistné kroužky, šrouby, hadicové svorky ... a další.

Moderní technologie
Celohliníkové chladiče Nissens jsou vyráběny  
na základě nejnovějších a nejmodernějších technologií. 
Proces výroby celohliníkových chladičů technologií 
“spájení hliníku v ochranné atmosféře (CAB)“ zajišt́uje 
produkty vysoké pevnosti a dlouhodobé konstrukce.
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329.07.07 Chladič CITROEN C3 , Peugeot 207 1330.C0 380 x 402 x 24 mm 990,- 

329.16.14 Chladič "First Fit" VW Golf V, Audi A3, Seat Leon, Škoda Octavia II 1K0.121.251 AB 650 x 439 x 32 mm 1.590,- 

329.31.39 Chladič "First Fit" BMW 3er 97- 1436242 582 x 449 x 32 mm 1.790,- 

329.37.47 Chladič Opel Astra G 1,6-1 01300189 600 x 377 x 22 mm 1.090,- 

329.96.80 Chladič "First Fit" Škoda Fabia, Seat Ibiza, VW Polo 6QE.121.253 A 629 x 399 x 22 mm 890,- 

CHLADIČE

Výběr položek za akční ceny
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Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Pokud jsou uvedeny ceny, jsou konečné v Kč bez DPH a nevztahují se na ně další zákaznické slevy. Změny a omyly vyhrazeny. 
Obrázky jsou částečně ilustrační. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti WM Autodíly spol. s r.o. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem 
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303.00.84 Kondenzátor Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer 6455.EP 710 x 292 x 16 mm 1.990,- 

303.03.27 Kondenzátor "First Fit" Seat Ibiza, Audi A1, VW Polo, Škoda Fabia 6C0816411 615 x 334 x 16 mm 1.639,- 

303.25.39 Kondenzátor "First Fit" Mercedes Benz Sprinter, VW Crafter 2E0.820.413 672 x 460 x 16 mm 2.259,- 

303.26.82 Kondenzátor "First Fit" VW Golf V, Audi A3, Seat Leon, Škoda Octavia II 1K0.820.411 AC 580 x 401 x 16 mm 1.690,- 

303.27.34 Kondenzátor Opel Corsa D, Fiat Punto 13310103 600 x 355 x 12 mm 1.790,- 

303.30.42 Kondenzátor "First Fit" BMW 1, 2, 3, 4, i3, i8 4270545 640 x 352 x 16 mm 2.590,- 

Kondenzátory
Výměník tepla - rozhodující pro změnu stavu chladiva v systému.

Kondenzátor je umístěn v přední části vozu a je obvykle spojen s jiným výměníkem tepla  
v motorovém prostoru, jako je vodní chladič nebo intercooler.

Úlohou kondenzátoru je zajistit, aby došlo změně stavu chladiva z plynného na kapalnou formu. 
Tato změna stavu se nazývá kondenzace, tzn. teplo chladiva je extrahováno a vyměněno s okolním vzduchem.

Co je důležité vědět:
  Kondenzátor je vystaven korozi, která může  

rychle oslabit mechanickou konstrukci  
a výkon, jakož i snížit jeho těsnost

  Zkorodované nebo chybějící lamely mohou 
podstatně snížit výkon kondenzátoru a tím 
i spolehlivost celého klima okruhu

  Netěsnící nebo špatně fungující kondenzátor 
vede k nadměrnému přetížení ostatních částí 
klima okruhu, především však kompresoru, 
který vystavuje přehřátí či v extrémních 
případech k zadření


