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Automobil GmbH Saarbrücken Certification GmbH Stuttgart

ORIGINÁLNE DIELY SEAT, 
NAJLACNEJŠIA MOŽNOSŤ.

OPRAVA PO NEHODE 
S NEORIGINÁLNYMI DIELMI.

Približne k 45 % všetkých nehôd dochádza 
pri nízkej rýchlosti a spôsobujú škody 
v prednej časti vozidla. Tým vznikajú 
pre poisťovníctvo ročne škody vo výške 
miliárd eur. 

Na zníženie nákladov sa na opravy často 
používajú neoriginálne diely. 
 

Medzinárodný porovnávací test kvality 
produktov, uskutočnený v roku 2014 na 
objednávku Volkswagen AG (pozrite str. 3), 
prekvapujúco ukázal, že finančné benefity 
z použitia lacnejších neoriginálnych dielov 
sú často na úkor kvality, vzhľadu vozidla 
a hlavne bezpečnosti.

Na základe tohto porovnania Volkswagen 
objednal ďalší test, pri ktorom sa navyše 
porovnávalo správanie Originálnych 
a neoriginálnych (IAM – Independent 
After Market) dielov v štandardizovanej 
nehodovej situácii (crash-test pri nízkej 
rýchlosti).

SKÚŠOBNÉ 
INŠTITÚTY

Aby bola zabezpečená objektivita výsledkov, 
porovnávací test sa uskutočnil pod vedením 
Skúšobného ústavu pre automobilovo-
technické služby (Prüfinstitut 
Kraftfahrzeugtechnische Dienstleistungen 
GmbH) s podporou skúšobní Dekra Automobil 
GmbH, DEKRA Certification GmbH 
a spoločnosti Continental AG.

V roku 2014 bolo podrobne otestovaných 
268 dielov karosérie (Originálne diely 
Volkswagen a neoriginálne diely 
od rozličných výrobcov z voľného trhu) 
pre päť značiek koncernu (Volkswagen, 
Audi, SEAT, ŠKODA a Volkswagen 
Úžitkové vozidlá).

Pri náhodnom výbere sa testovalo päť 
dielov, ktoré sa pri čelnom náraze často 
poškodia: predný panel, priečny nosník, 
kryt nárazníka, kapota motora a blatník.

Výsledok: väčšina testovaných dielov 
z voľného trhu vykazovala už 
v neporušenom stave výrazné odchýlky 
a nezodpovedala z hľadiska zloženia 
materiálu, vypracovania a zaťažiteľnosti 
požiadavkám koncernu Volkswagen. 

Okrem toho sa pri skúšobnej montáži kvôli 
nedostatočnej rozmerovej presnosti 
a nutnosti náročného dopasovania 
predlžoval čas montáže, čím sa domnelá 
cenová výhoda relativizovala.

Jasným víťazom porovnávacieho testu boli 
Originálne diely, ktoré z hľadiska kvality aj 
montážneho času nechali ďaleko za sebou 
diely nezávislých výrobcov – a tým boli 
nakoniec ekonomickejšou voľbou.

POZADIE: MEDZINÁRODNÝ POROVNÁVACÍ TEST PRODUKTOV, 
DIELY KAROSÉRIE 2014
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PRÍPRAVA 
TESTU.

PREDPOKLAD

Predpoklad: vozidlo bolo po nehode 
opravené s využitím dielov IAM namiesto 
Originálnych dielov. Potom má opäť nehodu. 

Ako sa líšia náklady na opravu pri následnej 
nehode oproti vozidlu opravenému 
s Originálnymi dielmi? 

A ďalej: môže sa možná cenová výhoda 
opravy s neoriginálnymi dielmi kvôli 
kvalitatívnym odchýlkam stratiť – 
so zodpovedajúcimi následnými nákladmi 
pre majiteľa a poisťovňu? 

Bezprostredné porovnanie malo o tom 
poskytnúť záväzné stanovisko.

1.  HYPOTETICKÁ NEHODA A OPRAVA 
SÉRIOVÉHO VOZIDLA

 
Hypotetické východiská pre náš test: 
po čelnom náraze modelu SEAT Leon III 
sú poškodené predné diely (predný panel, 
priečny nosník, kryt nárazníka, kapota 
motora a blatník). Servis/majiteľ vozidla 
stoja pred voľbou: oprava s Originálnymi 
dielmi alebo s dielmi IAM? Pre naše 
porovnanie boli na jednom skúšobnom 
vozidle použité výlučne Originálne diely a na 
druhom výlučne diely IAM z voľného trhu.

2.  CRASH-TEST 
“OPRAVENÉHO” VOZIDLA

Na simuláciu ďalšej havárie boli nasadené 
tri skúšobné vozidlá pri crash-teste podľa 
štandardu RCAR*, ktorým je náraz na pevnú 
bariéru rýchlosťou 15 km/h. Pri tom jedno 
vozidlo SEAT Leon III malo namontované 
Originálne diely, ďalšie vozidlo diely IAM 
a tretie vozidlo bolo v sériovom stave.
 

3.  ANALÝZA 
POUŽITÝCH DIELOV

 
Všetky diely použité na opravu boli pred 
montážou podrobené vizuálnemu, 
fyzikálnemu a chemickému preskúmaniu. 
Výber dielov bol urobený na základe 
konkurenčnej analýzy medzinárodného 
porovnania produktov 2014, zadanej 
spoločnosťou Volkswagen AG a využívajúcej 
náhodný výber vzoriek.

Výber dielov z voľného trhu bol relatívne 
malý pretože model SEAT Leon III sa začal 
predávať iba nedávno. To sa týkalo 
predovšetkým kapoty a blatníkov, kde boli 
dostupné diely IAM iba od jedného výrobcu 
a iba na jednom trhu (Veľká Británia). 

4.  KALKULÁCIA 
NÁKLADOV OPRAVY

 
Nadväzne na crash-test bola na základe 
premerania vozidla a obšírneho znaleckého 
posudku  poškodenia vykalkulovaná potreba 
opravy a s ňou spojené náklady na každé 
vozidlo. Zodpovedajúce kalkulácie boli 
urobené podľa Audatex**.

Hypotetický príkladný výpočet ukazuje 
zdanlivú úsporu nákladov € 300,67. Táto 
zdanlivá cenová výhoda sa výrazne 
relativizuje pri následnej havárii (pozrite 
crash-test).VYMENENÉ PREDNÉ DIELY V TESTE.

1. Ceny Originálnych dielov 2. Ceny dielov IAM

Číslo dielu Výrobca
Cena

(odporúčaná) Výrobca
Cena

(odporúčaná)

Priečny nosník 5F0 807 109 B Volkswagen AG € 105,02 Konkurent A € 88,65 

Kapota motora 5F0 823 031 B Volkswagen AG € 271,06 Konkurent B € 151,54 

Blatník 5F0 821 021 G Volkswagen AG € 134,70 Konkurent B € 78,97 

Kryt nárazníka 5F0 807 217 BRG Volkswagen AG € 260,07 Konkurent C € 163,64 

Predný panel 5F0 805 588 C Volkswagen AG € 110,42 Konkurent D € 97,80 

Spolu € 881,27 € 580.60 

Stav: marec 2016

*   Štandard crash-testu vyvinutý medzinárodnou 
pracovnou skupinou Research Council for 
Automobile Repairs (RCAR) pod vedením Allianz 
Zentrum für Technik (AZT).

**  Audatex: globálny poskytovateľ technológií, 
softvéru a služieb pre automobilový priemysel. 
Obšírny tabuľkový prehľad nákladov na opravy 
nájdete na strane 19.
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  CRASH TEST.

A R

U

B

F

C

NÁRAZ PODĽA ŠTANDARDU RCAR

U = 40 % prekrytie
B = Šírka vozidla (vpredu)
R = 150 mm zaoblenie
F = Testovacie vozidlo
A = 10° Uhol bariéry

SEAT Leon III vybavený Originálnymi dielmi po crash-teste. SEAT Leon III vybavený dielmi IAM po crash-teste.

KONFIGURÁCIA TESTU:
 
/  Náraz vozidla podľa štandardu RCAR 

na pevnú bariéru
/ Náraz s čiastočným prekrytím 
/ 40 % prekrytie (U)
/ Náraz na strane vodiča
/ Nameraná rýchlosť vozidla: 15,00 km/h
/ Uhol bariéry: 10° (A)
/  Výška bariéry: výrazne vyššia ako 

predná časť vozidla
/  Hĺbka bariéry: vozidlo sa nesmie 

dotknúť steny vedľa bariéry
/ Zaoblenie: 150 mm (R)

STAV VOZIDLA:
 
/  Vozidlo pri náraze nevedené a bez 

vplyvu síl pohonu
/ Stav pripravený na jazdu
/ Batéria pripojená
/ Zapaľovanie zapnuté
/  Bezpečnostné systémy (napínače 

bezpečnostných pásov, airbagy) 
funkčné

/ Brzda uvoľnená
/ Radiaca páka v neutrálnej polohe

POROVNANIE, KTORÉ SA VYPLATÍ…

Tri testovacie vozidlá SEAT Leon III boli 
podrobené crash-testu podľa štandardu 
RCAR*: jedno vozidlo bolo v sériovom 
stave, jedno vybavené originálnymi dielmi 
a jedno dielmi IAM. 

Pred testom boli všetky zúčastnené vozidlá 
preskúmané z hľadiska poškodenia 
a montážnej presnosti dielov. Okrem toho 
sa na každom vozidle pred a po teste 
uskutočnilo premeranie karosérie, aby bolo 
možné odhaliť eventuálne zmeny štruktúry 
vozidla spôsobené nárazom.

Už na prvý pohľad bolo zjavné, že SEAT 
Leon III vybavený dielmi IAM bol viac 
poškodený, čo naznačuje výrazné 
kvalitatívne rozdiely oproti Originálnym 
dielom.

*  Štandard crash-testu vyvinutý medzinárodnou 
pracovnou skupinou Research Council for 
Automobile Repairs (RCAR) pod vedením Allianz 
Zentrum für Technik (AZT).
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VÝSLEDOK 
CRASH-TESTU.

Po uskutočnení crash-testu bol vytvorený 
obšírny znalecký posudok poškodenia. 
Okrem toho bolo testovacie vozidlo opäť 
premerané.

OPRAVA S DIELMI IAM: DVOJNÁSOBNE 
VYŠŠIE NÁKLADY NA OPRAVU.

Kým testovacie vozidlo s dielmi IAM malo 
poškodených 47 dielov, ktoré museli byť 
vymenené,  testovacie vozidlo 
s Originálnymi dielmi malo iba 
21 poškodených dielov.

Iba pri zohľadnení ceny dielov sa náklady 
na opravu zdvojnásobili: 
 kým náklady na opravu vozidla 
vybaveného Originálnymi dielmi boli 
€ 1 632,91, pri vozidle vybavenom dielmi 
IAM boli až € 3 282,15. 

To má vplyv aj na celkové náklady na 
opravu, ktoré sú € 3 257,45 pri testovacom 
vozidle s Originálnymi dielmi a € 5 430,23 
pri vozidle vybavenom dielmi IAM.*

* Kalkulácia nákladov na opravu bola urobená 
podľa štandardu Audatex. Obšírny 
tabuľkový prehľad nákladov na opravu 
nájdete na strane 26.

PREMERANIE GEOMETRIE 
VOZIDLA

Opätovné premeranie skeletu karosérie 
testovacieho vozidla SEAT Leon III 
vybaveného dielmi IAM ukázalo, že po 
crash-teste boli dva meracie body mimo 
tolerancie výrobcu: pravá spojovacia platňa 
(meraný bod 2) bola deformovaná o 5,0 mm 
vpravo (os Y) a pravý nosník (meraný bod 3) 
bol deformovaný o 4,0 mm vpravo (os Y).

To si vyžiadalo vyrovnanie skeletu karosérie, 
ktoré zvýšilo náklady na opravu. 
V testovanom vozidle vybavenom 
Originálnymi dielmi boli všetky relevantné 
meracie body po crash-teste na správnom 
mieste a nebolo potrebné vyrovnanie skeletu.

Celkovo vyhodnotenie ukazuje: oprava 
vozidla s dielmi IAM môže napriek zdanlivej 
cenovej výhode pri nadobudnutí viesť 
k vyšším následným nákladom. Tieto sú 
spôsobené predovšetkým tým, že 
kvalitatívne odchýlky dielov IAM (pozrite 
aj strany 14–23), spôsobujú výrazne väčšie 
poškodenie testovacieho vozidla ako je to 
v prípade použitia Originálnych dielov.

To je zvlášť dobre evidentné pri crashboxe: 
po náraze mal diel IAM dĺžku iba 53 mm 
oproti pôvodnej dĺžke 140 mm, kým 
Originálny diel mal dĺžku 101 mm.

Originálny diel mal iba polovičnú deformáciu 
v dôsledku schopnosti absorbovať 
dvojnásobné množstvo energie oproti 
neoriginálnemu dielu od konkurenta A, 
použitému v teste.

REKAPITULÁCIA CRASH-TESTU
 
Oprava s Originálnymi dielmi ...
/  Vedie v ideálnom prípade k dosiahnutiu 

stavu, ktorý takmer úplne zodpovedá 
sériovému štandardu.

/  V prípade ďalšej nehody môže pomôcť 
chrániť vozidlo pred väčším 
poškodením, ktoré môže nastať 
pri použití dielov IAM.

/  Môže prispieť k lepšej ochrane posádky 
pri nehode.

NÁKLADY NA OPRAVU

Vozidlo s Originálnymi dielmi Vozidlo s dielmi IAM

Poškodených dielov 21 47

Cena dielov na opravu € 1 632,91 € 3 282,15 

Celkové náklady opravy € 3 257,45 € 5 430,23
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SEAT LEON III S DIELMI IAM. Porušené tesnenie napínača 
bezpečnostných pásov. 

SEAT LEON III S DIELMI IAM. Indikácia aktivácie aktívnych 
bezpečnostných systémov.

SEAT LEON III S ORIGINÁLNYMI DIELMI 
 
/  Rozmery crashboxu: 

- pred testom 140 mm 
- po teste 101 mm

/  Zostávajúca deformačná zóna: 
56 mm 
 

POŠKODENIE
 
/  Kapota, ľavý a pravý predný reflektor, 

maska chladiča a nárazník
/ Ľavý predný blatník je mierne poškodený
/  Predný panel ako aj ľavá a pravá výstuha 

panelu
/ Deformačný prvok a výstuha nárazníka
/ Ľavý predný vnútorný blatník

SEAT LEON III S DIELMI IAM 
 
/  Rozmery crashboxu: 

- pred testom 140 mm 
- po teste 53 mm

/  Zostávajúca deformačná zóna: 
11 mm

 
 

POŠKODENIE
 
/  Kapota, ľavý a pravý predný reflektor, 

maska chladiča a nárazník
/ Ľavý predný blatník
/ Predný panel ako aj ľavá výstuha
/  Nárazník, deformačný člen a výstuha 

nárazníka
/  Ľavý predný vnútorný blatník a nádržka 

kvapaliny ostrekovača

/ Hubica vzduchového filtra
/ Bezpečnostné pásy
/  Obloženie ľavého a pravého stredného 

stĺpika (stĺpik B) v interiéri
/  Aktivované napínače bezpečnostných 

pásov
/ Senzor airbagu

POŠKODENIA SPÔSOBENÉ 
PRI CRASH-TESTE.

SEAT LEON III 
S DIELMI IAM 

Poškodenie prednej časti SEAT Leon III 
s dielmi IAM

SEAT LEON III 
S ORIGINÁLNYMI DIELMI SEAT

Poškodenie prednej časti SEAT Leon III 
s Originálnymi dielmi
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56 mm

11 mm

SEAT LEON III 
S ORIGINÁLNYMI DIELMI SEAT 

Poškodenie po náraze RCAR

SEAT LEON III 
S DIELMI IAM

Poškodenie po náraze RCAR

SEAT LEON III 
S DIELMI IAM

Poškodenie prednej časti vozidla

SEAT LEON III 
S ORIGINÁLNYMI DIELMI SEAT 

Poškodenie prednej časti vozidla

SEAT LEON III 
S ORIGINÁLNYMI DIELMI SEAT

Poškodenie po náraze RCAR

SEAT LEON III 
S DIELMI IAM

Poškodenie po náraze RCAR

SEAT LEON III 
S ORIGINÁLNYMI DIELMI SEAT

Zostávajúca deformačná zóna priečneho 
nosníka: 56 mm

SEAT LEON III 
S DIELMI IAM

Zostávajúca deformačná zóna priečneho 
nosníka: 11 mm

POŠKODENIA SPÔSOBENÉ 
PRI CRASH-TESTE
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ANALÝZA MATERIÁLU 
V LABORATÓRIU.

Výsledok crash-testu bol jednoznačný: 
použitie dielov IAM na prednej časti 
testovacieho vozidla viedlo k výrazne 
väčšiemu poškodeniu, a tým k oveľa 
väčším nákladom na opravu ako 
pri vozidle s Originálnymi dielmi. To je 
jasná indícia kvalitatívnych odchýlok 
dielov z voľného trhu, ktoré sa pri 
následnej analýze materiálov potvrdili. 
Tým korešponduje analýza testovaných 
dielov IAM v plnom rozsahu s výsledkami, 
ktoré boli zistené v už na začiatku 
spomenutom medzinárodnom 
porovnávacom teste dielov karosérie.

Aj z hľadiska tvarovej presnosti niektoré 
z testovaných produktov IAM 
nepresvedčili. Tým sa pri pokusnej montáži 
čiastočne predlžujú časy montáže kvôli 
repasovaniu, cenový faktor, ktorý v praxi 
prináša citeľné zvýšenie nákladov 
na opravy.

Na analýzu zloženia materiálu, ako aj 
fyzikálnych a chemických vlastností dielov 
karosérie uskutočnila skúšobňa DEKRA 
Automobil GmbH zo Saarbrückenu 
na základe anonymizovaných vzoriek 
nasledujúce analýzy:

DIELY Z PLASTU:

/ Analýza infračervenými lúčmi
/  Termogravimetrická skúška podľa DIN EN 

ISO 11358: 1997-11
/  Dynamická referenčná kalorimetria podľa 

DIN EN ISO 11357-1: 2010-03
/  Spopolnenie v komorovej peci 

s dokumentáciou zvyškov
/  Skúška v ťahu podľa DIN EN ISO 527-1: 

2012-06
/  Vrubová húževnatosť podľa DIN EN ISO 

179-1: 2001-06 v spojení so špecifikáciou 
VW TL 52625: 2014-09

/  Test nárazu guľou podľa špecifikácie VW 
PV 3905: 2005-09

 

DIELY Z KOVU: 

/ Spektrochemická analýza
/  Skúška v ťahu podľa DIN EN ISO 6892-1: 

2009-12
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PRIEČNY NOSNÍK: 
IBA ORIGINÁLNY DIEL 
JE NAOZAJ PEVNÝ.

Priečny nosník musí pri čelnom náraze 
s plným alebo čiastočným prekrytím (ako 
v prípade popisovaného testu) absorbovať 
väčšinu energie nárazu. 

Na to slúži predovšetkým crashbox ako 
ústredný prvok priečneho nosníka. 

Ako prvok relevantný z hľadiska bezpečnosti 
musí mať veľkú hrúbku plechu pri 
maximálnej pevnosti a musí mať potrebnú 
kvalitu materiálu. 

Obidve kritéria nedokázal splniť diel IAM 
zabudovaný do testovacieho vozidla 
s následným efektom rozsahu poškodenia 
a výšky spôsobenej škody.
 

VÝSLEDKY ANALÝZY

Hoci hrúbka analyzovaného priečneho 
nosníka IAM sa približovala k Originálnemu 
dielu, nebola dostatočná na kompenzáciu 
zlej kvality použitého materiálu: 
mechanická pevnosť priečneho nosníka 
meraná skúškou v ťahu bola iba 299 
Megapascalov (N/mm²) čiže iba 22 % 
hodnoty Originálneho dielu, ktorý mal 
pevnosť 1,377Megapascalov (N/mm²). 

Dôsledok pre deformačnú charakteristiku 
dielu IAM bol dobre viditeľný pri crash-
teste: neoriginálny diel nedokázal 
v dostatočnej miere absorbovať energiu 
nárazu, takže testované vozidlo bolo 
výrazne viac poškodené ako vozidlo 
s Originálnymi dielmi.

No analýza neoriginálneho dielu odhalila 
ešte ďalšie rozdiely. Napríklad zvary boli 
oveľa kratšie ako na Originálnom diele a boli 
aj umiestnené na odlišných miestach. Kým 
Originálny diel bol kompletne pozinkovaný, 
táto protikorózna ochrana na diele IAM úplne 
chýbala – pravdepodobne kvôli úspore 
nákladov pri výrobe. 

REKAPITUÁCIA KVALITATÍVNYCH 
ROZDIELOV PRIEČNEHO NOSNÍKA 
IAM S CRASHBOXOM
 
/  Iba 20% mechanickej pevnosti 

Originálneho dielu
/  Kratšie zvary, umiestnené na iných 

miestach
/ Chýbajúca výstuha v strede
/  Chýbajúca protikorózna ochrana 

pozinkovaním oproti originálnemu 
dielu

PEVNOSŤ V ŤAHU PRIEČNY NOSNÍK

Rm (Mpa)

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0
Crash box Priečny nosník

561 Mpa

1,377 Mpa

291 Mpa 
(52%)

299 Mpa 
(22%) Originálny 

diel

Diel IAM 
(Konkurent A)

DIEL IAM 
VÝROBCA: 
KONKURENT A

ČÍSLO DIELU: 
5F0 807 109 B

Crashbox. Priečny nosník IAM 
od Konkurenta A po crash-teste

ORIGINÁLNE 
DIELY 
SEAT

Crashbox. Originálny priečny nosník 
po crash-teste
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KAPOTA: 
NIJAKÁ ZÁRUKA 
STABILITY.

BLATNÍK: 
DEFINITÍVNE NIE CENTRUM 
POZORNOSTI.

Aj kapota motora patrí k tým dielom 
v prednej časti karosérie, ktoré pri náraze 
absorbujú energiu nárazu. Práve pri náraze 
veľkou rýchlosťou musí zaručiť 
kontrolované deformačné vlastnosti, aby 
sa zabránilo vniknutiu do kabíny posádky. 
No je otázne, či kapota od Konkurenta B 
poskytuje potrebnú stabilitu.

VÝSLEDKY ANALÝZY

Už na prvý pohľad bolo zjavné, že kapota 
použitá na test od Výrobcu B mala jasné 
rozdiely vo vyhotovení: rohy boli zle 
vytvarované, prostredná výstuha kapoty 
bola voľná a nebola prilepená. Ani výstuhy 
neurobili dobrý dojem na analytikov: 
nielenže mali nerovné a ostré okraje, ale 
lepidlo unikalo zo spojov, čo vytváralo 
neprofesionálny dojem.

Nedostatočná starostlivosť venovaná výrobe 
kapoty sa potvrdila pri skúšobnej montáži: 
kapota nelícovala správne ani s blatníkom 
ani s predným stĺpikom karosérie (Stĺpik A). 

Okrem toho kapota nebola na rozdiel 
od originálneho dielu pozinkovaná a preto 
nemala efektívnu ochranu proti korózii. 
Výrobca sa nepostaral ani o utesnenie 
falcov. To umožňuje nielen vnikanie vlhkosti, 
ale aj znižuje pevnosť kapoty, čo môže 
negatívne ovplyvniť pevnosť štruktúry 
karosérie pri náraze vysokou rýchlosťou.

Blatník je spravidla spojovacím článkom 
medzi kapotou motora, predným 
nárazníkom a dvermi. Preto by mal mať diel 
použitý pri oprave podľa možnosti 
optimálnu tvarovú presnosť. To prospieva 
nielen vzhľadu vozidla, ale aj redukuje čas 
montáže, čo je okrem nákladov na diely 
najdôležitejší cenový faktor pri oprave. 

Pri zohľadnení obidvoch týchto kritérií 
blatník IAM od Konkurenta B, použitý 
v teste, sa ani nepriblížil k sériovému dielu.

VÝSLEDOK TESTU

Rovnako ako v prípade kapoty motora od 
toho istého výrobcu, použitej v teste, aj 
blatník mal množstvo výrobných chýb: rohy 
boli zle utesnené a upevňovacie lemy aj 
vertikálna časť v oblasti vnútorného blatníka 
mali ostré hrany.

Okrem toho diel IAM od Výrobcu B nepasoval 
veľmi dobre: medzery medzi blatníkom, 
kapotou motora a dverami vodiča boli 
nerovné, blatník sa nedal dostatočne presne 
namontovať s výstuhou nárazníka a aj okraj 
blatníka smerom k panelu dverí bol nerovný. 
Okrem toho blatník nebol pozinkovaný, 
čo uľahčuje vznik korózie.REKAPITUÁCIA KVALITATÍVNYCH 

ROZDIELOV KAPOTY MOTORA IAM
 
/  Nerovné a ostré okraje výstuh
/ Chýbajúce zatesnenie falcov
/ Zle vytvarované rohy
/  Výstuhy zo zvyškami lepidla 

a neprofesionálnym vzhľadom
/ Voľná stredná výstuha, neprilepená
/ Zlé lícovanie s blatníkom
/  Nedostatočné lícovanie s ľavým 

a pravým stĺpikom karosérie

REKAPITUÁCIA KVALITATÍVNYCH 
ROZDIELOV BLATNÍKA IAM
 
/ Zle utesnené rohy
/  Nerovné upevňovacie lemy s ostrými 

okrajmi
/  Vertikálna časť v hornej oblasti 

vnútorného blatníka s ostrou hranou
/  Nedostatočná presnosť pri montáži 

voči výstuhe nárazníka
/ Nerovná medzera s kapotou
/  Nepravidelná a nenastaviteľná 

medzera pri dverách vodiča
/  Nerovný okraj smerom k panelu 

dverí, vystupujúci v spodnej časti
/ Montážne otvory príliš veľké

DIEL IAM 
VÝROBCA: 
KONKURENT B
 
ČÍSLO DIELU: 
5F0 823 031 B

Kapota motora IAM od Konkurenta B

DIEL IAM
VÝROBCA: KONKURENT B

ČÍSLO DIELU: 
5F0 821 021 G

Blatník IAM, výrobca Konkurent B

ORIGINÁLNE DIELY SEAT

Originálna kapota motora

ORIGINÁLNE DIELY SEAT 

Originálny blatník
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KRYT NÁRAZNÍKA: 
OSTRÉ HRANY

Spolu s priečnym nosníkom, ktorý leží 
bezprostredne za ním, je kryt nárazníka 
vystavený pri čelnom náraze pôsobeniu 
energie nárazu. No má dôležitú úlohu aj ako 
dizajnový prvok a pri ochrane chodcov. 
Našťastie diel IAM použitý v teste 
od Výrobcu C mal iba malé rozdiely.

VÝSLEDKY TESTU

Analýza ukázala, že hlavným rozdielom oproti 
Originálnemu dielu bola hmotnosť: kým 
Originálny kryt nárazníka vážil 3 100 g, diel 
IAM od Konkurenta C sotva dosiahol 2 710 g.
Okrem toho mal neoriginálny diel v niektorých 
oblastiach ostré hrany.

REKAPITUÁCIA KVALITATÍVNYCH 
ROZDIELOV KRYTU NÁRAZNÍKA IAM
 
/  Hmotnosť: 

- diel IAM Konkurenta C: 2 710 g 
- Originálny diel: 3 100 g

/  Neoriginálny diel s ostrými hranami 
v určitých oblastiach

DIEL IAM
VÝROBCA: KONKURENT C

ČÍSLO DIELU: 
5F0 807 217 BRG 

Kryt nárazníka IAM 
výrobcu Konkurent C

ORIGINÁLNE DIELY SEAT

Originálny kryt nárazníka
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PREDNÝ PANEL: 
MALÉ ROZDIELY.

Predný panel je spojovacím prvkom medzi 
kapotou motora, priečnym nosníkom 
a krytom nárazníka. Tým je dôležitým 
prvkom prednej časti karosérie vozidla – 
a aj dielom relevantným z hľadiska 
bezpečnosti, ktorého zloženie materiálu 
musí pri nehode zabrániť nebezpečným 
trieštivým lomom.

VÝSLEDOK TESTU

Z hľadiska zloženia materiálu predný panel IAM 
od Konkurenta D nemal nijaké väčšie rozdiely 
a prešiel fyzikálnymi skúškami (skúška 
pevnosti, test nárazu guľou) bez výhrad.

No boli zaznamenané niektoré negatívne 
aspekty predného panelu IAM spôsobené 
chybami pri výrobe: chýbali kovové objímky 
a bočné výstuhy neboli zhotovené z pásikov 
plechu ako pri Originálnom diele, ale z plastu.

REKAPITUÁCIA KVALITATÍVNYCH 
ROZDIELOV PREDNÉHO ČELA IAM
 
/ Kovové objímky chýbajú
/  Bočné „kovové výstuhy” vyrobené 

z plastu
/  Vystužená plastom, Originálny diel 

vystužený pásmi plechu

DIEL IAM
VÝROBCA: KONKURENT D

ČÍSLO DIELU: 
5F0 805 588 C

Predný panel IAM bez zosilnenia 
pásmi plechu od Konkurenta D

ORIGINÁLNE DIELY SEAT

Originálny predný panel zosilnený 
pásmi plechu
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REKAPITULÁCIA POROVNANIA

Oprava s dielmi karosérie IAM je iba na prvý 
pohľad cenovo výhodnejšia. Nielenže 
náklady na opravu pri následnej kolízii sú 
vyššie ako pri použití Originálnych dielov, 
ale aj na udržanie hodnoty vozidla majú 

negatívny vplyv rozličné kvalitatívne 
odchýlky – zhoršením vzhľadu vozidla, ale 
napríklad aj kvôli chýbajúcej ochrane pred 
koróziou. 

Originálny diel je teda v mnohých ohľadoch 
lepšou voľbou pri oprave po nehode.

KRYT PREDNÉHO NÁRAZNÍKA

Výrobca Hmotnosť Tepelný šok Zloženie 
materiálu

Základný 
náter

Pevnosť v ťahu Obsah plnidla

SEAT  
3,100 g

 
ok

 
PE/PP

 
je

 
18,3 N/mm²

 
ok

Konkurent C  
2,840 g

 
ok

 
PE/PP

 
je

 
19,9 N/mm²

 
ok

ĽAVÝ PREDNÝ BLATNÍK

Výrobca Hmotnosť Hrúbka zinkovej vrstvy Hrúbka základného náteru 
vrátane zinku

Pevnosť v ťahu

SEAT  
2 050 g

 
12,3 µm

 
38 µm

 
324 N/mm2

Konkurent B  
2 030 g

 
0,0 µm

 
13,0 µm

 
302 N/mm2

KAPOTA MOTORA

Výrobca Hmotnosť Hrúbka zinkovej vrstvy Hrúbka základného 
náteru vrátane zinku

Pevnosť v ťahu Utesnenie falcov

SEAT  
14 230 g

 
7,2 µm

 
36,0 µm

 
349 N/mm2

 
je

Konkurent B  
13 600 g

 
0,0 µm

 
13,0 µm

 
294 N/mm2

 
chýba

PREDNÝ PANEL

Výrobca Hmotnosť Pevnosť v ťahu Obsah plnidla Absorpcia energie 
úder kyvadlom

SEAT  
3 150 g

 
86,1 N/mm2

 
ok

 
39,1 KJ/m2

Konkurent D  
3 080 g

 
48,8 N/mm2

 
ok

 
30,5 KJ/m2

PRIEČNY NOSNÍK

Výrobca Hmotnosť Hrúbka plechu 
crashbox

Hrúbka plechu 
nosník

Hrúbka 
zinkovej vrstvy

Hrúbka 
základného 
náteru vrátane 
zinku 

Pevnosť 
crashbox

Pevnosť 
nosník 

SEAT  
8 200 g

 
2,37 mm

 
2,06 mm

 
14,0 µm

 
38 µm

 
561 N/mm2

 
1 377 N/mm2

Konkurent A  
7 670 g

 
1,98 mm

 
1,97 mm

 
0,0 µm

 
36 µm

 
286 N/mm2

 
273 N/mm2

ORIGINÁLNE DIELY SEAT: 
HODNOTA ZA PENIAZE!
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Výsledky crash-testu a podrobná analýza 
zabudovaných dielov IAM hovoria za seba. 

To isté platí aj pre náklady na opravu, ktoré 
sú pri použití dielov IAM v tomto teste 
dvojnásobne vyššie ako pri originálnych 
dieloch. 

Dolu je uvedený prehľad nákladov, 
kalkulovaný podľa Audatex.

*WU = Work unit, jednotka práce zodpovedá 6 minútam.

POROVNANIE PRODUKTOV A 
NÁKLADOV NA OPRAVU, KAROSÉRIA– 
REALIZÁCIA TESTU  2016
 
Pri dokumentovaných testoch ide o test 
s náhodným výberom vzoriek. Skúšobné 
protokoly nezávislých testovacích 
inštitútov sú archivované a možno 
do nich na požiadanie nahliadnuť.

KONTAKT: 
 
Volkswagen AG,  
Vertrieb Original Teile und Service, 
Brieffach 4954, 34219 Baunatal

REKAPITULÁCIA KALKULÁCIE NÁKLADOV SEAT LEON III

Vozidlo s Originálnymi dielmi 
(kalkulácia Audatex) 

Vozidlo s dielmi IAM 
(kalkulácia Audatex) 

Počet vymenených dielov 21 47

Náklady za vymenené diely
 / Príplatok za náhradné diely 5 % 
 / Príplatok za drobný materiál 2 %

€ 1 524,66
€ 76,23 
€ 32,02 

€ 2 764,64 
€ 138,23 

€ 58,06 

Cena vymenených dielov € 1 632,91 € 2 960,93 

Mzda za karosárske práce  € 739,50 € 1 275,00 

Jednotková cena za WU* 8,50 € /Počet WU* 87,0 WU* 150,0 UT*

Mzda za lakovacie práce  € 680,80 € 671,60 

Jednotková cena za WU *  9,20 €/Počet WU* 74,0 WU* 73,0 WU*

Celkový príplatok za materiál na lakovanie 30 % € 204,25 € 201,48 

Celkové náklady opravy € 3 257,45 € 5 109,01 

VÝSLEDOK HOVORÍ 
ZA SEBA.



SEAT ORIGINÁLNE DIELY SEAT 
odporúča

SEAT sa zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu produktov a služieb a preto môže pozmeniť a doplniť špecifikácie 
nachádzajúce sa v tejto brožúre. (2017/06). 


