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Наприкінці літа хочеться розповісти як 
продуктивно компанія LIQUI MOLY провела цей 
час. 
Технологи LIQUI MOLY виготовили присадки 

для нових типів автомобілів. Команда Енгстлера 
отримала два новеньких Hyundai, а в Україні 
відкрився новий авторизований сервіс у столиці.
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LIQUI MOLY йде в майбутнє
ГІБРИДИ ТА ЕЛЕКТРОКАРИ

Вчені констатують, що вже 
через 10 років в автомобільній 
промисловості відбудуться ко-
лосальні зміни. Адже сьогодні 
наука рухається в багато разів 
швидше, ніж раніше. За стати-
стикою IHS Autoinsight, навіть 
розрив між вже гібридами та 
суто електричними транс-
портними засобами значно 
збільшиться до 2025 року. 

Гібридні автомобілі  об’єд-
нують два різних джерела 
живлення в одній машині: 
електричний та двигун зго-
ряння. На відміну від звичай-
них транспортних засобів, які 
працюють виключно на бен-
зині або дизельному паливі, 
двигун згоряння гібридного 
автомобіля працює лише в 
певних ситуаціях, а потім ча-
сто під низьким навантажен-
ням. Кількість зареєстрованих 
автомобілів з гібридним пали-
вом все ще невелика, порівня-
но з дизельними та бензино-
вими, але технічний прогрес 
рухається великими кроками 
до заміни цих видів палива. 
LIQUI MOLY також інтенсивно 
займається цією темою і запу-
скає нововведення на ринку: 
гібридна добавка, паливна до-
бавка, спеціально розроблена 
для гібридних автомобілів. 

Гібридна добавка, власне ка-
жучи, сама по собі є гібридом, 
оскільки вона об’єднує дві 
властивості. Вона стабілізує 
якість палива та очищує си-
стему вприску. У гібридних 
транспортних засобах основ-
ним приводом є електродви-
гун. Двигун згоряння працює 
лише як помічник.

 В основному використо-
вується лише короткочасно. 
«Це призводить до певних 
проблем. Присадка Hybrid 
Additive повинна і очищати си-
стему і стабілізувати паливо 
для правильної роботи дви-
гуна», - говорить Девід Кай-
зер, керівник відділу дослід-

жень та розробок LIQUI MOLY.
Більш ніж 60 років ком-

панія LIQUI MOLY займається 
виготовленням мастильних 
матеріалів для двигунів ав-
томобілів та мотоциклів.  З 
огляду на цей досвід, техноло-
ги LIQUI MOLY смогли зробити 
Hybrid Additive.  
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Девід Кайзер
керівник відділу

 досліджень та розробок LIQUI MOLY.
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Яка різниця між вимогами 
двигуна згоряння у гібрид-
ному автомобілі порівняно з 
звичайним автомобілем?

Девід Кайзер: У гібридному 
транспортному засобі двигун 
внутрішнього згорання не ви-
користовується постійно. При 
запуску, в міському русі та на 
коротких маршрутах енергія 
походить від електроприводу. 
Тільки на великих відстанях, 
від середніх швидкостей або 
у випадку порожнього акуму-
лятора, включається двигун 
внутрішнього згоряння.

Але довгі відстані менш 
популярні, ніж короткі по-
дорожі, чи не так?

Девід Кайзер: Це правиль-
но. У порівнянні зі звичайними 
автомобілями, гібридні авто-
мобілі мають значно менший 
зазор, але його сильна сто-
рона - це короткі дистанції та 
економічність. Двигун згоран-
ня зазвичай використовуєть-
ся лише протягом коротких 
періодів часу. Це добре для 
навколишнього середовища, 
але погано для двигуна.

Як працює?
Девід Кайзер: Завдяки низь-

кому споживанню гібридів, 
паливо залишається в балоні 
довше. Бензин та дизельне 
паливо через довге перебу-
вання у системі вприску може 

шкодити деталям  з впливом 
повітря чи кисню, вологи та 
температури. Це погіршує хо-
лодний запуск та робить дов-
шим розігрів двигуна у гібрид-
них транспортних засобах. 
Через це паливо піддається 
природному старінню та окис-
ленню.

Що радять технологи 
LIQUI MOLY?

Девід Кайзер: Якість палива 
може бути стабілізована з до-
бавками. LIQUI MOLY розро-
била добавку  Hybrid Additive, 
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спеціально для гібридних ав-
томобілів. Одне з завдань цієї 
добавки - уповільнити процес 
«старіння» бензину і зберігати 
його стабільність.

Чи можуть інши фактори 
також викликати пробле-
ми?

Девід Кайзер: Добре пра-
цюючий мотор - це моторне 
масло, електрика, повітря та 
паливо. Якщо один з цих ком-
понентів порушено, можливий 
збій роботи двигуна. Остан-
ні розробки в галузі мотор-
них технологій потрапляють у 
баки гібридних автомобілів. Ці 
сучасні  двигуни дуже чутливі 
до якості палива. Особливо в 
разі короткочасного викори-
стання двигуна внутрішнього 
згоряння великий ризик поля-
гає в тому, що в середині бу-
дуть з’являтися відкладення. 
Це погіршує спалювання пали-
ва, що, зрештою, призводить 
до поломки або не правильної 
роботи двигуна. Ось чому чи-
ста система палива настільки 
важлива.

Як зберігти двигун в чи-
стоті?

Девід Кайзер: Найголовні-
ше, щоб автомобіль викори-
стовувався, бо якщо мотор 
не працює, то виникає бага-
то проблем. Одна з яких - це 
відкладення.  Спеціальні ми-
ючі добавки в наших Hybrid 
Additive розчиняють наявні 
відкладення та запобігають 
утворенню нових фарбних 
або смолподібних відкладень. 
Це означає, що власник авто 
може використовувати до-
бавку для профілактики або у 
разі виникнення проблем. Для 
профілактики він повинен ре-
гулярно додаватися до бензи-
ну в баку. 
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Довгоочікуваний авторизований 
сервіс LIQUI MOLY в Києві

LIQUI MOLY СТАЄ БЛИЖЧЕ

LIQUI MOLY безкоштовно 
діагностує технічні рідини ва-
шого авто.

Авторизований сервіс LIQUI 
MOLY побудовано за принци-
пом постійного контролю за 
технічним станом автомобіля. 
Спокій автовласника для нас 
дуже важливий, тому LIQUI 
MOLY БЕЗКОШТОВНО діагно-
стує технічні рідини вашого 
авто. Вчасна діагностика — це 
завжди захист від позаплано-
вих ремонтів. Нове обладнан-
ня допоможе діагностувати та 
відремонтувати ваше авто.

На сервісі LIQUI MOLY про-
водять наступні роботи:

- заміна оливи в двигуні;
- часткова або повна заміна 

оливи в АКПП;
- тест та заміна гальмівної рі-

дини;
- тест та заміна оливи гідро-

підсилювача;
- повна заміна охолоджуючої 

рідини;
- заміна фільтрів;
- заправка кондиціонерів.
 

Ви завжди зможете отрима-
ти професійну консультацію 
спеціалістів щодо вашого ав-
томобіля.

Сервісна концепція автори-
зованих сервісів LIQUI MOLY – 
це завжди комплексний підхід 
та високий рівень німецьких 
стандартів.

Чекаємо клієнтів за адре-
сою:

м. Київ, вул. Богатирська 11
Час роботи: ПН-СБ - 9:00-

18:00; НД - Вихідний
тел: (044) 502-14-83 / (067) 

249-23-22

Новини
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Казка про єдину оливу
 для всіх автомобілів

ТЕХНІЧНА СТАТТЯ

Багато років тому вам не 
потрібно було турбуватися 
про правильну моторну оли-
ву, тому що одна олива була 
придатна для майже всіх ав-
томобілів. Сьогодні це не так. 
Олівер Кун, заступник менед-
жера нафтової лабораторії 
LIQUI MOLY, пояснює, чому 
більше немає універсальної 
моторної оливи.

Раніше було майже неваж-
ливо, яку оливу ви ллєте в 
двигун. Пізніше було більше 
типів оливи, але різні в’язкості, 
такі як 10W-40 або 15W-40, 
все ще допомагали зорієнту-
ватися. Але сьогодні в’язкість 
є лише одним з багатьох важ-
ливих властивостей і мало до-
помагає в пошуку відповідної  

оливи, каже Олівер Кун.
Промислові стандарти сьо-

годні є вирішальними для 
моторної оливи, наприклад, 
Європейська асоціація авто-
мобільних виробників (ACEA) 
або Американський інститут 
нафти (API). Крім того, багато 
виробників автомобілів роз-
робили свої власні специфіка-
ції до олив. «В даний час існує 
більше 50 специфікацій для 
моторних олив», - пояснює 
Олівер Кун.

Європейські виробники ав-
томобілів виявили, що мо-
торна олива відіграє дуже 
важливу роль в їх зусиллях 
по скороченню споживання 
палива і викидів у навколишнє 
середовище вихлопних газів. 

Коли вони розробляють новий 
двигун, то властивості які має 
мати моторна олива, встанов-
люють на ранній стадії. Саме 
тоді виробники розробляють 
таку оливу. Іноді численні вла-
стивості можна комбінувати в 
одній оливі, а іноді ні.

Це означає, що олива за по-
передні десятиліття стала ви-
сокоспеціалізованою рідиною. 
І тому сьогодні не може бути 
універсальної оливи, яка під-
ходить для всіх автомобілів. 
«Будь-хто, хто говорить інак-
ше, або не знає, про що він 
говорить, або хоче вас прове-
сти», - каже Олівер Кун.
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LIQUI MOLY випускається 

виключно в Німеччині і має до-
пуски практично для кожного 
автомобіля.

Сьогодні моторна олива 
схожа на рідку запасну ча-
стину. Введення неправильної 
оливи подібно установці не-
правильної запасної частини. 
Насправді є комбінації олив з 
двигунами, які руйнують дви-
гун всього за кілька сотень 
кілометрів.

І немає тенденції зниження 
кількості типів моторних олив. 
Зовсім навпаки: в майбутньо-
му різноманітність олив буде 
рости ще більше, і тенденція 
до все більш спеціалізованих 
олив триватиме. 

«Це ускладнює життя для 
водіїв і механіків, але це неми-
нуче», - каже Олівер Кун. 
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Мотофестиваль 
“Дорога на Січ”

МОТОФЕСТИВАЛЬ

Мотофестиваль “Дорога на 
Січ” одна з наймасштабніших 
тематичних подій в Україні.

Колона мотоциклів понад 10 
кілометрів, більше 4000 го-
стей, цікаві розваги, конкурси 

та спілкування в колі однодум-
ців. Унікальне місце проведен-
ня та атмосфера, що дарують 
незабутні емоції всім учасни-
кам.

Важко уявити таку подію без 

мото лінійки LIQUI MOLY.
Ми з радістю підтримуємо те-

матичні заходи, тому що LIQUI 
MOLY завжди може порадува-
ти гостей якісними німецькими 
мастильними подарунками.
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 шосейно-кільцеві мотоперегони 
МОТОПЕРЕГОНИ

12 серпня на київському 
автодромі “Чайка” пройшов 
четвертий етап чемпіонату 
України з шосейно-кільцевих 
мотоперегонів. Переможцем 
4-го етапа Чемпіонату України 
SBK 2018 з шосейно-кільце-
вих перегонів став давній друг 
компанії LIQUI MOLY, заснов-
ник мото-школи RACE PRO та 

дуже талановитий мото-гон-
щик - Ігор Голік.

Погода тримала пілотів у 
постійній напрузі, під час гон-
ки дощ змінювався сонцем, 
навіть довелося призупинити 
один із заїздів. Але погода не 
змінила планів учасників і всі 
заїзди пройшли у повноцінно-
му форматі.
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- Задоволений результатом?
- Можно було б і краще, - по-

сміхається чемпіон.
- Не смутив рестарт?
- Трохи вибив з колії, так як 

пішов дощ, але я був готовий, 
що покриття траси буде підси-
хати швидко. Тому був гото-
вий їхати далі. Та коли показа-
ли червоний прапор, я, правду 
кажучи, подумав, що хтось 
впав. Але коли ми виїхали на 
трасу, то два перших поворо-
та виявилися  мокрими, і всі 
пілоти проходили дуже обе-
режно, зате  далі всю трасу 
їхали «в повний газ».

З кожним етапом учасників 
стає все більше, боротьба все 
запеклішою, а перегони цікаві-
шими.

Для мотолінійки LIQUI MOLY 
це іспит на витривалість. На-
вантаження на всі агрегати 
мототехніки перевіряють ма-
стильні рідини в найгарячіших 
умовах. 
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Два Hyundai 
для LIQUI MOLY Team Engstler

НОВІ АВТОМОБІЛІ

Одна з найбільш досвідчених 
гоночних команд розширює 
свій «флот». Поряд з тради-
ційним VW Golf TCR, команда 
LIQUI MOLY Engstler також має 
два Hyundai i30 N TCR. Поряд 
з VW Golf TCR, гоночна коман-
да тепер також керує Hyundai 
i30 N TCR в турнірному чем-
піонаті автомобілів ADAC TCR 
Germany. LIQUI MOLY вітає цей 
розвиток як головний спон-
сор. «Це також вираз нашої 
тісної співпраці з виробника-
ми автомобілів», - говорить 
директор з маркетингу Пітер 
Бауманн.

Команда LIQUI MOLY Engstler 
їздить на автомобілі протягом 
десятиліть. Власник команди 
Франц Енгстрлер колись сів 
за руль тоді ще BMW і здоб-
ув не мало нагород. Сьогодні 
його син Лука пішов за його 
стопами. Команда викори-

стовувала BMW, керувала 
Volkswagen протягом декіль-
кох років, а тепер також керує 
Hyundai. Команда LIQUI MOLY 
Engstler входить у серію ADAC 
TCR у Німеччині з шістьма ав-
томобілями. Два з них тепер 
Hyundai i30 N TCR, інші чоти-
ри залишаються VW Golf TCR. 
Ніщо не змінюється в TCR Asia 
серії гонок, і команда буде 
продовжувати керувати свої-
ми чотирма VW Golf TCR.

«Одна команда і дві моделі 
автомобіля - це не полегшує 
логістику. Однак за всіма тех-
нічними відмінностями одна 
річ залишається незмінною. 
Незалежно від того, яка мо-
дель, ми знаємо, що двигун та 
коробка будуть в ідеальному 
стані, адже їх  змазують про-
дуктами LIQUI MOLY. Тут не 
використовуються спеціальні 
гоночні масла або дабавки. 

Замість них Енгстлер їде на 
звичайному маслі. Повністю 
синтетичне Synthoil High Tech 
5W-40 гарантує, що двигун 
може забезпечити повну про-
дуктивність навіть при екстре-
мальних навантаженнях. Та 
повністю синтетична гіпоїдне-
засібна масла (GL5) LS SAE 
75W-140 надійно захищає 
масло коробки передач навіть 
у складних та екстремальних 
гоночних умовах», - говорить 
Пітер Бауманн. 

У вихідні двом Hyundai i30 N 
TCR довелося перш за все по-
казати свою справу в гонці в 
Нюрбургринзі. Лука Енгстлер 
у другому заїзді почав з 18-го 
місця і  пробився до шостої по-
зиції. Його командний колега 
Тео Койкод вийшов на 8-е міс-
це. У першій гонці Лука Енгст-
лер зайняв 9 місце. Успішний 
дебют у цілому. 

Лука Енгстлер тестує новенький Hyundai i30
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Перегони

Лука Енгстлер тестує новенький Hyundai i30

Після перших тестових проїздів. 
Франц Енгстлер (в середені) 

та водії Тео Койко (ліворуч) та Лука Енгстлер (праворуч) 
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Гандбол з LIQUI MOLY 

Компанія продовжує під-
тримувати спорт. Зараз вибір 
пав на гандбол. З січня буде 
проводитися Чемпіонат світу з 
гандболу. Данія та Німеччина 
будуть приймати у себе всіх 
спортсменів.  «Цей Чемпіонат 
- це один з найбільших за-
ходів, в якому ми виступаємо 
як головний спонсор», - гово-
рить Пітер Бауманн, директор 
з маркетингу компанії  LIQUI 
MOLY. 

96 ігор дивляться сотні ти-
сяч шанувальників. Сто від-
сотково, що більша частине 
з них - це чоловіки, які мають 
свої автомобілі.  І вони поба-
чать синьо-красний логотип 

на екранах телевізорів та на 
полі під час матчу. 

LIQUI MOLY традиційно є 
спонсором багатьох авто-
мобільних і не тільки змагань. 
На сьогодняшній день ком-
панія є спонсором Чемпіонату 
Світу з мото гонок MotoGP та 
неодноразово спонсорувала 
теніс і футбол. Зараз LIQUI 
MOLY спонсорує гандбол. 

«Те, що відбувається на 
корті, дуже яскраво описує 
нашу роботу: командна гра, 
швидке мислення та абсолют-
на воля стати кращими з кра-
щих», - підкреслив Пітер Бау-
манн.
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Раллі
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