Tematický plán
AutoEXPERT je nezávislý časopis, který profesionálům v oblasti
autoopravárenství přináší informace technického, ekonomického
i legislativního charakteru z oblasti oprav, servisu a prodeje
osobních a užitkových vozidel.

SERIÁLY SPOLEČNÉ PRO VŠECHNA VYDÁNÍ V ROCE 2021
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 Měřili jsme s… – ve spolupráci se zkušenými diagnostiky přinášíme praktické

 alternativní pohony vozidel

recenze diagnostických zařízení.
 Liga mistrů diagnostiky – rubrika psaná špičkovými odborníky na diagnostiku, popisující konkrétní měření a postupy při odstraňování závad.
 Interaktivní diagnostika – další z diagnostických rubrik, za jejíž přípravou

 vybavení autoservisu
 spalovací motory
 diagnostika
 novinky na trhu

stojí odborníci z diagnostického portálu FCD.
 Příloha Praktická dílna – obsahuje popisy jednotlivých skupin automobilů,
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návody a instruktáže k opravárenským postupům a další odbornou tema-

 tematické zaměření: paliva, maziva (provozní kapaliny)

tiku.

 diagnostika maziv
 filtrace

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHY

 specifikace maziv

 AE 4 – Lakování, povrchové úpravy, svařování, autoskla a zasklívání automobilů (špeky z praxe, technologie, technika, legislativa a novinky)
 AE 5 – Údržba klimatizací (opravy a diagnostika poruch, technika, přístroje
pro údržbu klimatizací)
 AE 7+8 – Provozní kapaliny (paliva, maziva a AdBlue)
 AE 10 - Příprava vozidel na zimní sezonu

TEMATICKÉ SLOŽENÍ JEDNOTLIVÝCH VYDÁNÍ
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 karoserie vozidel – opravy a ošetření
 nové postupy svařování
 diagnostika podvozku vozidla
 rovnací a měřicí systémy rámů a karoserií vozidel
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 tematické zaměření: příprava vozidel na zimní sezonu

 diagnostika

 pneumatiky a pneuservis

 legislativa

 provozní kapaliny

 pravidelné rubriky

 ošetření karoserie před zimním provozem
 paliva a maziva před zimou
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 žhavicí svíčky

 příprava vozidel na letní sezonu
 podvozek vozidla
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 letní pneumatiky

 příprava vozidel na zimní sezonu

 maziva před letní sezonou

 maziva v zimním provozu
 podvozek vozidel, tlumiče
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 ošetření karoserie

 tematické zaměření: lakování, povrchové úpravy, autoskla a zasklívání
automobilů (špeky z praxe, technologie, technika, legislativa, novinky)
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 svařování

 problematika DPF filtrů

 problematika zasklívání automobilů

 komfortní systémy ve vozidlech (diagnostika, opravy)

 karosářské opravy a oblast pojištění

 servis automatických převodovek
 péče o zákazníka
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 diagnostika

 tematické zaměření: údržba klimatizací (opravy a diagnostika poruch)
 diagnostika
 klimatizace vozidel
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