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Materiály Spies Hecker již v minulosti obstály díky své mechanické odolnosti a barevnou stálostí 
v nejtěžších podmínkách, které na Rallye Dakar panují. Díky snadné aplikaci a dlouholeté spolu-
práci byla tato značka jasnou volbou i v tomto roce. 

Použité materiálu na kamionu Big Shoc Racing týmu: 
Podklad: Plnič Hepox EP 4400, Vrchní barva (na karoserii) Permasolid® HS vrchní lak série 670, 
Vrchní barva na (podvozkové části/šasi) Permasolid® HS vrchní lak série 675

Karel na půl plynu v TOP 5
Dakar 2020 odstartoval další dobrodružství, 
na které už netrpělivě čekaly miliony fanoušků. 
Do 1. saúdskoarabské etapy, vedoucí z Džiddy 
do Al Wajh, se vydal i třicetiletý pilot kamio-
nu Martin Macík podporovaný navigátorem 
Františkem Tomáškem a mechanikem Davidem 
Švandou. A hned úvodní kamenitou etapu 
zvládli s přehledem. Nakonec dorazili do cíle 
na skvělém 5. místě. 

A v brzkých ranních hodinách na trať dlouhou 
752 km, z nichž 319 bylo měřených, vyrazil 
také motocyklista Jan Brabec, jehož prvním 
vítězstvím je už samotný fakt, že se mu po 
komplikovaném zranění podařilo znovu dostat 
do formy a postavit se na start Dakaru 2020. 
Na trati převládaly úseky plné ostrých kamenů 
zavátých pískem. Martin o sobě prohlašuje, že 
má i po sedmi dakarských ročnících, pomalejší 
starty, jede hlavou, nenechává se zbytečně 
unášet dílčími úspěchy ani nezdary. 

Brabčákův budíček
Jan Brabec vstoupil do letošního Dakaru 
s předsevzetím, že zpomalí a nebude bloudit. 
„Největší radost mi organizátoři udělali tím, 
že nám zařídili předem vybarvené roadbooky. 
Ty hodiny malování jsem neměl vůbec 
rád. Ušetřený čas prospím,“ plánoval 
si Brabec. A spánek k dobru se bude 
určitě hodit, protože do dnešní 

etapy si Honza budík řídil na 3:40. V začátku závo-
du Brabec plánoval hlavně otestovat, jak bude na 
extrémní zátěž reagovat jeho operovaná noha. 
V té má od květnové nehody v africké poušti stále 
schovaných pár šroubů. 

Macík 4. po skvělé jízdě mezi Kamazy. 
V pondělí 6. 1. na závodníky Dakaru čekala 
2. etapa vedoucí z Al Wajh do Neomu. Karel, 
kamion postavený v sedlčanských dílnách 
týmu Big Shock Racing, od začátku s přehle-
dem kontroloval dění v TOP 5. Ačkoliv na trati 
bylo třeba vyměnit pneumatiku, pro jeden 
navigační bod se posádka musela vracet a také 
si trochu zaskákala, do cíle vletěl žlutý kamion 
na výborném 4. místě. Celkově je Macíkova 
posádka 5. Česká trojice rozesmátých závodní-
ků před startem hlásila, že se chystá zrychlovat 
postupně a má ještě skryté rezervy, přesto se 
pohybuje krátce po startu závodu na ceněných 
pozicích mezi obávanými Kamazy. 

Macík kontroluje TOP 5 a přitom si občas poskočí 
Úterní 3. etapu Dakaru 2020 tvořil okruh čítající 
427 měřených km u města Neom. Hned 
v úvodu bojoval tým Martina Macíka 
s nižším výkonem svého kamionu, který 
na rovných úsecích začal ztrácet 
rychlost. Následoval defekt 
a stíhací jízda přes řečiště 

a kamenité cesty, kde posádka nabranou ztrátu 
dohnala a do cíle nakonec dojela na výborném 
7. místě, v celkovém pořadí je na 4. pozici.

Karel testuje mechaniky
Fakt, že Karel nepodává 100% výkon, posádku 
mírně rozladil, ale jezdce současně potěšilo, 
že i s takovým hendikepem dojeli do cíle na 
slušném umístění. Mechanici na autě pracovali 
do pozdních hodin už předešlou noc, ale zatím 
se nepodařilo zjistit, kde je chyba. Zřejmě se vše 
spustilo, když se Karlovi během plavby 
z Evropy na lodi vybila baterie. „Čidlo na turbu 
hlásí chybu. Jeden z milionu kabílků může být 
špatný. Urputně ho hledáme, zatím se nám nepo-
dařilo ho vypátrat, ale dál na tom makáme, aby 
Karel zase fofroval naplno. Bude to nějaká úplná 
blbost, ale pěkně nám zatápí,“ popsal situaci 
palubní mechanik David Švanda.

O konečném výsledu letošní série Rallye Dakar 
2020 budeme informovat v dalším čísle 

Ferdinanda. Interaction celému týmu 
drží pěsti a přeje mnoho štěstí 

a úspěchů. 

V neděli 5. ledna odstartoval již 42. ročník slavné Rallye Dakar, která se tentokrát přesunula 
do Saúdské Arábie. Ani letos tomu nebylo jinak a společnost Interaction v rámci partnerství 
Big Shock Racing týmu poskytla Martinovi Macíkovi a jeho týmu materiály i na letošní dakar-
skou jízdu v novém speciálu Iveco s číslem 504, kterému nikdo neřekne jinak než Karel.

v další zátěžové zkoušce 
na RALLYE DAKAR 2020

SPIES HECKER

Vše pro karosárnu a lakovnu
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S radostí Vám můžeme oznámit, že společnost 
Interaction spustila nový projekt na podporu 
vzdělávání učebního oboru Karosář (23-
55-H/02). Pilotní projekt byl odstartován 
12. 12. 2019 v prostorách Prezentačního 

a vzdělávacího střediska v Nupakách 
v centrále společnosti Interaction, spolu 
se zástupci Střední školy automobilní 
a informatiky Praha - Hostivař. V příštím 
roce bude tento projekt dále rozvíjen 

i s dalšími školami po celé ČR. V rámci 
projektu je připravena řada specializovaných 
technických (karosářských) školení pro 
zástupce odborné výchovy i pro samotné 
žáky 3. ročníků.

INTERACTION SPUSTIL NOVÝ PROJEKT NA PODPORU 
VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOL V OBORU KAROSÁŘ

+ MNOHO JINÝCH 
VARIANT 
VIZ KATALOG: 
KAROSÁRNA

Rovnací hák střešní/dveřní 

délka 1080 mm,  výška háku 70 mm, Ø 7 mm

57vn43

Rovnací hák polohovací

délka 700 mm, výška háku 120 mm, Ø 7 mm

57vn51b

Rovnací hák Nr. 8

délka 530 mm, výška háku 60 mm

57vn33

PDR Oprava karoserií bez poškození laku

Tyčinky lepidla do tavné pistole

Tyčinky lepidla určené pro karosářské opravy

57vn89

Důlčík - te� on 

délka 120 mm Ø 14 mm - 57vn78a

délka 130 mm Ø 18 mm - 57vn78b

Nalepovací špunty 

Ø 12, 15, 20, 25 a 30 mm

57vn88

34 dílná páková sada 
pro vyrovnávání karoserie

S touto profesionální pákovou 34 dílnou sadou 
můžete pracovat, rovnat karoserii bez poškození 
laku na všech místech povrchu vozidla. Páky různých 
délek, pružné podložky, páky s kompozitovým 
hrotem, 3 dílná sada kompozitových vyklepávačů, 
háky, brašna pro uložení. Hmotnost 8,6 kg

63CR.PRK

LED lampa pro opravu 
promáčklin a důlků

Dent Repair Led Lamp - Pomáhá identi� kovat 
důlky a promáčkliny na karoserii.

44804032

Gys 058699 
Sada pro opravu promáčklin karosérie bez 
poškození laku. Systém vhodný jak pro hliník, 
tak pro ocel.

44804032

NOVINKA NA TRHU

SATAJET X
5500 PHASER.

Společnost Interaction Vám představuje 
novinku na trhu SATAjet X 5500 Phaser. 

Revoluční systém trysek SATA X je nyní 
k dispozici také pro špičkový model „PHASER“
s velikostí trysek od 1,2 do 1,4 pro HVLP
a 1,2 / 1,3 pro RP, oba s tryskami „I“ a „O“.

Elegantní SATAjet X 5500 PHASER 
kombinuje jedinečný design s vhodností 
pro každodenní použití v lakovně.

Oddělení technologie společnosti 
Interaction představuje ...
NOVÁ LAKOVNA BTTO LITOMYŠL 
PŘEDÁNA DO TRVALÉHO PROVOZU

Dovolujeme si Vás informovat, že koncem 
minulého roku došlo k předání nového 
lakovacího boxu a přípravného pracoviště do 
trvalého provozu u zákazníka BTTO Litomyšl. 

Stavba se podařila bez dodatečných nákladů 
a k plné spokojenosti zákazníka.

UČILIŠTĚ PROVOZOVANÉ 
AUTOMOBILKOU ŠKODA AUTO 
V MLADÉ BOLESLAVI JE NOVĚ 
VYBAVENO LAKOVACÍMI KABINAMI 
OD SPOLEČNOSTI INTERACTION !!!

V druhé polovině minulého roku tým 
oddělení technologie společnosti Interac-
tion úspěšně dokončil výstavbu tří nových 
lakovacích boxů Tetris na učilišti v areálu 
automobilky Škoda Auto. Jedná se o první 
etapu přestavby. V příštích letech dojde 
k rozšíření a dovybavení nových technologií 
v celém areálu učiliště, na kterém se tým 
společnosti Interaction bude také podílet.

NOVINKY Z REGIONU 

Představujeme…

KS Pro�  Lakovna s.r.o  je nový obchodní 
partner společnosti Interaction, který 
na začátku října, nově otevřel lakovnu v 
Rokycanech v těsné blízkosti dálnice D5.

Lakovna je vybavena moderním lakova-
cím boxem s výměnou vzduchu 35.000 
m3/hod, integrovanou míchárnou barev 
a dále dvěma přípravnými pracovišti 
s odsávanou podlahou.  Samozřejmos-
tí je míchací zařízení barev osazené 
nejmodernější lakovací technologií Spies 
Hecker Hi-TEC 480, včetně veškerého 
doprovodného materiálu Spies Hecker. 
V rámci své nabídky služeb zákazníkům, 
je možný odvoz opravovaného vozidla 
odtahovým vozem  VW Crafter, nebo 
zajištění pick up servisu. 

Celému týmu Tým KS Pro�  Lakovna s.r.o, 
přejeme „dobrý start“ do nového odvětví 
jejich podnikání 
a spoustu spokojených zákazníků.

Více informací u obchodních zástupců 
společnosti Interaction.
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Luštění s Ferdou
Vyluštěnou tajenku posílejte na e-mail ferdinand@interaction.cz (předmět Tajenka).
Termín pro odeslání tajenky je do  25. 2. 2020.
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla Martin Ch. z Mladé Boleslavi, kterému tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží stylový bluetooth reproduktor

INTERACTION s.r.o. 
Tel.: +420 251 817 493, +420 602 398 444
E-mail: ferdinand@interaction.cz, interaction@interaction.cz


