
Golf VII karosszériaelemek termék- és javítási költség  
összehasonlítása – törésteszt
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A karosszéria javítása a versenytársak alkatrészeivel: 
Csak az eredeti a valóban olcsóbb

Az összes baleset körülbelül 45%-a kis sebességgel történik és azok a gépkocsi első részének tartományában okoznak 

sérüléseket. Emiatt a biztosítóknál éves szinten milliárdos nagyságrendű kár keletkezik.

A költségek csökkentése érdekében, a szükséges javítási munkákhoz gyakran a versenytársak utángyártott alkatré-

szeit használják fel. Azt, hogy ezek használata csak látszólag előnyös gazdaságilag – gyakran a minőség, a gépkocsi 

optikai megjelenése és biztonságának kárára –  a nemzetközi termékösszehasonlító teszt is meggyőzően kimutatta, 

amely elkészítésére a Volkswagen AG adott megbízást. A teszt véletlenszerűen kiválasztott karosszériaelemek össze-

hasonlításával történt (lásd 3. oldal).

A korábbi összehasonlítás alapján a Volkswagen további teszt elvégzésére adott megbízást, amely a termék- összeha-

sonlításon kívül az eredeti- és az utángyártott alkatrészek (un. IAM, Independent After Market - független alkatrész-

gyártóktól beszerzett utángyártott alkatrészek) viselkedését helyezte fókuszpontba egy szabvány szerinti baleseti  

szituációban (un. Low-Speed-Crashtest - kis sebességű törésteszt keretében).
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Háttérinformáció: Karosszériaelemek nem-
zetközi termék összehasonlító tesztje

Az öt konszernmárka, a Volkswagen, az Audi, a SEAT, a ŠKODA 
és a Volkswagen Haszonjárművek számára összesen 268 ka-
rosszériaelem – Eredeti Alkatrészek® és különböző gyártók 
utángyártott karosszériaelemek – részletes vizsgálata történt 
meg. Az összehasonlításhoz véletlenszerűen kiválasztottak öt 
olyan alkatrészt, amelyek frontális ütközésnél gyakran sérül-
nek meg: Hűtőmaszk, kereszttartó, lökhárítóburkolat, motor-
háztető és sárvédő.
Az eredmény: A tesztben megvizsgált utángyártott alkatré-
szek nagy részénél már a beszerzéskor jelentős eltéréseket 
lehetett megállapítani, az anyagösszetétel, a kialakítás és 
a terhelhetőség tekintetében nem feleltek meg  
a Volkswagen Konszern előírásainak. Ezen kívül a szerelé-
ses tesztnél a nem megfelelő méretpontosság és a nagy 
időráfordítást igénylő egyengetési munkák jelentősen meg-
növelték a felszereléshez szükséges időt, ami kérdésessé 
tette a vélt költségelőnyt.
Az összehasonlító teszt egyértelmű győztese minden eset-
ben az adott eredeti alkatrész volt, amely a versenytársa-
kat a felszereléshez szükséges idő tekintetében is maga 
mögé utasította - és emiatt végül mindig a gazdaságosabb 
választást jelentette.

Certification GmbH StuttgartAutomobil GmbH Saarbrücken

A tesztelést végző független intézetek

A teszteredmények objektivitásának biztosítása érdekében, az össze-

hasonlító teszt végrehajtásának vezetője a Kraftfahrzeugtechnische 

Dienstleistungen GmbH (KTD - Gépjárműtechnikai Szolgáltató Kft.) 

volt, a teszteket pedig a Dekra Automobil GmbH, a DEKRA Certifica-

tion GmbH és a Continental AG támogatásával végezték el.
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4. Javítási költségek kiszámítása
A törésteszt után a gépkocsinként elvégzendő javítási munká-

latok és azok költségeinek meghatározása a gépkocsi méréssel 

meghatározott deformációja és a részletes kárszakértői vizsgá-

lat alapján történt meg. A megfelelő kalkulációk az Audatex** 

kárkalkulációs szoftver segítségével készültek.

3. A felhasznált alkatrészek vizsgálata
A javításhoz felhasznált összes alkatrészt a felszerelésük előtt 

optikai, fizikai és kémiai vizsgálatonak vetették alá. Az alkatré-

szek kiválasztása a Volkswagen AG által megrendelt nemzet-

közi karosszériaelem termékösszehasonlító teszt alapján, és 

véletlenszerűen történt.  Ekkor a versenytársak utángyártott 

alkatrészeinek választéka a Golf VII-es nemrég történt piaci be-

vezetése miatt viszonylag kicsi volt.

2. A „megjavított“ gépkocsik töréstesztje
Az ismételt baleset szimulálásához, három kísérleti gépkocsit 

15 km/h sebességgel az RCAR-szabvány* szerint egy rögzített 

akadálynak ütköztettek. A gépkocsik közül az első Golf VII-es-

nél az első baleset javítása eredeti alkatrészekkel, a másodiknál 

utángyártott alkatrészekkel történt, a harmadik pedig a széria-

kivitelnek megfelelő törésmentes gépkocsi volt.

1. Egy szériakivitelű gépkocsi feltételezett balesete 
és javítása
A feltételezés tesztünk számára: A Golf VII-es frontális ütkö-

zése után – a hűtőmaszk, a kereszttartó, a lökhárítóburkolat,  

a motorháztető és a sárvédő – sérült meg. A szerviz/a gépkocsi 

tulajdonosa most választás előtt áll: Eredeti vagy utángyártott 

alkatrészekkel történjen a javítás? A tesztünk keretében az 

egyik összehasonlító gépkocsi javításához kizárólag eredeti  

alkatrészeket, a másik gépkocsi javításához kizárólag utángyár-

tott alkatrészeket használnak fel .

A tesztelés folyamata.

Feltevés: A gépkocsit egy baleset után nem eredeti alkatrészekkel, hanem utángyártott alkatrészekkel javítanak meg. Ezután a gépkocsi ismé-

telten balesetet szenved. Milyen mértékben különböznek a javítási költségek ennél a második balesetnél egy olyan gépkocsival összehason-

lítva, amelyet korábban eredeti alkatrészekkel javítottak meg?  Semmissé tehetik-e az utángyártott alkatrészek nyújtotta árelőnyt az alkatré-

szek közötti minőségbeli eltérések, ill. az ezekhez kapcsolódó megnövekedett járulékos költségek a gépkocsi tulajdonosa és a biztosító 

számára? Erről a közvetlen összehasonlításnak kell egyértelmű eredményt szolgáltatnia.
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  * Törésteszt szabvány, a Research Council for Automobile Repairs (RCAR) nemzetközi munkacsoportja fejlesztette ki az Allianz Zentrum für Technik (AZT) vezetése alatt.
** Audatex: globális szolgáltató a gépkocsijavítás, gépjárműipari szoftverek és szolgáltatások területén. A javítási költségek részletes áttekintése táblázatos formában  
a 19. oldalon található.

1. Eredeti alkatrészek árai 2. Utángyártott alkatrészek árai

Alkatrész cikkszám Gyártó Ajánlott kiskeres-
kedelmi ár Gyártó Ajánlott kiskeres-

kedelmi ár

Kereszttartó 5G0 807 109 H Volkswagen AG 113,50 € Yih Sheng 67,62 € 

Motorháztető 5G0 823 031 J Volkswagen AG 275,00 € Tong Yang Group 265,00 € 

Sárvédő 5G0 821 105 A Volkswagen AG 152,00 € Gordon 79,23 € 

Lökhárítóburkolat 5GO 807 217 BN GRU Volkswagen AG 266,00 € I.S.A.M. S.p.A. 107,91 € 

Hűtőmaszk 5G0 805 588 AC Volkswagen AG 228,00 € Tong Yang Group 78,98 € 

Összeg 1.034,50 € 598,74 €

A teszt során, a gépkocsi elején kicserélt alkatrészek

Állapot: 2016. március

A feltevésen alapuló példakénti számítás 435,76 € vélt árelőnyt mutatott ki.
Ezt a vélt árelőnyt a második ütközés (lásd a töréstesztet) nagymértékben megkérdőjelezte.
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A törésteszt:  
Az összehasonlítás, ami  
kifizetődő...

Az RCAR-szabvány* szerinti töréstesztben három Volkswagen Golf 

VII kísérleti gépkocsi vett részt: Az egyik gépkocsi szériakivitelű volt, 

egyet eredeti alkatrészekkel, egyet pedig utángyártott alkatrészekkel 

javítottak meg az első ütközést követően.

A tesztsorozat előtt ellenőrizték a szériakivitelű gépkocsi bal-
esetmentességét és azt, hogy a másik két gépkocsi csak az 
előző töréstesztben sérült meg, valamint megvizsgálták a ka-
rosszériaelemek méretpontosságát is. Ezen kívül mindegyik 
gépkocsin a kísérlet előtt és után elvégezték a karosszéria 
mérőműszerrel történő ellenőrzését annak érdekében, hogy  
a gépkocsi teherviselő szerkezeti elemein meg lehessen hatá-
rozni az ütközés hatására esetlegesen bekövetkező deformá-
ciókat.
A tesztet követően már az első pillantásra látható volt, hogy 
az utángyártott alkatrészekkel megjavított Golf VII-esen 
egyértelműen nagyobb mértékű sérülések vannak, amiből 
ezeknek az alkatrészeknek az eredeti alkatrészekhez viszonyí-
tott minőségkülönbségére lehet következtetni.

Törésteszt az RCAR-szabvány szerint

* Törésteszt szabvány, amelyet a Research Council for Automobile Repairs (RCAR) 
nemzetközi munkacsoportja fejlesztette ki az Allianz Zentrum für Technik (AZT)  
vezetése alatt.

U = 40 %-os átfedés

B = gépkocsi szélessége (elöl) 

R = 150 mm-es lekerekítés

F = tesztgépkocsi

A = akadály a gépkocsi elejéhez  

viszonyítva 10°-os szögben

Műszaki információk a tesztről:
• A gépkocsi ütköztetése az RCAR-szabvány szerint  

egy rögzített akadálynak
• Részleges átfedéses ütközés (Offset-Crash)
• 40%-os átfedés (U)
• A gépkocsi a vezető oldalán ütközött neki az akadálynak
• Mért gépjárműsebesség: 15,00 km/h
• Akadály elhelyezkedése a gépkocsi elejéhez viszonyítva: 10° (A)
• Akadály magassága: lényegesen magasabb, mint a gépkocsi 

első része
• Akadály mélysége: A nem a teljes átfedéses akadály melletti 

fallal a gépkocsinak nem szabad érintkeznie
• Lekerekítés 150 mm (R)
Gépkocsi állapot:
• Az ütközés pillanatában a gépkocsit senki sem vezette és 

nem hatott rá semmilyen vonóerő
• Közlekedésre alkalmas állapot
• Akkumulátor csatlakoztatva
• Gyújtás bekapcsolva
• Biztonsági berendezések (övfeszítők, légzsákok)  

működőképesek
• Fékek kioldva
• Sebességváltó üres fokozatban



7

Golf VII, eredeti alkatrészekkel megjavítva a törésteszt után.

Golf VII, utángyártott alkatrészekkel megjavítva a törésteszt 
után.
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A törésteszt eredménye:

A törésteszt végrehajtását követően részletes szakértői sérülésvizs-

gálat történt. Ezen kívül újra elvégezték a kísérletben résztvevő gép-

kocsik karosszériájának műszeres mérését. 

Utángyártott alkatrészekkel javított gépkocsi:
Három és félszer nagyobb javítási költség.

Miközben az utángyártott alkatrészekkel megjavított gépkocsinál  

38 alkatrész sérült meg, ill. ennyi alkatrészt volt szükséges kicserélni,  

az eredeti alkatrészekkel megjavított kísérleti gépkocsinál ez csak  

15 volt. Emiatt csak a javítás alkatrészköltsége három és félszere-

sére nőtt: Az eredeti alkatrészekkel megjavított kísérleti gépkocsi  

javításánál ez 1.353,49 €, az utángyártott alkatrészekkel megjavított 

gépkocsinál pedig 4.773,92 € alkatrészköltséget jelentett.

Ez jelentősen kihatott a javítás teljes költségére is: Ennek összege az 

eredeti alkatrészekkel megjavított kísérleti gépkocsinál 2.649,09 €, 

az utángyártott alkatrészekkel megjavított gépkocsinál pedig 

7.206,86 € volt.*

* A javítási költségek kalkulációja az Audatex szabvány alapján készült. A javítási 
költségek részletes áttekintése táblázatos formában a 19. oldalon található.

Javítás eredeti 
alkatrészekkel

Javítás utángyártott 
alkatrészekkel

sérült alkatrészek 15 38

javítás alkatrészköltsége 1.353,49 € 4.773,92 €

javítás teljes költsége 2.649,09 € 7.206,86 €

Gépkocsik karosszériamérése 

A karosszéria vázszerkezetén elvégzett újabb mérés az utángyártott 

alkatrészekkel megjavított Golf VII gépkocsinál ezen kívül azt mu-

tatta ki, hogy a törésteszt után egy mérési pont kívül esett a gyártó 

által megadott tűréshatáron: Emiatt az eltérés miatt javítani kellett  

a karosszéria teherviselő vázszerkezetét, ami a javítási költségeket is 

megnövelte. Az eredeti alkatrészekkel megjavított kísérleti gépkocsi-

nál az összes releváns mérési pont a törésteszt előtt és után is azo-

nos értékeket mutatott.

Összességében a kiértékelés alapján a következő állapítható meg:  

Az utángyártott alkatrészekkel megjavított gépkocsi másodszori javí-

tása az alkatrészek beszerzésénél vélelmezett árelőny ellenére magas 

járulékos költségeket okozott. Ez mindenekelőtt arra vezethető visz-

sza, hogy az utángyártott alkatrészek minőségi eltérései miatt (lásd  

a táblázatot a 12. oldalon), lényegesen nagyobb sérülések keletkez-

tek ezen a kísérleti gépkocsin, mint az első ütközés után eredeti  

alkatrészekkel megjavított járművön. 

A törésteszt eredménye

Az eredeti alkatrészekkel elvégzett javítás...
... ideális esetben azt eredményezi, hogy a gépkocsi teljesen 
meg fog felelni a szériakivitelnek,
... segíthet abban, hogy a gépkocsit az újabb balesetnél
megvédjék azoktól a nagyobb sérülésektől, amelyek az 
utángyártott alkatrészekkel megjavított gépkocsinál létrejö-
hetnek,
... hozzájárulhat ahhoz, hogy az autóban ülő személyek 
számára az adott baleseti körülmények között nagyobb vé-
delmet tudjon nyújtani a gépkocsi.
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A törésteszt során keletkezett károk 

Eredeti alkatrészekkel megjavított Golf VII belső tere az ütközés után. Utángyártott alkatrészekkel megjavított Golf VII belső tere az ütközés után. 
Kinyílt légzsákok.

Eredeti alkatrészekkel megjavított Golf VII. Az ütközési energiát elnyelő elem

az ütközés után 37 mm-rel benyomódva.

Utángyártott alkatrészekkel megjavított Golf VII. Az ütközési energiát elnye-
lő elem az ütközés után 80 mm-rel benyomódva.

Eredeti alkatrészekkel javított Golf VII

• Első kereszttartó deformálódó eleme: előtte 114 mm,  
utána 77 mm

Sérülések 
• Bal és jobb oldalon elöl
• Motorháztető, bal oldali fényszóró, hűtőrács és lökhárító 

burkolat
• Első kereszttartó valamint az első kereszttartó merevítői
• Lökhárító energiaelnyelő eleme és tartója
• Bal és jobb oldal hűtő levegővezető elem
• Sárvédő
• Jobb és a bal oldali sárvédő és az ajtó közötti résméret 

egyenletes 
• Bal oldali sárvédő és lökhárító közötti résméret nem felel 

meg az előírt értéknek
• Jobb és a bal oldali sárvédő és motorháztető közötti  

résméret megfelel az előírt értéknek
• Zártartó alsó része

Utángyártott alkatrészekkel javított Golf VII

• Első kereszttartó deformálódó eleme: előtte 114 mm,  
utána 34 mm

Sérülések 
• Bal és jobb oldalon elöl
• Motorháztető, bal oldali fényszóró, hűtőrács és lökhárító 

burkolat
• Jobb és a bal oldali első kereszttartó merevítő
• Lökhárító enegiaelnyelő eleme, burkolata és tartója
• Bal és jobb oldali hűtő levegővezető elem sérült, a sérülés  

a szívócsőre és a levegőszűrőre is kiterjed
• Jobb oldali sárvédő és ajtó közötti résméret egyenletes;  

a bal oldali sárvédő és ajtó közötti résméret nem egyenletes
• Bal oldali sárvédő és a lökhárító közötti résméret nem felel 

meg az előírt értéknek
• Jobb oldali sárvédő és a motorháztető közötti résméret  

nem felel meg az előírt értéknek
• Vezető légzsák, vezető melletti utas légzsák, térdlégzsák  

kioldva, szélvédő valamint műszerfal megsérült
• Fényezési sérülések a vezetőajtón és a jobb oldali sárvédőn
• Bal oldali ütközési energia elnyelő elem felfogatása (a bal  

oldali első váznyúlvány csatlakozópereme) el van deformá-
lódva
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Eredeti alkatrészekkel megjavított Golf VII. Gépkocsi első részének sérülése az ütközés után.

Eredeti alkatrészekkel megjavított Golf VII. Bal oldali első váznyúlvány csat-
lakozópereme az ütközés után: semmilyen húzatási munkára sincs szükség.

Utángyártott alkatrészekkel megjavított Golf VII. Bal oldali első váznyúlvány 
csatlakozópereme az ütközés után: húzatási munkák szükségesek.

Utángyártott alkatrészekkel megjavított Golf VII. Gépkocsi első részének sérülése az ütközés után.
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Eredeti alkatrészekkel megjavított Golf VII. Hűtőmaszk tartója az ütközés 
után: kismértékben elgörbült

Utángyártott alkatrészekkel megjavított Golf VII. Hűtőmaszk tartója az üt-
közés után: nagymértékben elgörbült.

Eredeti alkatrészekkel megjavított Golf VII. Deformációk az ütközést követően.

Utángyártott alkatrészekkel megjavított Golf VII. Deformációk az ütközést követően.
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Laboratóriumban végzett anyag-
vizsgálatok.
A törésteszt eredménye egyértelmű volt: az utángyártott alkatrészek 

használata a gépkocsi első részén lényegesen nagyobb sérüléseket 

és ezáltal jelentős többletköltséget okozott a javításnál, mint az ere-

deti alkatrészekkel megjavított gépkocsinál. Ez egyértelműen az 

utángyártott alkatrészek minőségi eltéréseire utal – ezt az ezután  

elvégzett anyagvizsgálatok is igazolták.  Az utángyártott alkatrészek 

tesztjének eredménye így messzemenően megegyezett a karosszé-

riaelemek bevezetőben említett nemzetközi termékösszehasonlító 

tesztjében meghatározott eredményekkel.

A karosszériaelemek pontos illeszkedésének tekintetében sem volt

a tesztben vizsgált utángyártott alkatrészek mindegyike meggyőző.  

Emiatt a felszerelésük során megnövekedett a szereléshez szükséges 

idő – ez olyan költségtényező, ami a szervizek gyakorlatában a javí-

tási költségek jól érzékelhető növekedését okozza.

A karosszériaelemek anyagösszetételének valamint fizikai és kémiai 

tulajdonságainak ellenőrzéséhez, a saarbrückeni DEKRA Automobil 

GmbH anonim próbák alapján a következő ellenőrzéseket végezte el:

Műanyagból készült alkatrészek:

• Infravörös fénnyel végzett vizsgálat

• Termográfiai ellenőrzés a DIN EN ISO 11358 szerint: 1997-11

• Dinamikus referencia kalometria a DIN EN ISO 11357-1 szerint: 

2010-03

• Kemencében történő elégetés az anyagmaradványok dokumentá-

lásával

• Szakítószilárdság vizsgálat a DIN EN ISO 527-1 szerint: 2012-06

• Ütvehajlítási szilárdság a DIN EN ISO 179-1szerint: 2001-06  

a TL 52625 VW specifikációval együtt: 2014-09

• Golyóejtéses teszt a PV 3905 VW specifikáció szerint:  2005-09

 

Fémből készült alkatrészek:

• Spektrokémiai vizsgálat

• Szakítószilárdság vizsgálat a DIN EN ISO 6892-1 szerint: 2009-12
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A kereszttartó:
Hajlításhoz és töréshez...

A kereszttartónak frontális ütközésnél, ill. a nem teljes átfedéses üt-

közésnél (mint a jelenlegi kísérletben) az ütközéskor létrejövő energia 

nagy részét fel kell emésztenie. Ezért elsősorban az első kereszttartó 

mozgási energiát elnyelő része, mint a kereszttartó központi eleme  

a felelős. A biztonságot befolyásoló fontos alkatrészként pontosan 

ennek kell maximális szilárdsággal, valamint a szükséges anyagminő-

séggel rendelkeznie. Ezt a két feltételt a kísérleti gépkocsiba beépí-

tett utángyártott alkatrészek taiwani gyártója, a Yih Sheng cég nem 

tudta teljesíteni – és ez volt a létrejött sérülések egyik fő oka is. 

A vizsgálat eredményei

Az első kereszttartó energiaelnyelő elemének tartományában, a Yih 

Sheng cég tesztben vizsgált utángyártott alkatrész anyagvastagsága 

az eredeti alkatrésszel összehasonlítva, annak csak 65%-a volt. Még 

jelentősebb volt a különbség a kereszttartó szilárdságánál: Miközben 

az eredeti alkatrész itt 1.400 megapascalt (N/mm²) ért el, a tesztben 

vizsgált utángyártott alkatrész éppen csak 300 megapascalt  

(N/mm²), tehát annak körülbelül a 21%-át. Ezen kívül a tesztben  

vizsgált kereszttartón az ütközi energiát elnyelő elem tartományában 

nem voltak hegesztési pontok, hanem csak védőgázas hegesztési 

varratok, ezeknek a kereszttartó alkotóelemeinek nem megfelelő 

méretpontosságát kellett kiegyenlíteni.

A versenytársak tesztben vizsgált alkatrészeinél ezek az eltérések 

okozták a kereszttartóik jelentősen rosszabb deformációs tulajdon-

ságait. Ennek következménye: A töréstesztben nem voltak képesek  

a létrejött mozgási energia megfelelő mértékű felvételére, emiatt  

a kísérleti gépkocsi nagymértékben megsérült és még a légzsákok  

is kinyíltak.

Utángyártott alkatrész gyártója: Yih Sheng, Taiwan  

Alkatrész cikkszám: 5G0 807 109 H

Az eredeti kereszttartó az törésteszt után.

A Yih Sheng gyártó utángyártott kereszttartója az törésteszt után.

Kereszttartó szakítószilárdsága

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

VW specifikáció
(680 Mpa)

mozgási energiát elnyelő elem kereszttartó

Volkswagen Eredeti Alkatrész® utángyártott alkatrész 
(Yih Sheng)

Rm (Mpa)

1.600

286 Mpa 
(36 %) 

796 Mpa 

VW specifikáció
(1.300 Mpa)

299 Mpa 
(21 %) 

1.426 Mpa 

ütközés energiáját  
elnyelő rész 

ütközés energiáját  
elnyelő rész 

Áttekintés, minőségbeli eltérések:
utángyártott kereszttartó és a mozgási 
energiát elnyelő része 

Az ábrán a szakítószilárdság jelentős mértékű különbsége  
látható:
• A tesztben vizsgált, az ütközés energiáját elnyelő elem  

(ún. crashbox) az eredeti alkatrész szakítószilárdságának 
csak 36%-ával rendelkezett (lásd az ábrát) 

• A tesztben vizsgált kereszttartó az eredeti kereszttartó  
szakítószilárdságának csak 21%-ával rendelkezett (lásd az 
ábrát) 

Ugyancsak különbségek voltak megállapíthatók  
az anyagvastagságoknál:
• A tesztben vizsgált utángyártott mozgási energiát elnyelő 

elem (crashbox) az eredeti alkatrész anyagvastagságának  
csak a 65%-ával rendelkezett

• A tesztben vizsgált kereszttartó az eredeti kereszttartó  
anyagvastagságának 87 %-ával rendelkezett 

Ezen kívül:
• Nem egyenletes távolságokban elkészített hegesztési  

varratok a kereszttartón
• Az ütközési energiát elnyelő elem tartományában nem he-

gesztési pontok, hanem védőgázas hegesztési varratok van-
nak. Lehetséges következmény: Az ütközési energiát elnyelő 
elem kisebb ellenálló erőt tud kifejteni.
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A motorháztető:  
Nincs korrózióvédelem.
A motorháztető is azokhoz - a gépkocsi első részén lévő karosszéria-

elemekhez - tartozik, amelyeknek egy ütközés során létrejövő mozgási 

energiát fel kell emésztenie. Pontosan a nagy sebességnél történő üt-

közéseknél kell ellenőrzött deformálódással biztosítania azt, hogy az 

utascella sértetlen maradjon.  A tajvani Tong Yang Group által gyártott, 

a teszthez felszerelt motorháztetőn azonban olyan eltérések voltak  

tapasztalhatók, ami ennek a követelménynek a teljesítésével szemben 

kétségeket ébresztett.

A vizsgálat eredményei

A tesztben vizsgált utángyártott motorháztető tömege nem különbö-

zött jelentős mértékben az eredeti alkatrészétől, azonban más vonat-

kozásban jelentős eltérések voltak tapasztalhatók.  Így az eredeti al-

katrésztől eltérően nem volt azzal a cinkréteggel bevonva, aminek  

a korrózióval (rozsdásodással) szembeni védelmet kellene biztosítania.

Varrattömítés ugyancsak nem volt rajta, ami miatt a nedvesség bejut-

hat a motorház külső lemeze és belső merevítő elemei között lévő pe-

remekbe és összeerősítési tartományokba, emiatt e helyeken később 

korrózió jöhet létre. Ezen kívül ez a jelenség csökkenti a motorháztető 

merevségét, aminek a nagy sebességgel bekövetkező balesetnél nega-

tív hatásai lehetnek a gépkocsi teherviselő szerkezetének stabilitására.

Varrattömítéssel rendelkező eredeti motorháztető. A Tong Yang Group által gyártott varrattömítés nélküli motorháztető.

Az utángyártott motorháztető minőségi 
eltéréseinek áttekintése

• Hiányzó cinkbevonat (korrózió veszélye)
• Nincs varrattömítés
• Nem megfelelő minőségű ragasztások a külső lemeznél és  

a bordáknál

Utángyártott alkatrész gyártója: Tong Yang Group, Taiwan 

Alkatrész cikkszám: 5G0 823 031 J
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A sárvédő: 
Ami nem illeszkedik...
A sárvédő rendszerint a motorháztetőt, az első lökhárítót és az első 

ajtót összekötő karosszériaelem. Ezért a javításhoz felhasznált alkat-

résznek lehetőség szerint optimális méretpontossággal kell rendel-

keznie. Ugyanis ez nemcsak a gépkocsi optikájának válik előnyére, 

hanem a felszereléshez szükséges időt is csökkenti – a beszerzési 

költségek mellett javítás esetén a legfontosabb költségtényezőt.  

A vizsgált tajvani Gordon gyártmányú utángyártott alkatrész azonban 

ebben a vonatkozásban nem tudott meggyőző lenni a tesztben.

A vizsgálat eredményei

A tesztelt sárvédőnél az összes tartományban (A-oszlop, ajtó,  

motorháztető) nem megfelelő méretpontosság volt megállapítható,  

a megmunkálási peremek élesek, a rögzítésre szolgáló peremek pe-

dig hullámosak voltak. Ezen kívül, ugyanúgy mint a kereszttartónál, 

hiányzott a cinkbevonat, ami megkönnyíti a kúszó rozsda által oko-

zott korrózió kialakulását. Végül az utángyártott alkatrész 20%-kal 

nehezebb volt, mint az eredeti. Ez csak a gépkocsi üzemanyag-fo-

gyasztását és CO2-kibocsátását növeli meg, a sárvédő szilárdságát 

azonban nem, mint ahogyan ezt a szakítószilárdság vizsgálat meg-

mutatta. Így a vizsgált utángyártott alkatrész, összességében ebben 

az esetben sem jelentett semmilyen költségelőnyt a biztosító és  

a gépjármű tulajdonosa számára. 

Az utángyártott alkatrész minőségi  
eltéréseinek áttekintése

• Nem megfelelő méretpontosság, emiatt magasabb felszerelési 
költségek

• Nincs cinkbevonat (korrózió veszélye)
• Éles peremek
• Hullámos rögzítőperemek
• 20%-kal nehezebb, mint az eredeti alkatrész

Utángyártott alkatrész gyártója: Gordon, Taiwan  

Alkatrész cikkszám: 5G0 521 105 A

Eredeti sárvédő. Gordon gyártó utángyártott sárvédője.
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A lökhárítóburkolat:
Múló csillogás.

Frontális ütközéssel járó balesetnél a lökhárítóburkolat a közvetlenül 

mögötte lévő kereszttartóval együtt fokozottan ki van téve az ütkö-

zési energiának. Azonban dizájnelemként és a gyalogosvédelemnél  

is fontos szerepet tölt be. Ezen kívül releváns, hogy a javítás után 

problémamentesen fényezhetőnek kell lennie annak érdekében, 

hogy a gépkocsi kifogástalan optikai megjelenését helyre lehessen 

állítani. Az olasz I.S.A.M.S.p.A. gyártó tesztben vizsgált utángyártott 

alkatrészei ehhez nem biztosítanak megfelelő előfeltételeket. 

A vizsgálat eredményei

A lökhárítóburkolat 10%-kal volt könnyebb, mint az eredeti alkatrész 

és élesek voltak a peremei. A nem megfelelő sorjamentesítés is a ke-

vésbé gondos gyártásra utal. Mindenekelőtt azonban hiányzik az en-

nél a karosszériaelemnél alapvetően szükséges alapozás (a primer ré-

teg). Emiatt a lökhárítóburkolat műanyag felületére felvitt fényezés 

sokkal kevésbé lesz tartós, ami negatív hatással lesz a gépkocsi opti-

kai megjelenésére és ezáltal az értékállóságára. 

Az utángyártott lökhárítóburkolat minőségi 
eltéréseinek áttekintése

• Az ütközési energia elnyelése baleset bekövetkezésekor 
50%-kal kisebb, mint az eredeti alkatrésznél

• 10%-kal könnyebb, mint az eredeti alkatrész
• Éles peremek
• Nem megfelelő sorjamentesítés
• Hiányzó alapozás a fényezés felviteléhez

Utángyártott alkatrész gyártója: I.S.A.M. S.p.A., Olaszország 

Alkatrész cikkszám: 5GO 807 217 BN GRU

Eredeti lökhárítóburkolat alapozással. Az I.S.A.M. S.p.A. cég utángyártott lökhárítóburkolat alapozás nélkül.
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A hűtőmaszk:
Kismértékű eltérések.

A hűtőmaszk a motorháztető, a kereszttartó és a lökhárítóburkolat 

közötti összekötő elem. Emiatt a gépkocsi elejének fontos eleme – 

és így biztonsági szempontból is fontos alkatrész, amely anyagössze-

tételének balesetkor a ridegtöréseket kellene megakadályozni. 

A vizsgálat eredményei

A kismértékű tömegeltéréstől eltekintve a Tong Yang Group cég 

tesztben vizsgált utángyártott hűtőmaszkján semmilyen eltérés sem 

volt megállapítható.   Az anyagösszetétel megfelelt az előírásoknak 

és a kicserélésének költségei is megközelítően azonosak voltak az 

eredeti alkatrészével.

Az utángyártott hűtőmaszkok minőségi 
eltéréseinek áttekintése

• 5%-kal könnyebb, mint az eredeti alkatrész
• Nincsenek további eltérések

Utángyártott alkatrész gyártója: Tong Yang Group  

Alkatrész cikkszám: 5G0 805 588 AC
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Volkswagen Eredeti Alkatrészek®: 
Megérik az árukat!

Az összehasonlítás eredménye

Az utángyártott alkatrészékkel végzett javítás csak az első ránézésre kedvezőbb. Nem csak azért, mert a következő baleset javítási költségei 

lényegesen nagyobbak, mint az eredeti alkatrészekkel végzett javításé: A gépkocsi értékállóságára is negatív hatással van számos minőségi 

eltérésük – a gépkocsi optikai megjelenésének hátrányos befolyásolásával, de például a hiányzó korrózióval szembeni védelem miatt is. 

Az eredeti alkatrész több tekintetben is a jobb választást jelenti a balesetben megsérült gépkocsi javításakor.

Gyártó Tömeg Hideg ütés Anyagösszetétel Alapozás Szakító-
szilárdság

Töltőanyag-
tartalom

Volkswagen 
3.270 g 

 
PE/PP van

 
16 N/mm² 9,5 %

I.S.A.M. S.p.A.
3.050 g 

 
PE/PP hiányzik

 
20 N/mm²

 
12,0 %

Első lökhárítóburkolat

Gyártó Tömeg Cinkréteg  
vastagsága

Alapozás rétegvastagsága  
a cinkréteggel együtt Szakítószilárdság Varrattömítés

Volkswagen  
16.050 g 5,9 µm 34 µm

 
372 N/mm²

 
van

Tong Yang Group 
15.000 g 0,0 µm 24,7µm

 
375 N/mm² hiányzik

Motorháztető 

Gyártó Tömeg Cinkréteg vas-
tagsága

Alapozás rétegvastagsága  
a cinkréteggel együtt Szakítószilárdság

Volkswagen  
1.740 g 6,9 µm 28 µm 

 
285 N/mm²

Gordon
1.910 g 0,0 µm 9,4 µm

 
295 N/mm²

Bal oldali első sárvédő

Gyártó Tömeg Szakítószilárdság Töltőanyag- 
tartalom

Energiafelvétel
Ingás ütőgép

Volkswagen  
2.110 g 

 
155 N/mm² 40 % 60,66 KJ/m²

Tong Yang Group 
2.040 g 

 
39 N/mm² 38 % 23,60 KJ/m²

Hűtőmaszk

Gyártó Tömeg 
Lemezvastagság
energiát elnyelő 

rész

Lemezvastagság
kereszttartó

Cinkréteg  
vastagsága

Alapozás rétegvastagsá-
ga a cinkréteggel együtt

Szilárdság
energiát elnyelő 

rész

Szilárdság
kereszttartó

Volkswagen  
7.160 g 2,62 mm 1,85 mm 8,7 µm 36,2 µm 796 N/mm² 1.426 N/mm²

Yih Sheng 
6.690 g 1,6 mm 1,6 mm 2,5 µm 13,6 µm 285 N/mm² 299 N/mm²

Kereszttartó
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A törésteszt eredményei, valamint a beépített utángyártott alkatrészek részletes vizsgálati 

eredményei önmagukért beszélnek. Ugyanez érvényes a javítási költségekre is, amelyek  

az utángyártott alkatrészek alkalmazásakor három és félszer magasabbak voltak, mint  

az eredeti alkatrészek használata esetén.  A következőkben az Audatex kárkalkulációs  

szoftver használatával kalkulált költségeket állítottuk össze áttekinthetően.

Karosszéria termék- és javítási költség összehasonlítás – teszt végrehajtva 2016 –
A teszt megrendelője: Volkswagen AG, Vertrieb Original Teile und Service, Produktma-
nagement, 34219 Baunatal

Az ismertetett teszt esetében véletlenszerűen kiválasztott alkatrészek tesztjéről van szó. 
A független vizsgálóintézetek ellenőrzési jegyzőkönyvei elérhetők és kérésre azokba be 
lehet tekinteni.

Kapcsolat: Volkswagen AG, Volkswagen After Sales Produktmanagement (VSO-2/a), 
Brieffach 014/1944, 34219 Baunatal, Németország  

Eredeti alkatrészekkel 
megjavított gépkocsi 
(Audatex kalkuláció)

Utángyártott alkatré-
szekkel megjavított 

gépkocsi
(Audatex kalkuláció)

Kicserélendő alkatrészek száma 15 38

Kicserélendő alkatrészek költsége  1.325,65 €  4.675,73 € 

Kis- és segédanyagok 2%  27,84 €  98,19 € 

Kicserélendő alkatrészek összes 
költsége  1.353,49 €  4.773,92 € 

Karosszériamunkák munkadíja  578,00 €  1.368,50 € 

AW* egységár 8,50 €/AW-k száma*: 68,0 AW* 161,0 AW*

Fényezési munkák munkadíja  552,00 €  818,80 € 

AW* egységár 9,20 €/AW*-k száma: 60,0 AW* 89,0 AW*

Fényezési anyagok költsége (30%)  165,60 €  245,64 € 

Javítás összköltsége 2.649,09 € 7.206,86 € 

Golf VII javítási költségek összehasonlítása

* AW = normaidő (ArbeitsWert), 6 percnek felel meg
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