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:: Słownik Pojęć stosowanych przy marce JEEP ::
ENG- POL
by PA86 & MooMoo

231 – NP231/NV231 – skrzynia rozdzielcza NP231/NV231
242 - NP242/NV242 – skrzynia rozdzielcza NP242/NV242
242 – 6-cylindrowy silnik rzędowy firmy AMC, a potem koncernu Chryslera o pojemności 4.0L (242 cale
sześć.) Jeden z najpopularniejszych silników montowanych w Jeepach w latach 90-tych.
258 – 6-cylindrowy silnik rzędowy firmy AMC zasilany gaźnikiem o poj. 4.2L (258 cale sześć.) montowany
w CJ-7 i Wranglerach YJ. Protoplasta popularnego silnika R6 4.0L.
350 – najpopularniejszy silnik koncernu General Motors o poj. 5.7L
360 – popularny silnik 5.9L montowany w Jeepach i Dodge'ach
4WD – Four Wheel Drive (napęd na cztery koła)
A/C – Air Condition – Klimatyzacja
A/T Tire – All-Terrain Tire – Opona “lekko” terenowa
A-arm – wahacz poprzedzny w kształcie litery “A”
ABS – Anti-lock brake system – system zapobiegający blokowaniu kół w takcie hamowania
Accelerator – pedał gazu
Adjustable control arms – wahacze zawieszenia o regulowanej długości
Air – powietrze, pneumatyczny
Air filter – filtr powietrza
Air Flow Sensor – przepływomierz powietrza
Air intake – układ dolotowy powietrza, dolot, wlot
Air locker – blokada pneumatyczna np. blokada ARB
Air shocks – amortyzatory z gazem pod bardzo wysokim ciśnieniem dzięki któremu, są zdolne utrzymać
wage pojazdy bez stosowania innych elementów resorujących takich jak sprężyny czy resory
AKI – Anti-Knock Index – system obliczania oktanów w benzynie
Alternator- alternator
Aluminum fairlead – aluminiowa prowadnica liny wyciągarki, najczęściej prowadnica ślizgowa stosowana
w połączeniu z lina syntetyczną
Amplifier – wzmacniacz
Anti-lock brake system – ABS - system zapobiegający blokowaniu kół w takcie hamowania
Anti-sway bar – stabilizator przechyłów
Anti-sway bar disconnects – rozłączne łaczniki stabilizatora przechyłów
Approach Angle – kąt natarcia
ATF – Automatic Transmission Fluid – płyn do „transmisji automatycznej” (skrzyni biegów)
Automatic locker – blokada automatyczna np. Detroit Locker, Aussie Locker
AutoStick – nazwa skrzyni biegów marki Chryslera gdzie można manualnie przezucać biegi
Auxiliary – dodatkowy
Auxiliary lights – dodatkowe oświetlenie
AWD – All Wheel Drive – napęd na wszystkie koła
Axle – most napędowy, oś
Axle shaft – półoś
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Axle wrap – “zawijanie” mostu napędowego, inaczej zjawisko wyginania się resorów w kształ litery “S”
(“esowania” resorów) i podnoszenia się wałka ataku pod wpływem dodania gazu, a więc pod wpływem
zwiększonego momentu obrotowego przekazywanego z silnika. Esowanie resorów prowadzi do
przedwczesnego zużycia resorów i krzyżaków wału napędowego, a w ekstremalnych przypadkach do
nagłego uszkodzenia/pęknięcia resorów, wału napędowego i/lub krzyżaków. Zjawisko temu podlega
najczęściej most tylny, ale most przedni też może się zachowywac podobnie. Ryzyko alxe wrap się
zwiększa gdy resowy są zamocowane na moście (SOA – spring over axle).ZAwijanie mostu poteguje się
jeszcze bardziej gdy do SOA dodamy podkładki/bloki między resor i most, ponieważ wtedy działa
większa dźwignia na resory. Axle wrap zapobiega się poprzez zamontowanie drążka “traction bar”.
Ball Bearing – łożysko kulkowe
Ball joint – sworzeń zwrotnicy
Bar – drążek, pręt
Bearing – łożysko, panewka
Bearing puller – ściągacz łożysk
Bearing race – bieżnia łożyska
Billet – wykonany z jednego kawałka metalu
Blinkers – kierunkowskazy
Block Heater – podgrzewanie elektryczne miski olejowej
Blower – sprężarka
Body – nadwozie
Body lifting – fabryczna zmiana nadwozia samochodu, odświeżenie lini nadwozia
Bra – miękka osłona maski, zderzaka lub atrapy chłodnicy
Bracket – mocowanie, uchwyt, podstawa
Brake booster – pompa wspomagania hamulca
Brake caliper – zacisk hamulcowy
Brake cylinder – cylinderek hamulcowy
Brake drum – bęben hamulcowy
Brake hose – elastyczny przewód hamulcowy
Brake light – światło stopu
Brake line – przewód hamulcowy
Brake master cylinder – pompa hamulcowa
Brake pads – klocki hamulcowe
Brake pedal – pedał hamulca
Brake rotor – tarcza hamulcowa
Brake shoes – szczęki hamulcowy
Brush guard – osłona zakładana na przód pojazdu, również świateł
BSW – Black Side Wall – opony z czarnymi napisami
Bull bar – przedni bardzo mocny zderzak tworzący całość z rurową osłona atrapy chłodnicy
Bumper -zderzak
Bumpstop – odbój, odbojnik zawieszenia
Bumpstop extension – przedłóżenie odbojnika zawieszenia
CAI – Cold Air Intake – dolot powietrza, często używany do określenia „nie-fabrycznych” dolotowych
systemów jak AEM, K&N
Camshaft – wałek rozrządu
CAN/BUS – system elektroniczny używany w autach marki Chrysler który kontroluje takie rzeczy jak
radio, OEM wzmacniacze, VES itd.
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Carburetor – carb - gaźnik
Cat - Back Exhaust – system wydechowy który jest zakładany od katalizatora do tyłu
Cat – Catalytic Converter – katalizator spalin
Catalytic converter – Cat - katalizator spalin
Center console – konsola centralna (zwykle między przednimi siedzeniami)
Chassis – rama nośna samochodu
CID – Cubic Inch Displacement – pojemność silnika w calach sześciennych (przykładowo 5.7L Hemi =
345CID
Clamp – obejma, cybanta
Cluster gear – choinka, wałek skrzyni z trybami biegów
Clutch – sprzęgło
Clutch pedal – pedał sprzęgła
Clutch pressure plate – docisk sprzęgła
Clutch disc – tarcza sprzęgła
Coil – sprężyna, cewka
Coil-overs – sprężyna zawieszenia z amoryzatorem usytuowanym w środku
Coil springs – resory śrubowe
Cold air intake – dolot zimnego powietrza, zwykle posiada osłonę oddzielającą wlot powietrza od komory
silnika, gdzie znajduje się gorące powietrze i dzięki temu pozwalająca na zasysanie powietrza z
zewnątrz
Connecting rod - korbowód
Console – konsola
Control arm – wahacz zawieszenia
Cooler – chłodnica np. płyny wspomagania kierwnicy, płynu automatycznej skrzynia biegów, oleju sinika
(nigdy chłodnica płynu cieczy chłodzącej silnik, patrz radiator)
Crankshaft – wał korbowy
Crankshaft Position Sensor – czujnik położenia wału
CRD – Common Rail Diesel – rozdzaj silnika Diesel.
Cruise control – tempomat
Curb Weight – waga auta bez obciążęnia
CV drive shaft – constant velocity drive shaft - wał napędowy z przegóbem Kardana (przegób
równobieżny z dwoma krzyżakami)
CV shaft – półoś z przegóbem
CV joint – przegób równobieżny
Dashboard – deska rozdzielcza
Death wobble – dosłow. drżenie śmierci lub szmotanie śmierci. Zjawisko ciągłego gwałownego drgania
przedniego zawieszenia zwykle wywołane uderzeniem przedniego koła w nierówność terenu. Death
woblle może również zdarzyć się samoistnie przy jeździe po gładniej nawierzchni. Zjawisko to nazywane
zostało po ang. szamotaniem śmierci, bo jest na ogól bardzo gwałtowne i dość przerażające z punktu
widzenia kierowcy i jego pasażerów, szczególnie gdy zdarza im się to pierwszy raz. Przyczyną tego
zjawiska są zużyte elementy przedniego zawieszenia, układu napędowego i/lub układu kierowniczego, a
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w szczególności zużyte: tuleje górnych i dolnych wahaczy, końcówki drążka Panharda, końcówki drążków
kierowniczych, swożnie zwrotnicy i/lub piasty przednich kół. Powodem drgań mogą byc powyższe
pojedyncze części lub ich kombinacja. Źle wyważone przednie koła i źle ustawiona zbieżność kół może
wzmóc to zjawisko, natomiast nie są one w stanie same z siebie wywołać tego zjawiska. Dość częstą,
lecz błędna diagnozą jest zużycie stabilizatora skrętu. Stabilizator sam z siebie nie może wywołać
szamotania śmierci, ale może za to go zatuszować co jest poczytane za właściwy sposób naprawy.
Niestety po wymianie tylko stabilizatora death wobble powraca zwykle ze zdwiększoną siła (w
międzyczasie zużyte elementy zużywają się jeszcze bardziej), a po jakimś czasie powoduje dodatkowo
szybsze zużycie stabilizatora skrętu. Wymiana stabilizatora tuszuje jedynie objawy, lecz nie eliminuje
przyczyn. Dlatego trzeba dokładnie sprawdzić wymienione wcześniej elementy zawieszenia, ukł.
kierowniczego i piasty, a potem te które są zużyte wymienić. Następnie trzeba wymontować stabilizator
skrętu by nie tuszował ewnetualnych drgań i odbyć jazde próbną. Jeżeli pozbyliśmy się szamotania
śmierci można ponownie zamontowac stabilizator skrętu o ile oczywiście nie jest zużyty.
Dent – wgniecenie
Departure Angle – kąt zejścia
Dependent suspension – zawieszenie zależne
DHS – Dynamic Handling System – Dynamiczny program który wspomaga przyczepność pojazdu
Diff- differential – mechanizm różnicowy, dyferencjał
Dipstick – bagnet
Disc brakes – hamulce tarczowe
Discos – rozłączne łaczniki stabilizatora przechyłów
Disconnects - rozłączne łaczniki stabilizatora przechyłów
Displacement – pojemość silnika
Distributor – aparat zapłonowy
Distributor rotor – Palec aparatu zapłonowego
Doors – drzwi
Door hinge – zawias drzwi
Drag link – górny drążek kierowniczy łączący wąs przekładni kierowniczej ze zwrotnicą sztywnego mostu
lub dolnym drążkiem kierowniczym (patrz. tie rod)
Drive belt – pasek klinowy
Drive shaft – wał napędowy
DRL – Daytime Running Lights – światła dzienne (Kanada, Europa)
Drop Pitman Arm – obniżony wąs przekładni kierowniczej
Drum brakes – hamulce bębnowe
DTC – Diagnostic Trouble Codes – kody błędów typu OBD/II
E-Brake – Emergency Brake – hamulec ręczny
E-brake cable – linka hamulca postojowego (ręcznego)
E-brake pedal – pedał hamulca postojowego (w amerykańskich autach zamiast ręcznej dźwigni hamulca
postojowego często stosowany jest pedał tegoż hamulca znajdujący się po lewej stronie kierowcy blisko
drzwii)
ELSD – Electronic Limited Slip Differential – elektronicznie kontrolowany mechanizm róźnicowy (WK)
Engine – silnik
ESP – Electronic Stability Program – Elektronicznie kontrolowany program stabilności auta
EVIC – Electronic Vehicle Information Center – tzw. komputer pokładowy
Exhaust – układ wydechowy, wydech
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Exhaust hanger – wieszak wydechu
Exhaust pipe – rura wydechowa
Exhaust tip – końcówka wydechu
Fairlead – prowadnica liny wyciągarki
Fender – błotnik
Fender flares – poszerzenia (zwykle plastikowe lub z włókna szklanego, ale moga byc również metalowe)
błotników, flery
Filter – filtr
Firewall – ściana grodziowa między komorą silnika i przedziałem pasażerskim
Five Star Dealer – ASO Chryslera „5 gwiazdkowy” w USA który ma najwyższy poziom obsługi klienta
Flange – falansza
Flex Fuel – silnik, który ma możliwość napędzania przez etanol E85
Flex plate – koło zamachowe, ale tylko automatycznej skrzyni biegów
Fog Lights – światła przeciwmgielne
Force Fed Induction – silnik ze sprężarka / turbosprężarka
Floor – podłoga
Floor carpet – wykładzina podłogowa
Floor liner – wyściółka podłogi, dywanik podłogowy
Floor mat – dywanik podłogowy
Fly wheel – koło zamachowe (dosł. latające koło)
Frame – rama
Freedom Drive I/II – Systemy 4x4 w Compass/Patriot
Front – przód
Front end – przedni most napędowy,
Front bumper - przedni zderzak
Fuel – paliwo, benzyna
Fuel filter – filtr paliwa
Fuel gauge – wskaźnik paliwa
Fuel injector – wtryskiwacz paliwa
Fuel pump – pompa paliwa
Fuse Box – skrzynka z bezpiecznikami
FWD – Front Wheel Drive – napęd na przednie koła
Gas - paliwo, benzyna, gas
Gas cap – korek wlewu paliwa
Gas pedal – pedał przyśpieszenia, pedał gazu
Gas tank – zbiornik paliwa
Gasket – płaska uszczelka
Gear – przełożenie, tryb, bieg np. w reduktorze, skrzyni biegów lub w dyferencjale
Gear Ratio – przełożenie biegu
Glass – szkło
Gloves – rękawice, rękawiczki
Glow plugs – świece w silniku Diesla podgrzewające paliwo przed rozruchem silnika
Governor – oprogramowanie/moduł który blokuje przekroczenie maksymalnej prędkość auta
Grill – atrapa/osłona chłodnicy
Grill guard – osłona atrapy potocznie zwana kangurem
Ground clearance – wysokość zawieszenia / prześwit auta
GVW/GVWR – Gross Vehicle Weight / Rating – maksymalna waga auta wraz z ładunkiem
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Haws fairlead – ślizgowa prowadnica liny wyciągarki
Handle – rączka, uchwyt
Hardtop – twardy dach (zwykle z włokna szklanego taki jak w Jeepie Wranglerze)
Head unit – radioodtwarzacz
Head liner – tapicerka sufitowa, podsufitka
Header panel – pas przedni
Headlights – światła przednie
Heated mirrors – podgrzewane lusterka
Heated seats – podgrzewane siedzenia
Heater - ogrzewanie
Heater core – nagrzewnica
Hemi – Hemispherical – typ silnika marki Chrysler
HID – High Intensity Discharge Lamps – innymisłowy ksenony
High Beam – długie światła
Hinge – zawias
Hitch – hak, czasem “Receiver Hitch”
HO – High Output – silnik o wysokiej wydajności
Hood – maska silnika (amerykański ang.), dach miękki, blandeka (brytyjski ang.)
Hood latch – zamknięcie maski
Horn – klakson
HP – Horsepower – ilość koni mechanicznych
HSA – Hill Start Assist – wspomaganie wjazdu pod góre
Hub – piasta, sprzęgiełko w piaście
Hubs – sprzęgiełka w kołach do załączania napędu (zwykle przedniego)
Hub assembly – piasta
Hydro shocks – amortyzatory olejowe
I-4/I-6– oznaczenie silnika o odpowiednio 4 lub 6 cylindrach w układzie rzędowym. Silniki te odznaczają
się większą długością, lecz mniejszą szerokością w porównaniu z silnikami widalstymi o tej samej liczbie
cylindrów.
IFS - Independen Front Suspension – przednie niezależne zawieszenie
Ignition – zapłon
Ignition coil – cewka zapłonowa
Ignition modul – moduł zapłonu
Independent Suspension – niezależne zawieszenie
Independen Front Suspension – przednie niezależne zawieszenie
Independen Rear Suspension – tylne niezależne zawieszenie
Intake – układ dolotowy, dolot, wlot
IRS - Independen Rear Suspension – tylne niezależne zawieszenie
Junction Box – skrzynka rozdzielcza elektryki (pod maską)
Key – klucz do otwirania drzwii w aucie lub domu (nigdy klucz jako narzędzie)
Knob – gałka, pokrętło
Knuckle – zwrotnica
Latch – zamek zamknięcie
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2010 www.jeepnieci.pl SQUAD
Materiał opracował: PA86 & MooMoo /uzupełnienie goliacik/

- www.jeepnieci.pl SQUAD -

Leaf Springs – resory piórowe
License plate - rejestracja
Lift – podniesione zawieszenie, lift zawieszenia
Lift spacers – podkładki do zawieszenia (zwykle podkładki pod sprężyny śrubowe)
Lifting – fabryczna zmiana nadwozia samochodu, odświeżenie lini nadwozia
Lincoln locker – zespawane satelity i koła koronowe w dyferencjale tworzące permamentna blokadę
mostu napędowego; nazwa blokada Lincolna pochodzi o nazwy spawarki marki Lincoln
Live axle – sztywny most napędowy
Lock - zamek
Locker, diff locker, differencial locker – blokada mostu napędowego np. ARB, Detroit Locker, LockRight
Low Beam – światła krótkie
Lower control arms – dolne wahacze zawieszenia
Lower steering shaft – wałek kierowniczy łączący kolumnę kierowniczą z przekładnią kierowniczą
LSD – Limited Slip Differential – mechanizm róźnicowy który ma ograniczony poślizg
Lug nuts – nakrętki kół
LWB – Long Wheel Base – Jeep z długim rozstawieniem osi
M/T Tire – Mud-Terrain tire – Opona „w błoto”
MDS – Multi Displacement System – System w 5.7L Hemi, który wyłącza 4 cylindry przy małym obciążeniu
silnika, celem uzyskania mniejszego spalania
Mopar – Marka Chryslera, OEM czśćci do aut tej marki
Motor – silnik, (najczęściej używane w znaczeniu silnika spalinowego)
Motor mount – poduszka silnika, łapa silnika
MPG – Miles Per Gallon – ekonomika auta w standardzie Amerykańskim (mil/galon)
MSRP – Manufacturer Suggested Retail Price – cena auta sugerowana przez producenta
Mudflaps – chlapacze
Muffler – tłumik
Multilink suspension – wielowahaczowe zawieszenie
Naturally Aspirated - wolnossący
Nerf bars – stopnie boczne
NHTSA – National Highway Transportation Safety Administration – oddział US DOT (Department of
Transport) który zajmuje się Amerykańskimi standardami prawa motoryzacyjnego. W niektórych
importowanych częściach pisze NHTSA/DOT approved czyli częsci są zgodne z regułami rynku
Amerykańskiego
Nitro shocks – amortyzatory gazowe
OBD/II – On Board Diagnostics – system diagnostyczny
QDI/II – Quadra Drive I/II – systemy 4x4
OEM – Original Equipment Manufacturer – część która jest fabryczna
Oil – olej
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Oil filter – filtr oleju
Oil pump – pompa oleju
Oil pressure gauge – wskaźnik ciśnienia oleju
QTI/II – Quadra Trac I/II – systemy 4x4
Overdrive - nadbieg
Overhead console – konsola sufitowa
OWL – Outter White Wall Tires – opony z białymi napisami
Oxygen Sensor – czujnik sondy lambda
P/N – Part Number – numer części w ASO
PCM – Power Train Control Module – moduł który kontroluje silnik/transmisje - często jest to połączenie
ECU/ECM (Engine Control Unit/Module) + TCU (Transmission Control Module)
PCV Valve – odpowietrzanie skrzyni korbowej
PCV Valve – Positive Crankcase Ventilation Valve – przejście które pozwala na odchodzenie gazów
Piston - tłok
Piston ring – pierścień tłoka
Pitman arm – wąs przekładni kierowniczej
Plug wires – kable wysokiego napięcia, kable świec zapłonowych
Power brakes – hamulce ze wspomaganiem
Power door locks – elektryczy zamek, centralny zamek
Power mirrors – elektryczne lusterka
Power steering box – przekładnia kierownicza ze wspomaganiem
Power Take-Off - PTO - przystawka mocy, wyjście ze skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej lub
dyferencjału pojazdu służące do mechanicznego napędzenia urządzeń zewnętrznych np. mechanicznej
wyciągarki, maszyn rolniczych
Power windows – szyby sterowane elektrycznie
Pressure – ciśnienie
PTO - Power Take-Off – przystawka mocy, wyjście ze skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej lub
dyferencjału pojazdu służące do mechanicznego napędzenia urządzeń zewnętrznych np. wyciągarki
mechanicznej, generatora prądu, maszyn rolniczych.
Puller – ściągacz (np. łożysk)
Pumpkin – 1) dyferencjał w slangu
Pushrod – popychacz, potocznie silnik z popychaczami
Quarter – jednostka miary pojemności, kwarta (0,945l) , ¼ gallona (1 gal. = 3,78l)
Quarter panel – tylna boczna część nadwozia samochodu obejmująca tylny błotnik
Rack and Pinion Steering – kierownicza przekładnia zębatkowa
Radiator – chłodnica
Radiator cap – korek chłodnicy
Radiator fan – wiatrak chłodnicy
Radiator hose – wąż chłodnicy
Radiator overflow bottle – zbiornik wyrównawczy chłodnicy
Radiator shroud – obudowa wiatraka chłodnicy
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Ram-Air – system dolotowy powietrza najczęściej spotykany w Amerykańskij autach z wlotem powietrza
poprowadzony przez maskę
Ratchet – grzechotka
Rear -t ył, tylny
Rear bumper – tylny zderzak
Rear end – tylny most napędowy
Registration plate – rejestracja
Remote start – system włączania samochodu z pewnej odległośći
Remote control – pilot do samochodu lub urządzenia electronicznego np. radia, odtwarzacza CD,
telewizora
Revers – bieg wsteczny
Rims – felgi
Ring - pierścień
Ring & Pinion – przełożenia w dyferencjale, dosł. koło talerzowe i wałek atakujący
Rollcage – klatka bezpieczeństwa
Roller fairlead – rolkowa prowadnica liny wyciągarki
RON+MON/2 – system obliczania oktanów w benzynie (spotykane w USA)
Roof – dach
Rotors – tarcze hamulcowe
Rubber – 1) guma
Rubber bushing – rumowa tuleia
Rubber gloves – gumowe rękawiczki
Running boards – długie płaskie stopnie boczne (zwykle od sięgające od nadkola do nadkola)
RWD – Rear Wheel Drive – napęd na tylną oś
SAE – Society of Automotive Engineers – grupa inżynierów, która ustala standardy w autach USA
Salvage Title – Amerykański akt własności w którym auto miało wypadek gdzie naprawa kosztowała 70%+
wartości pojazdu
Scan Tool – urządzenie które sprawdza kody OBD/II
Seal – uszczelniacz, wypukła uszczelka
Seat – siedzenie
Seat belt -pas bezpieczeństwa
Seat bracket – mocowanie/podstawa siedzenia
Seat cover – pokrowiec na siedzenie
Serpentine belt – pasek wielorowkowy, serpentynowy
Shackle – wieszak zawieszenia, szekla
Shelf – półka
Shifter – dźwignia zmiany biegów
Shifter knob – gałka dźwigni zmiany biegów
Shocks/Struts – amortyzatory
Shock boot – gumowa osłonka amortyzatorów w kształcie okrągłej harmonijki
Side gears – koła koronowe w dyferencjale
Side steps – stopnie boczne
Skid plates – osłony pod autem które chronią przed uszkodzeniami w terenie
Sliders – osłony progów
Slip Yoke Eliminator – SYE - zestaw eliminujący ze skrzyni rozdzielczej wałek zdawczy z wieloklinem na
którym przesuwał sie wałek tylnego wału napędowego. Pry okazji elimnowany jest wał o stałekj długości.
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W jego miejsce wstawiany jest wałek (zwykle mocniejszy) z nieprzesuwną flanszą oraz wał z podwójnym
przegubem Kardana i zmienna długością.
SmartBeam – system świateł w Jeepie, który automatycznie zmienia je z długich na krótkie
SOA – Spring Over Axle – rodzaj zawieszenia z resorami umieszczonymi na moście napędowym
Socket – klucz nasadowy
Softtop – miękki dach
Solenoid – elektrozawór, przekaźnik
Solid axle – sztywny most
Spark plugs – świece zapłonowe
Spark plug wires – kable wysokiego napięcia, kable świec zapłonowych
Speaker – głośnik
Speedometer - prekościomierz
Spider gears – satelity w dyferencjale
Spare - zapasowy
Spare parts – części zapasowe
Spare tire – koło zapasowe
Spare tire cover – pokrowiec na koło zapasowe
Speed control – tempomat
Springs – sprężyny
Spring hanger – mocowanie resora do ramy (nie wieszak)
Spring Over Axle – SOA - rodzaj zawieszenia z resorami umieszczonymi na moście napędowym
Spring Under Axle – SUA - rodzaj zawieszenia z resorami umieszczonymi pod mostem napędowym
SRS Airbag – Supplemental Restraint System Airbag – poduszka powietrzna
SRT – Street and Race Technology – oddział Chrysler’a który tuninguje auta na sportowe wersje
Stainless Steel – stal nierdzewna, wykonany ze stali nierdzewnej
Starter – rozrusznik
Starscan –system komputerowy
zaawansowaną diagnostykę auta

używany

przez

ASO

Jeep/Dodge/Chrysler

który

pozwala

na

Steering – układ kierowniczy
Steering box – przekładnia kierownicza
Steering column – kolumna kierownicza
Steering cooler – chłodnica płynu wspomagania kierownicy
Steering knuckle - zwrotnica
Steering pump, power steering pump – pompa wspomagania kierownicy
Steering shaft – wałek kierowniczy łączący kolumnę kierowniczą z przekładnią kierowniczą
Steering stabilizer – amoryzator skrętu
Steering wheel – kierownica
Step – stopień
Step bars – stopnie rurowe
Strait axle – sztywny most
Straight 6 – 6 cylindrowy silnik rzędowy
Straight Pipes – „proste rury” czyli określenie wydechu autach USA gdzie jest tylko rura wydechowa. Brak
tłumika i katalizatora
Stub shaft – część półosi między krzyżakiem i piastą w skrętnym moście napędowym
Studded Tires – opony z kolcami
SUA – Spring Under Axle – rodzaj zawieszenia z resorami umieszczonymi pod mostem napędowym
Sunroof/Moonroof – szyberdach
Suspension – zawieszenie
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SUV – Sport Utility Vehicle – auto klasy „terenowej”
Sway bar – stabilizator przechyłów
Sway bar link – łacznik stabilizatora przechyłów
Sway bar discos – rozłączne łaczniki stabilizatora przechyłów
Sway bar disconnects - rozłączne łaczniki stabilizatora przechyłów
SWB – Short Wheel Base – Jeep z krótkim rozstawieniem osi
Switch - przełącznik
SYE – Slip Yoke Eliminator – zestaw eliminujący ze skrzyni rozdzielczej wałek zdawczy z wieloklinem na
którym przesuwał się wałek tylnego wału napędowego. Przy okazji eliminowany jest wał o stałej
długości. W jego miejsce wstawiany jest wałek (zwykle mocniejszy) z nieprzesuwną flanszą oraz wał z
podwójnym przegubem Kardana i zmienna długością.
Synchronizer - synchronizator
Synchronizer rings- pierścienie synchronizatorów
T-case – Transfer case – skrzynia rozdzielcza, reduktor
Tachometer – Tach – wskaźnik obrotów silnika
Tailgate – tylna klapa
Taillights – światła tylne
Tapared bearing – łożysko stożkowe
TB- Track bar – drążek Panharda, drążek zawieszenia umieszczony w wzdłuż mostu napędowego (a
poprzecznie w stosunku do osi pojazdu) niepozwalający na ruchy poprzeczne mostu względem osi
pojazdu
TCU – Transmission Control Unit – moduł który kontroluje transmisje
Thermostat - termostat
Throttle Position Sensor – TPS - czujnik położenia przepustnicy
Tie rod – dolny drążek kierowniczy łączący obie zwrotnice sztywnego mostu lub zwrotnicę mostu po
stronie kierowcy i górny drążek kierowniczy (patrz drag link)
Tie rod end – TRE - końcówka drążka kierowniczego
Timing – rozrząd silnika
Timing rozrządu – pasek rozrządu
Timing chain – łańcuch rozrządu
Tint – przyciemnione szyby
Tire alignment – zbieżność kół, ustawianie zbieżności kół
Tire balance – wyważanie kół
Tire gauge – ciśnieniomierz do mierzenia ciśnienia powietrza w kołach
Tire rack – mocowanie koła (zwykle mocowanie koła zapasowego)
Tire tread – bieźnik opony
Tool – narzędzie, klucz
Torque – moment obrotowy
Tourque wrench – klucz dynamometryczny
Tow Strap – pas do holowania
Tow hitch – hak/rama do holowania
Tow hook – hak do holowania
TPMS – Tire Pressure Monitoring System – kontrola ciśnienia w oponach
TPS – Throttle Position Sensor – czujnik położenia przepustnicy
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2010 www.jeepnieci.pl SQUAD
Materiał opracował: PA86 & MooMoo /uzupełnienie goliacik/

- www.jeepnieci.pl SQUAD -

Track bar – TB- drążek Panharda, drążek zawieszenia umieszczony w wzdłuz mostu napędowego
niepozwalający na ruchy poprzeczne względem osi pojazdu
Traction bar – drążek zamontowany poprzednie do mostu w samochodzie z resorami piórowymi. Drążek
ten zapobiega podnoszeniu sie wałka atakującego pod wpływem dodawania gazu, a tym samym
uniemożliwia wyginanie się resorów w kształ litery “S”(patrz axle wrap)
Transaxle – skrzynia biegów i przedni dyferencjał w jednej obudowie
Transfer Case (TC) – skrzynia rozdzielcza/reduktor
Transmission – skrzynia biegów
Transmission cooler – chłodnica płynu automatycznej skrzyni biegów
Transmission mount – poduszka skrzyni biegów
TRE - Tie rod end – końcówka drążka kierowniczego
Trim – wersja wyposażenia (Laredo, Limited, Overland)
Tubular side steps – rurowe stopnie boczne
Turbo Lag – moment kiedy włącza się turbosprężarka
Turn signals – kierunkowskazy
Twin stick shifter – podwójna dźwignia (zwykle chodzi o 2 dźwignie reduktora)
U-bolt – śruba w kształcie litery “U” (np. śruba mocująca resory do mostu napędowego)
uConnect – system Bluetooth OEM marki Chrysler/Dodge/Jeep
U-joint - krzyżak
Upper control arms – górne wahacze zawieszenia
US Gal. – US Gallons – system miar w galonach Amerykańskich
V-4/V-6/V-8/V-10/V-12– oznaczenie silnika widlastego o 4, 6, 8, 10 lub 12 cylindrach. Silniki te
odznaczają się mniejszą długością, lecz większą szerokością w porównaniu z silnikami rzędowymi o tej
samej liczbie cylindrów.
V-belt – pasek klinowy
Valve – zawór
Valve cover – pokrywa zaworów
VCT – Variable Cam Timing – system “VVT” marki Chryslera używany w 2009+ 5.7L Hemi
VES – Vehicle Entertainment System – system audio/video aut marki Chrysler
VIN – Vehicle Identification Number – identyfikacyjny numer pojazdu
Water pump – pompa wody
Water temperature gauge – wskaźnik tempertaury wody
Waterproof – wodoszczelny
WCM – Wireless Control Module – bezprzewodowy moduł sterujący różnymi czujnikami (na przykład
sensory TPMS – ciśnienie w oponach)
Wheel – koło, felga
Wheel bearing – łożysko koła
Wheel spacers – dystanse do felgi
Winch – wyciągarka
Winch cable – lina wyciągarki (w odniesieniu do liny stalowej)
Winch line – lina wyciągarki (w odniesieniu do liny syntetycznej)
Winch rope – lina wyciągarki
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Window - okno
Windshield – szyba przednia
Windshield frame – ramka przedniej szyby
Wiper – wycieraczka szyby
Wiper arm – ramie wycieraczki
Wiper blade – pióro wycieraczki
Wrench – klucz np. płaski
Yoke – zabierak, flansza
Zip ties – plastikowe paski mocujące/spinające, żartobliwie try-trytki

Materiał opracował: PA86 & MooMoo
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