
Правильна 
свічка 
заПалювання 
для вашого 
автомобіля 
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ТиТан : найновіша технологія для 
максимальної ефективності

Технологія Формули 1 для запобігання 
поверхневим пробоям.
EON TITAN представляє безреберну технологію F1 від Champion: потужнішу 
за фізичними й діелектричними показниками, з максимальним захистом від 
поверхневих пробоїв.

Технологія FISS для плавної і збалансованої 
роботи на холостих обертах.
конструкція спаяного резистора пригнічувача перешкод (FISS) підтримує 
постійну напругу свічки запалювання, чим забезпечує більш плавну роботу 
на холостих обертах і сприяє охолодженню. 

Тонкостінне мідне осердя центрального 
електрода для кращої тепловіддачі.
Завдяки тонким стінкам мідь знаходиться ближче до поверхні. Центральний 
наконечник довше зберігає тепло при легкому навантаженні на двигун, 
чим запобігає пробоям при холодному двигуні й одночасно покращує 
тепловіддачу при високих обертах, а також зменшує знос і продовжує 
термін служби свічки запалювання.

Подовжений ізолятор центрального 
електрода/збільшена посадка для ширшого 
теплового ряду.
Подовжений ізолятор центрального електрода, що є більш стійким до 
пробоїв, а також збільшений діаметр посадки підвищують ефект турбо-
охолодження навколо ізолятора центрального електрода. 

Збільшений зазор для суттєвого підвищення 
ефективності.
Eon Titan із зазорами, що підвищують ефективність, забезпечує цілком нове 
відчуття прискорення впродовж усього терміну експлуатації, а також надзвичайну 
ефективність згоряння, що скорочує як витрати палива, так і викиди. 

Мідне осердя.
•  механічно оброблений центральний електрод з тепловим контуром 

(арт.1-9) для ефективної роботи на рівні свічок запалювання з 
дорогоцінними металами в атмосферних двигунах.

•  Центральний електрод з платиновим дротом малого перерізу (арт.10P-18P) 
для максимально ефективної роботи в турбованих двигунах.

•   Заземляючий електрод 
конфігурації poly-v з 
титанового сплаву: 
складна полігональна форма 
poly-v вимагає більш низької 
напруги для збільшення 
надійності займання і 
поліпшення фронтального 
поширення полум'я, нікель-
титановий сплав забезпечує 
високу ерозійну стійкість



Усього 18 свічок охоПлююТь 90%  
Парку євроПейських автомобілів

 малий запас і висока оборотність.
 Підвищення продажів.  
 Збільшення вашого прибутку. 
 Поліпшення вашого сервісу.

охоплення 90% 
Забагато свічок запалювання. Забагато артикулів. ринок свічок запалювання завжди був надто 
складним. сотні технологій — надто широкий вибір. і при цьому — жодних гарантій.  
Eon Titan — ваше єдине рішення на цьому ринку.

Революційна свічка запалювання 
Champion Eon Titan — результат найбільш інтенсивної програми дослідження і розвитку  
свічок запалювання. Знання автомобільної та інших галузей поєднуються   із преміум-
технологією Champion для створення гранично короткого асортименту свічок запалювання.  
для сучасних передових багатоклапанних і високоефективних двигунів.
 
Усього 18 найменувань
компактний асортимент преміум-класу для роздрібної торгівлі і сервісних 
центрів EON Titan — це свічка запалювання, створена для атмосферних двигунів, а також для 
турбованих і високопотужних двигунів із прямим впорскуванням. свічка пропонується  
в блістерах по 4 одиниці і в картонних коробках по 10 одиниць.

охоплення 90% парку 
європейських автомобілів: жоден 
інший виробник не зрівняється  
за асортиментом із Champion! 



18 артикулів, кожен артикул чітко 
зазначено на упаковці. номер вказує, яка 
свічка підходить для вашого автомобіля. 

QR -код направить вас до нашої 
сторінки eontitan.com і допоможе 
швидко і легко знайти відповідну свічку. 
Це заощадить ваш час. а ви зможете 
забезпечити для ваших клієнтів ще 
кращий рівень обслуговування.

розмір шестикутника, дані щодо зазору, 
інструкції щодо монтажу і піктограма 
місця посадки. Ці спеціальні інструкції, 
що містяться на звороті упаковки, 
допоможуть швидше і легше встановити 
свічку. 

інші переваги блістер-упаковки

• упаковка компактного розміру  
(ш 9,5 см х в 16 см)

• упаковку легше відкривати
• Захист від підробок
• холодна запечатка: більш стійка до  
нагрівання і вологи

• Підлягає вторинній переробці: екологічна
• огляд товару на 360 градусів 
• відсутність контакту між свічками:  
якість гарантовано

нова уПаковка EON TITAN:  
Менша й логічніша

 
    



 
  

  

унікально для нашої галуЗі: 
18 ТиПів свічок ЗабеЗПечують 90% 
охоПлення

Champion заслуговує на вашу увагу
охоплення 90% парку європейських автомобілів лише за допомогою 18 артикулів. 
навіть не віриться! але саме це пропонує вам EON Titan від Champion. все тому, що ми  
знайшли розумне рішення, що поєднує преміум-технологію від EON, Powersport та інші  
перевірені технології Champion. технологія виробництва продукції з якістю оригінального  
обладнання призвела до надзвичайно ефективного для роздрібної торгівлі: EON Titan.  

Удосконалена упаковка
Удосконалена упаковка для зручного зберігання: упаковка  
на 4 одиниці (блістер) або упаковка на 10 одиниць  
(картонна коробка).

Champion 
EON Titan

конкурент 1 конкурент 2

Покриття (парку європейських 
автомобілів) 90% 68% 73%

кількість артикулів 18 17 >34

із використанням дорогоцінних 
металів?

упаковка на 4 одиниці

упаковка на 10 одиниць



 
  

  

ChAMPION — світовий лідер 
у сфері виробниЦтва свічок 
ЗаПалювання
Champion — лідер серед технологій систем 
запалювання відтоді, як розпочалося виробництво 
свічок запалювання Champion у 1908 році. із тих пір 
Champion займає передові позиції на ринку. Забезпечуємо 
провідні світові розробки і рішення щодо систем 
запалювання для світових виробників автомобільної 
промисловості.

У чому переваги продукції Champion: 
• менша кількість на складі: максимальне охоплення
• якість оригінального обладнання (ое) за конкурентними цінами
• маркетингова та технічна підтримка для сприяння ваших продаж

Eon Titan — гранично короткий асортимент свічок запалювання
складна і тривала програма власних досліджень і розробок — важлива складова 
постійного лідерства Champion у сфері технологій свічок запалювання і розжарювання. Це 
дозволяє нам розвивати нові технології. і в той самий час удосконалювати ефективність і якість 
нашої продукції. і, найважливіше, це допомогло нам створити власний гранично короткий 
асортимент свічок запалювання. 

виготовлено відповідно до найвищих галузевих стандартів
•  удосконалені показники займистості, продуктивності і довговічності внаслідок поєднання 
преміум-технологій

• розроблені, протестовані і вироблені на наших заводах первинної комплектації (OE) у світі
•  Європейська продукція виготовляється на нашому заводі первинної комплектації (OE) в 
шазель-сюр-ліон (франція)

• Проектування і виробництво у Європі
• охоплює всі перевірені технології і передові галузеві інновації

ви можете бути впевнені в тому, що свічки запалювання Champion відповідають вимогам 
стандартів первинної комплектації або перевищують їх. 
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Ваш консультант по продукції Champion:


