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Англо- німецько- український довідник скорочень та термінів 

для фахівців автомобільної галузі 

 

Передмова укладача 

     Метою створення словника є наповнення і упорядкування україномовних 

відповідників (запозичень) зарубіжних абревіатур і термінів автомобільної 

галузі. 

     Наша епоха – це час активної абревіації. Сучасна абревіація, має в 

словотворенні цілком стійкі позиції, потужну продуктивність. Означена якість 

має причини: значне збільшення інформації в різних галузях науки і техніки 

викликає прагнення науковців до скорочення обсягу текстів за рахунок 

уведення в них абревіатурних термінів. Результати абревіації -терміни-

абревіатури - ємнісні, зручні з погляду економії мовних зусиль найменування.  

     Проблемним у мовному середовищі є орфографічно правильне написання 

абревіатур, у чому можна легко переконатися за допомогою аналізу текстів з 

відповідного україномовного контенту Інтернету. Також проблемною є 

узгоджуваність абревіатур з іншими частинами мови в текстах. Це пов’язано з 

визначенням роду абревіатури. Часто автори роблять спроби відмінювати 

невідмінювані абревіатури. Усе це свідчить про недостатність і недоступність 

інформації щодо цієї проблематики. [1] 

     Скорочення автомобільної термінолексики можна розподілити на такі 

структурні типи: прості скорочення, що активно поєднуються з усіченнями 

від інших повнозначних слів, утворюючи скорочення на кшталт 

бензопокажчик, вантажотакса; часткові скорочення, що поділяються на 

поскладові  (Дортранс,  завгар) і частковоскорочені  (запчастина); ініціальні 

абревіатури, що, в свою чергу, поділяються на ініціально-буквені (АЗС, СТО), 

ініціально-звукові (ЗАЗ), буквено-цифрові і звуково-цифрові 3-t. (drei- türig ) – 

автомобіль з трьома дверима, (ГАЗ-51), буквено-звукові (ДІБДР, НДКТІД); 

комбіновані скорочення, переважна більшість яких є складово-ініціальними 

(НТТмашпром); графічні (умовні)  скорочення, серед яких слід виділити: 

крапкові  (рис., табл.), дефісні (г-р, т-ра), скіснолінійні або дробові (м/с, 

об/хв), комбіновані  (н.-т.), нульові або  курсивні (мГ, кгс ). [3] 



        За частиномовною приналежністю подані абревіатури є іменниками і 

об’єднуються у тематичну групу: машин і приладів (ЕБУ– електронний блок 

управління, мотор-тестер, автоскоп). 

Запозичення іншомовних абревіатур 

    Ще одна проблема полягає в запозиченні абревіатур з інших мов, зокрема з 

англійської. Поки що не вирішено, яким чином запозичати такі абревіатури: 

транслітерацією, транскрипцією чи в оригінальному написанні (латинським 

алфавітом), наприклад, комп’ютерний термін Unicode (universal code – 

універсальне кодування) вживають як Юнікод, Унікод і навіть Unicode [2]. 

      Як приклад прямого запозичення абревіатур у їх оригінальному 

латинському написанні можна навести українську локалізацію операційної 

системи Майкрософт Віндовз, де вже марку продукта (англ. ХР) передають 

як ХР [2], або вже загальноприйняту абревіатуру PR (public relations – зв’язки 

із громадськістю). Останню абревіатуру ще й транскрибують як піар, але в 

українській транскрипції вона не має усталеного написання. Набагато більше 

абревіатур з англійським написанням вживають у глосарії української 

локалізації, наприклад: OCR (optical character recognition – оптичне 

розпізнавання символів), DPA (distributed password authentication – 

розподілене підтвердження пароля) тощо. Відзначимо, що такі абревіатури 

найчастіше виникають у терміносистемах нових галузей знань, наприклад, у 

термінології інформаційних та комп’ютерних технологій [2, с. 17–23]. 

     Основна частина словника побудована за алфавітним принципом. Крім 

основного словника у додатках подано терміни і скорочення програми 

мотортестера Автоскоп, окремі абревіатури відомих автовиробників, 

поширені російськомовні скорочення та короткий англо-український словник 

автомобільної галузі. 

     Даний лексикографічний проект не містить народних кальок (термінів-

скорочень)  типу бріф (від нім. Fahrzeugbrief) - техпаспорт автомобіля. 

     Українська автомобільна термінологія на сьогодні опинилася у вигіднішій 

ситуації порівняно з багатьма іншими термінологічними системами, оскільки 

вона ще перебуває у процесі уніфікації, а тому існує можливість врахувати 

досвід інших національних термінологій та уникнути їх помилок. [3] 

    При укладанні даного проекту автор використав відкриті джерела з 

Інтернету та окремі довідники (мануали) автовиробників. 

  Семілетко В.І.   

08.11. 2021 
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Англо- німецько- український довідник скорочень 

та термінів для фахівців автомобільної галузі 

 

  

 

4MATIC - 4Wheel drive transmission control (англ.) - Керований повний 

привід 

4WD - 4 Wheel Drive, AWD (All Wheel Drive), Allroad, 4x4 (англ.) - Повний 

привід - це автомобіль з чотирма ведучими колесами. Позначаються 

автомобілі, у яких привід всіх чотирьох коліс включається вручну водієм. 

4WS - 4Wheel Stearing (англ.) - Управління чотирма колесами. Одночасний 

поворот керованих передніх і задніх коліс відповідає збільшенню / 

зменшенню (залежно від напрямку повороту) радіусу кривої повороту і 

чіткості рульового управління 

A/C - Air Condition (англ.) - Кондиціонер 

A/D - Analog / Digital (англ.) - Аналоговий / цифровий 

A/F, AFR - Air / fuel ratio (англ.) – повітряно-паливне співвідношення - Склад 

паливно-повітряної суміші 

AAC - Auxiliary Air Control (англ.) - Управління додатковим повітрям 

AAHK - Abnehmbare Anhaengerkupplung (нім.) - Знімний гак причіпа 

AAV - Auxiliary Air Valve (англ.) - Клапан додаткового повітря 

AB - AirBag (англ.) - Подушка безпеки 

ABC - Active Body Control (англ.) - активний контроль кузова - Активна 

ходова частина. У амортизаційних стійках знаходяться гідравлічні 

регульовані циліндри виконавчого механізму, які впливають на дію 

гвинтових пружин. Тим самим компенсуються коливання кузова щодо 



поперечної осі (поздовжня хитавиця), щодо поздовжньої осі і щодо підйому 

кузова. 

ABD (нім.) - Знімний дах 

ABD - Automatisches Bremsdifferential (нім.) – автоматичний диференціал 

Див. ASD 

Abnehmbar (нім.) - Знімний 

Abnormal (англ.) - Ненормальний, невірний, помилковий 

ABS - Anti-Blocking System (англ.) - Анти-Блокувальна Система - система 

сучасного автомобіля, що зберігає його курсову стійкість і керованість, що 

запобігає блокуванню коліс при гальмуванні, коли автомобіль рухається на 

великій швидкості і може мати сильний занос. Датчики частоти обертання 

зчитують швидкість обертання коліс. Якщо яке-небудь колесо схильне до 

блокування - знижується тиск в системі гальмівного приводу 

ACC - Active cornering control, CATS, ACE, BCS (англ.) - Автоматична 

система стабілізації поперечного положення кузова в поворотах, а в деяких 

випадках і змінюваного ходу підвісок, головну роль в якій грають активні 

елементи підвіски 

ACC - Automatic Climate Control, (англ.) – Автоматичний клімат контроль 

ACC – Adaрtive  Cruise Control, (англ.) – Адаптивний круїз контроль 

(управління швидкістю ) 

ACC - A / C Clutch Compressor (англ.) - Компресор кондиціонера 

ACCEL - Accelerator (англ.) - Акселератор, педаль "газу" 

ACE (англ.) - Автоматична система стабілізації поперечного положення 

кузова при поворотах - Див. ACC. 

ACL - Air cleaner (англ.) - Повітряочищувач 

ACS - Air Conditioner Sensor (англ.) - Датчик кондиціонера повітря 

ACT - Air Charge Temperature sensor (англ.) - Датчик температури 

всмоктуваного повітря 

Actuator (англ.) - Виконавчий механізм (актуатор) - в електронній системі 

управління це форсунки, вентилятори, індикатори та ін. 



ACV - Air Control Valve (англ.) - Клапан управління повітрям 

ADC - Automatic Damping System (англ.) - Автоматична демпфуюча система 

ADJ - Adjust, adjustment (англ.) - Регулювання, настройка 

ADK (нім.) - (Abstandsdistanzkontrolle)  - система контролю дистанції при 

паркуванні, яка за допомогою ультразвукових сенсорів визначає відстань до 

найближчої перешкоди. Система включає в себе ультразвукові 

перетворювачі і блок управління. Про величину відстані до перешкоди водія 

інформує акустичний сигнал, характер звучання якого змінюється при 

скороченні відстані до перешкоди.  Англійський відповідник - PDC (Parking 

distance control) і Parktronik.  

ADM (нім.) - Система автоматичного регулювання світлозахисного дзеркала 

заднього виду 

ADR - Automatische Distanz Regelung (нім.) – автоматичне регулювання 

дистанції 

ADS - Adaptives Dampfungs System (нім.) - Система автоматичного 

регулювання амортизаторів (підвіски) 

AEGS - Electronic Automatic Transmission System (англ.) - Електронна 

система автоматичної коробки перемикання передач (АКПП) – (автоматичної 

трансмісії) 

AEI - Advance Electronic Ignition (англ.) - Удосконалена система 

електронного запалювання 

Aerial (англ.) -  Антена - Див. Antenna 

AFS (англ.) - Активна стійкість ходової частини під час руху. Бічний нахил 

кузова при поворотах (їзді по кривій) зрівнюється гідропневматичною 

системою амортизації. Тим самим поліпшується комфортність, стійкість  і 

зчеплення з дорогою.  

AFS - Air Flow Sensor, Air flow meter, AFC (англ.) – датчик масової витрати 

повітря - Див. ДМВП 

AGS - Adaptive Getriebe-Steuerung (нім.) - Адаптивне управління КПП 

AHK - Aktive Hinterachs-Kinematik (нім.) - Активна кінематика заднього 

моста (система, що включає в процес управління задні колеса легкового 

автомобіля при швидких поворотах рульового колеса) 



AHK - AnHangerKupplung (нім.) - Фаркоп 

Air duct (англ.) - Повітровід 

Air-jack (англ.) - Пневматичний домкрат (мішок) 

AKF - AktivKohle Filter System (нім.) - Адсорбер парів палива 

AKS - Automatische Kupplungsbetatigungs-System (нім.) - Система управління 

АКПП 

Alarm (anlage) (англ.) – Проти угонний пристрій і / або сигналізація 

ALB - Anti-Lock-Brake (англ.) - Анти-Блокувальна Система - Див. ABS 

ALD - Automatic Locking Differential (англ.) – автоматичне блокування 

(замикання) диференціалу 

ALDL - Assembly Line Diagnostic Link (англ.) - Лінія діагностики 

All (англ.) – на всі (колеса) / повний (привід) 

ALT - Alternator (англ.) - Генератор 

ALU - Arithmetic-Logic Unit (англ.) – Арифметико-логічний пристрій 

АМТ (Automated Manual Transmission) - автоматизована механічна 

трансмісія. Механічна коробка передач з автоматичним перемиканням 

передач за допомогою гідравлічних або електричних виконавчих механізмів з 

автоматичним управлінням зчепленням. 

Angle (англ.) - Кут 

Anhanger (нім.) - Причіп 

Anlage (нім.) - Пристрій 

Anlasser (нім.) – стартер - Див. motor Starter  

Antenna (англ.) - Антена 

Anti-roll bar (англ.) - Стабілізатор 

AP - Accelerator Pedal (англ.) - Педаль акселератора 

APC - Automatic Performance Control (англ.) – автоматична система роботи -

Система, що управляє роботою двигуна (склад суміші, момент запалювання) 

APC - Adaptive Pilot Control (англ.) - Адаптивний круїз-контроль 



APS - Auto-Pilot-System (англ.) - Система "Автопілот" 

ARA (нім.) - Система управління електронною стабілізацією обертів 

дизельного двигуна 

ARC - Automatic Ride Control (англ.) - Автоматичне управління рухом - 

активний контроль крену. Система, яка зменшує крен кузова автомобіля на 

поворотах. Замінює стабілізатори поперечної стійкості. Змінює жорсткість 

пневматичних або гідропневматичних пружних елементів. Управління 

здійснюється від комп'ютера, який отримує сигнали отдатчіка повороту 

керма, бічних прискорень. 

Arch (англ.) - Дуга безпеки (у автомобілів з відкритим верхом) 

Arm rest (англ.) - Підлокітник 

AS - Antenna System (англ.) - Система антени 

ASC - Anti-Slip Control (англ.) - Антипробуксовочна система або, як іноді її 

називають, "трекшн-контроль". Призначення системи - запобігти зриву коліс 

в прослизання (пробуксовку), перш за все при розгоні, а також знизити силу 

динамічних навантажень на елементи трансмісії на неоднорідному 

дорожньому покритті. Провідні колеса спочатку пригальмовуються, потім, 

якщо цього недостатньо, зменшується подача паливної суміші в двигун і, 

отже, зменшується надходить на колеса потужність 

ASC - Antriebs Schlupf Control (нім.) - Антипробуксовочна система.  

ASC - Automatische Stabilitats Control (нім.) - Автоматичне управління 

стабілізацією 

ASC + T - Automatische Stabilitaets-Control + Traktion (нім.) - Автоматичний 

регулятор крутного моменту двигуна з диференціальним регулятором тяги 

(по зчепленню ведучих коліс з дорогою) 

ASD - Automatisches Sperr-Differential (нім.) - Автоматичне блокування 

диференціала (англ. Self-locking differential) 

ASM - Assy, assembly (англ.) - Щось у зборі, збірка, вузол. 

ASMS (нім.) - (Automatisches Stabilitats Management System) – протизаносна 

система 

ASR - Antriebs-Schlupf-Regelung (нім.) - антипробуксовочна система (вона ж 

ASC, ETC, ESR, TCS, STC, TRACS). Призначення системи - забезпечити 

стійкість автомобіля при різкому старті або при русі в гору по слизькій 



поверхні. Уникнути "прокрутки" коліс вдається завдяки перерозподілу 

крутного моменту двигуна на ті колеса, у яких в даний момент найкраще 

зчеплення з дорогою. Система працює на швидкостях до 40 км / год. - Див. 

ASC 

AWD (англ.) - All Wheel Drive - повний привід (зазвичай постійний привід на 

всі колеса, або підключається автоматично) 

AT, A/T (англ.) - Automatic Transmission, automatic shift, автоматична 

трансмісія, автоматична передача 

AG (англ.) – automatic gearbox - автоматична коробка перемикання передач 

ATA (нім.) – протиугонна сигналізація - Див. Alarm (anlage) 

ATC - Automatic Temperature Control (англ.) - Автоматичне управління 

температурою 

ATDC - After Top Dead Centre (англ.) - Після верхньої мертвої точки 

ATF - Automatic Transmission Fluid (ATF) (англ.) - Рідина для автоматичної 

трансмісії 

ATTS - Active Torque Transfer System (англ.) - Система активного розподілу 

крутного моменту - вона перерозподіляє крутний момент між провідними 

колесами при повороті, забираючи надлишок тягової сили з внутрішнього 

колеса і перекидаючи його на більш навантажене зовнішнє колесо. 

AU - Abgas-Sonderuntersuchung (нім.) - Контроль вихлопних газів 

Aufklappbar (нім.) - складний, знімний, відкидний 

Ausfuhrung (нім.) – Виконання, дизайн, конструкція 

Auspuff (нім.) - Вихлопна труба 

Aussen (нім.) - Зовні 

Aussenspiegel (нім.) - зовнішні дзеркала 

Ausstattung (нім.) - Оснащення 

Auto (англ.) – автомобіль - Див. Car 

Automatic choke (англ.) - Автомат холодного пуску 

Automobile (англ.) – автомобіль -Див. Car 



Auxiliary shaft (англ.) - Додатковий вал 

AW - Alloy wheels (англ.) - Легкосплавні диски 

BA (Brake Assist) EBA (Electronic Brake Assist) (англ.)  - система допомоги 

водієві при екстреному гальмуванні. Електронна система, яка реагує на різке 

натиснення педалі гальма водієм і забезпечує більш ефективне гальмування в 

екстрених ситуаціях). 

B, BAT battery (англ.) - Акумулятор, акумуляторна батарея (АКБ) 

Back (англ.) – задній - Див. Rear 

Ball joint (англ.) - Кульовий шарнір 

BAP - Barometric Absolute Pressure (англ.) - Абсолютний барометричний тиск 

BARO - BAROmetric Pressure (англ.) - Барометричний тиск 

BAS, BA - Brake Assist System, PA, PABS (англ.) - Асистент при гальмуванні. 

Система постійно контролює швидкість приведення в рух педалі гальма. У 

випадках необхідності різкого гальмування, вона, автоматично, максимально 

швидко створює потрібний тиск у гідравлічній гальмівній системі 

Bauart (нім.) – Дизайн -Див. Ausfuhrung 

BBDC - Before Bottom Dead Centre (англ.) - перед нижньою мертвою точкою 

(НМТ) 

BBW - Brake By Wire (англ.) - «гальмування по дротах». Гальмівна система, 

у якій немає механічного зв'язку між педаллю гальма і виконавчими 

механізмами. Гальмівна педаль обладнана датчиками, а керує процесом 

гальмування комп'ютер. 

BC - Bordcomputer (нім.) – бортовий компютер - Див. ECU 

BC - Blink Code (нім.) – мигаючий код - Див. BC 

BCS (англ.) - Автоматична Система Стабілізації поперечного положення 

кузова в поворотах - Див. ACC 

BDC - Bottom Dead Сentre (англ.) - Нижня Мертва Точка 

Bearing (англ.) - Підшипник 

Bed (англ.) - Кузов (вантажівки) 



Bedliner (англ.) - Захисне покриття кузова вантажівки, як правило товстий 

пластик 

Beheizt (нім.) - Обігрів 

Belt (англ.) - Ремінь приводу 

Bereifung (нім.) - Гума 

Betriebsanleitung (нім.) - Керівництво по експлуатації 

Beule (нім.) - Вм'ятина 

BHP - Brake Horse Power (англ.) - Потужність гальмування (к.с.) 

Bifuel - (англ.) – двох паливний - автомобіль пристосований для роботи на 

двох видах палива. Зазвичай газ і бензин.  

Biturbo (англ.) -  турбонаддув з двома турбонагнітачами. 

BJ - Baujahr (нім.) - Рік випуску 

Bl - Blau (нім.) - Синій 

Black (англ.) - Чорний 

Bleifrei (нім.) - Неетильований (бензин) 

Blinker (нім.) - Поворотник 

Blower Motor (англ.) - Мотор обігрівача салону (він же кондиціонера) 

BM - Base Module (англ.) - Базовий модуль - контролер 

BOB - Break Out Box (англ.) - Блок модулятора АБС 

Body (англ.) - Кузов 

Boost (англ.) - Величина вакууму у впускному колекторі 

Bore (англ.) - Діаметр циліндра 

BPC (нім.) - Корекція по атмосферному тиску 

Brake (англ.) – Гальмо 

Brake by wire (англ.) – Гальмо по проводу 

Електронно-гідравлічна система Bosch SBC, яку вперше застосували на 

Мерседес SL. Складається з запобіжників, виконавчих механізмів, датчиків 



швидкості обертання коліс, гідравлічного контуру високого тиску, блоків 

управління ESP і датчика кута нахилу. Гідравлічний контур високого тиску 

забезпечує допомогу, здійснювану гідравлікою при наявності завад 

гальмуванню. У цьому випадку забезпечується зв'язок між педаллю і 

гальмівними механізмами. У звичайних умовах цей самий контур 

автоматично відключається, а все управління переходить до електроніки. 

Датчик кута нахилу опікується вимірами переміщень кузова навколо 

вертикальної осі. 

 

Brake disc (брит.), Brake rotor (амер. англ.) - Гальмівний диск 

Brake lights, stop-lights (англ.) - Стоп-сигнали 

Brake master cylinder (англ.) - Головний гальмівний циліндр (ГТЦ) 

Brake pad (англ.) - Гальмівна колодка 

Brake servo (англ.) - Підсилювач гальма 

Breaker (англ.) - Тепловий розмикач (запобіжник багаторазового дії) 

Bremsbelege (нім.) - Гальмівні накладки 

Bremsen (нім.) – гальма - Див. Brake 

BS (англ.) - Управління жорсткістю амортизаторів 

BTDС (англ.) - До верхньої мертвої точки 

Buckle (up) (англ.) - Пристебнутись (ременем безпеки) 

Bulb (англ.) - Лампочка 

Bumper (англ.) - Бампер 

Bushing (англ.) – втулка, вкладиш, сайлент-блок 

CAC - Charge air coоler (англ.) - Охолоджувач всмоктуваного повітря - Див. 

CONTROL САС (charge air coder) 

Caliper (англ.) - Супорт (гальмівний) 

CAM - Camshaft (англ.) - Розподільчий вал 

Cam (англ.) - Кулачок 

Camber (англ.) - Розвал - кут відхилення площині обертання колеса від 

вертикалі. Кут (розвал) позитивний, якщо колесо (верхня його кромка) 



нахилене назовні автомобіля. Кут негативний, якщо колесо нахилене 

всередину автомобіля. 

CAN - Controller Area Network (англ.) - Мережевий контролер, протокол і 

канали зв'язку між блоками управління різних систем.  

CAN bus (англ.) -  мультиплексная лінія. Високошвидкісна лінія передачі 

даних. 

CANP - CANister Purge Solenoid (англ.) - Клапан утилізації парів,  

Cap (англ.) - Кришка; знімний дах на кузов (вантажівки) 

Capacity (англ.) - Заправочна ємність, об'єм 

Car (англ.) - Автомобіль, машина 

Caravan, trailer (англ.) - Житловий причіп (трейлер) 

Carburettor (брит), carburetor (амер.) (англ.) - Карбюратор 

Caster (англ.) - Кут поздовжнього нахилу осі повороту колеса. Кут 

позитивний, якщо верхня точка кріплення осі повороту зміщена назад щодо 

нижньої точки її кріплення. Кут негативний, якщо верхня точка кріплення осі 

повороту зміщена вперед щодо нижньої точки її кріплення 

CATS (англ.) - Автоматична Система Стабілізації поперечного положення 

кузова при поворотах - Див. ACC 

Cause (англ.) – Причина 

CBC - Cornering Brake Control  (англ.)  - електронна система перерозподілу 

гальмівних сил по бортах автомобіля. 

CC - Cubic centimeter (англ.) - Кубічний сантиметр 

CC - Cruise Control (англ.) - Круїз-контроль, система автоматичної підтримки 

швидкості 

CCB - Ceramic Composite Brake (CCM, PCCB) (англ.) - керамічні композитні 

гальма.  Такими абревіатурами прийнято скорочувати вугле-керамічні 

гальма. Вони значно легше звичайних, зношуються менше і набагато краще 

чинять опір навантаженням навіть при інтенсивному застосуванні. 

Вугле-керамічні гальма виконані з дисків, які зроблені шляхом змішування 

вугле-волокна і карбіду кремнію. Такі гальма коштують значно дорожче 

звичайних чавунних. На ціну впливає не тільки використання більш дорогих 

складових, але і тривалість виробничих процесів. Використання таких гальм 



практично ідеально підходить для спортивних машин, особливо якщо ті 

будуть зрідка потрапляти на трек. Застосування таких дисків вперше 

протестували в 2000 році на Порше 996 і Феррарі Ензо.  

 

CCS (англ.) - Система управління муфтами 

CDC - CD-Changer (англ.) - Пристрій для зміни CD-дисків у програвачі 

CDI - Capacitor Discharge Ignition (англ.) – Коденсаторне контактне 

запалювання 

CD-Wechsler (нім.) - Пристрій для зміни CD-дисків у програвачі - Див. CDC 

CE - Check Engine, MIL (Malfunction Indicator Lamp) (англ.) - Лампа 

"Перевір двигуна" - лампа індикації відмов 

CFI, CI - Central Fuel Injection (англ.) - Система з центральним 

(одноточковим) уприскуванням (моновприск) 

Ch, Chan - Chanel (англ.) - Канал (вимірювальний) 

Check (англ.) – Перевірка 

Check Engine (англ.) – Перевір двигуна 

CHG - Charge (англ.) - Зарядка 

Choke (англ.) - Повітряна заслонка ("підсмоктування") 

CID - Cylinder Identification sensor (англ.) - Датчик положення розподільного 

валу  

CIDI - Compression Ignition Direct Injection (англ.) – Безпосереднє (пряме) 

впорскування (дизель) 

CIFI - Cylinder Individual Fuel Injection (англ.) – Фазоване (поциліндрове) 

впорскування 

CIG FUSE (англ.) - Запобіжник прикурювача 

CKP - CranKshaft Position (англ.) - Положення колінчастого вала 

CL - Central Locking (англ.) – центральний замок - Див. ЦЗ 

CL, C/L, C/LOOP - Closed Loop (англ.) - Замкнутий контур 

Clamp, hose clamp (англ.) - Хомут 



Close (англ.) - закривати 

Closed (англ.) - Закрито 

CLUS (англ.) - "Торпеда", приладова панель (в салоні) - Див. Dashboard 

Clutch (англ.) - Зчеплення 

Clutch plate (англ.) – підпорядкований (ведений) диск зчеплення 

Clutch release bearing (англ.) - Вижимний підшипник зчеплення 

CMH - Cold mixture heater (англ.) - Нагрівач паливної суміші 

CMP - CaMshaft Position (англ.) - Положення розподільчого вала 

CMP (crankshaft position) (англ.) - - Положення колінчастого вала - Див. CKP 

CO - Carbon Oxygen (англ.) - Оксид вуглецю 

CO2 - Carbon diOxid (англ.) - Діоксид вуглецю 

Column shift (англ-брит.) - Підрульовий важіль перемикання передач 

Combustion chamber (англ.) - Камера згоряння 

COMMON-RAIL - система живлення дизеля з «загальної рейкою». Система 

живлення дизелів, в якій насос високого тиску подає паливо в загальний 

акумулятор - рейку, а подача палива в циліндри двигуна здійснюється за 

допомогою форсунок з електронним управлінням. Система працює при 

високому тиску, понад 100 МПа, і забезпечує найкращі показники 

потужності, паливної економічності і меншу гучність роботи дизеля). 

Compartment (англ.) - Відсік 

Complited (англ.) - Успішно завершено дію, операцію 

Compression (англ.) - Компресія 

Condition (англ.) - Умови 

Connecting rod (англ.) - Шатун 

Control (англ.) - Управління 

CONTROL САС (charge air cooler) (англ.) - Охолоджувач всмоктуваного 

повітря 

Coolant (англ.) – охолоджувальна  рідина 



Coolant tank, heater tank (англ.) - Розширювальний бачок (системи 

охолодження) 

Cooling system (англ.) - Система охолодження 

CR - COMMON RAIL (англ.) - Система вприскування дизельного палива з 

єдиною магістраллю високого тиску. Система живлення дизелів, за якою 

постійний тиск упорскування створюється насосом в загальну магістраль 

(акумулятор), яка обслуговує всі форсунки. Момент уприскування 

визначається електронним блоком, що керує клапанами форсунок 

CRANK - Crankshaft (англ.) - Колінчастий вал (колінвал) 

CST (нім.) - М'який знімний дах кабріолета 

CSV - Cold Start Valve (англ.) - Форсунка (клапан) холодного запуску 

CTP - Closed Throttle Position (idle) (англ.) - Закрите положення дросельної 

заслінки (клапана) (холостий хід). 

CTPS (англ.) - контактний датчик тиску в шині. Датчик встановлений у 

пневматичну шину, сигнал від якого, використовується для інформування 

водія про тиск у кожній, конкретній шині автомобіля. 

CTS - Coolant Temperature Sensor), ECT, ECTS (Engine Coolant Temperature 

sensor (англ.) - Датчик Температури Охолоджуючої Рідини 

Current (англ.) - 1. Струм, 2. Current - поточний (наприклад, current data - 

поточні дані, поточні параметри) 

CV - Crankcase Ventilation (англ.) - Вентиляція картера 

CV (constant velosity) joint (англ.) - Шарнір рівної кутової швидкості 

CVT (Continuously Variable Transmission) (англ.) - безступінчата трансмісія з 

варіатором. В автоматичних коробках передач застосовуються клино-ремінні 

варіатори з розсувними шківами. 

CVVT (англ.) - Valve variable timing - Система змінюваних фаз 

газорозподілу. Див. VVT-i 

CYL - Cylinder (англ.) - Циліндр 

Cylinder block, engine block (англ.) - Блок циліндрів 

Cylinder head (англ.) - Головка блоку циліндрів 



Dachluke (нім.) – даховий люк - Див. Moonroof, sunroof 

Dashboard (англ.) - "Торпеда", приладова панель (в салоні) 

Data (англ.) - Дані 

Database (англ.) - База даних 

DCU - Diesel Control Unit (англ.) - Блок управління дизелем 

DDE - Digitale Diesel Elektronik, Diesel ECU, EDC (Electronic Diesel Control) 

(англ.) - Система електронного керування роботою дизельного двигуна 

DEF - Defogger (англ.) - Підігрів скла 

DFI - Digital Fuel Injection (англ.) - Цифрове впорскування палива 

DFS - Doppel FunkenSpule (нім.) - Здвоєна котушка запалювання (одна 

котушка на два циліндра) 

DGT - Dachgepacktrager (нім.) - Багажник на даху 

DI - Direct Injection (англ.) - Пряме впорскування, впорскування палива 

безпосередньо в камеру згоряння 

Differential (англ.) - Диференціал 

Dipstick (англ.) - Щуп для вимірювання рівня масла 

DIS - Digital Idling Stabilisator (англ.) - Цифровий стабілізатор холостого ходу 

(ХХ) 

DIS - Direct Ignition System (англ.) – система прямого запалювання - Див. DLI 

Displacement (англ.) - Робочий об'єм двигуна 

Dist, DI - Distributor, distributor ignition (англ.) - Розподільник запалювання, 

трамблер 

Diverse (англ.) - Різні 

DKP – Drossel Klappen Potentiometer (нім.) - Датчик положення дросельної 

заслінки - Див. TPS 

DLC – Data (diagnostic) Link Connector (англ.) - Діагностичний роз'єм 

DLI - Distributor Less Ignition (англ.) - Система запалювання без загального 

розподільника. Дана система має два різновиди: 1. EFS - незалежна система 



запалювання для кожного циліндра (у кожного циліндра своя котушка 

запалювання), 2. DFS (або DIS-система) - одна котушка запалювання працює 

на два циліндра. 

DLS - Digitale Leerlauf Stabilisierung (нім.) -  Цифровий стабілізатор 

холостого ходу (ХХ) - Див. DIS. 

DME - Digital Motorelektronik (нім.) - Система електронного керування 

двигуном 

DOHC - Double overhead camshaft (англ.) - Два верхніх розподільних вала - 

ГРМ з двома валами в голівці циліндрів. Привід таких газорозподільних 

механізмів здійснюється від колінчастого вала двигуна за допомогою 

ланцюгової або пасової  (ремінної) передачі. 

DOME (англ.) - Панель приладів, салон 

Door (англ.) - Двері 

Door handle (англ.) - Ручка дверей 

Doppel (нім.) - Подвійний 

Down (англ.) – Вниз, нижній 

Download (англ.) - Завантаження, скачування (наприклад, даних і / або 

програмного забезпечення) 

Drain plug (англ.) - Зливна пробка, заглушка 

Driver's seat (англ.) - Сидіння водія 

Drum, brake drum (англ.) - Гальмівний барабан 

DSC - Dynamische Stabilitats Control (нім.) (Dynamic Stability Control – англ.)- 

Динамічне управління стабілізацією - система динамічного контролю 

стійкості. Система з електронним управлінням, запобігає заносу і 

перекиданню автомобіля, шляхом зміни тяги на окремих колесах або 

застосуванням гальмування окремих коліс. 

DSG (англ.) - (Direct Shift Gearbox) - коробка передач безпосереднього 

перемикання. Автоматична коробка передач з паралельними веденими 

валами, в якій перемикання передач відбувається без розриву потужності. 

Розроблено концерном VW. 



DTC - Diagnostic Trouble Code (англ.) - Коди діагностики відмов (коди 

несправностей) 

DTM - Diagnostic Test Mode (англ.) - Режим тестової  діагностики 

Dual (англ.) - Подвійний, здвоєний 

Dunkel (нім.) - Темний 

Durchschnitt (нім.) - У середньому 

DVM - Digital Volt Meter (англ.) - Цифровий вольтметр 

DVOM - Digital Volt / Ohm Meter (англ.) - Цифровий мультиметр 

DWA - Diebstahl-Warnanlage (нім.) – Пристрій аварійної сигналізації - Див. 

Alarm (anlage) 

DZM - Drehzahlmesser (нім.) – тахометр - Див. Tachometer 

E - Earth (англ.) - "земля", заземлення 

EA, EAP - Electronic Accelerator Pedal (англ.) - Електронний акселератор 

(електронна педаль газу) 

EAG (нім.) - Електронна система управління перемиканнями передач в 

автоматичних КПП - Див. ECT 

EAI (англ.) - Подача повітря у випускну систему 

EAS (англ.) - Electric Steering Assist - електричний підсилювач рульового 

управління. (Використовуються безщіткові електродвигуни, які отримують 

керуючі електричні сигнали від комп'ютера системи рульового управління). 

EAS, eASP - EAussenspiegel (нім.) - Дзеркала з електроприводом 

EATC (англ.) - Електронна система управління перемиканнями передач в 

автоматичних КПП. - Див. ECT 

ECBS (англ.) - система, яка розподіляє частку оборотів, що приходить на 

генератор і гідравліку для електромобілів і гібридів. Ця електронно-керована 

гальмівна система стежить за швидкістю транспортного засобу і за 

оборотами двигуна. Фактично гальма в цій системі виконують подвійну 

функцію. При зміні швидкості транспортного засобу ECBS враховує той 

факт, наскільки змінюється гальмівне зусилля і стежить за запасом енергії в 

батареях. Ця система придумана для того, щоб кожну мить змінювати 

зусилля, з яким колодки притискаються до барабанів або дисків. Таким 



чином, уповільнення транспортного засобу проходить прогнозовано і 

відповідає необхідним канонами без будь-яких нестандартних реакцій на 

педаль з боку водія. 

 

EBCM - Electronic brake control module (англ.) - Електронний блок 

управління гальмами 

EBD - Electronic brake distribution (англ.) - У німецькому варіанті - EBV 

(Elektronishe Bremskraftverteilung). Електронна система розподілу гальмівних 

сил. Забезпечує найбільш оптимальне гальмівне зусилля на осях, змінюючи 

його залежно від конкретних дорожніх умов (швидкість, характер покриття, 

завантаження автомобіля) для запобігання блокуванню коліс задньої осі. 

Ефект особливо помітний на автомобілях із заднім приводом. Основне 

призначення цього вузла - розподіл гальмівних сил в момент початку 

гальмування автомобіля, коли, згідно із законами фізики, під дією сил інерції 

відбувається частковий перерозподіл навантаження між колесами передньої і 

задньої осі. 

EBP- Electronic brake pressure (англ.) - Система прискорення реакцій 

гальмівної системи повністю електронна. У момент, коли водій знімає ногу з 

педалі гальма, EBP автоматично наближає колодки до дисків впритул. І 

таким чином, ця система готова в будь-який момент виконати аварійне 

гальмування, якщо нога буде знята з педалі гальма різко і нестандартно. 

Метою впровадження EBP є скорочення гальмівного шляху. 

EBS (англ.) - Електронно-пневматична гальмівна система [вантажного 

автомобіля] 

EBV (нім.) - (Elektronishe Bremskraftverteilung) - Електронна система 

розподілу гальмівних сил - Див. EBD 

ECAS (англ.) - Система електронного керування пневмопідвіскою 

ECC - Electronic Climate Control (англ.) – Електронний клімат контроль 

ECC - Emission control computer (англ.) - Блок контролю за викидами двигуна 

(змістом відпрацьованих газів). 

ЕСМ (Electronic Control Module) (англ.) - модуль електронного контролю. 

Мікрокомп'ютер задає тривалість впорскування і кількість палива, що 

впорскується для кожного циліндра. Сприяє отриманню від двигуна 

оптимальної потужності і крутного моменту відповідно до закладеної в нього 

програми. 



ECON - Economy (англ.) - Економічний (режим роботи) 

ECS (англ.) - Електронна система керування жорсткістю амортизаторів. 

Система працює при високому тиску, понад 100 МПа, і забезпечує найкращі 

показники потужності, паливної економічності і меншу гучність роботи 

дизеля). 

ECT - Electronically controlled transmission (англ.) - Електронна система 

управління перемиканнями передач в автоматичних КПП. Враховує 

швидкість автомобіля, положення дросельної заслінки і температуру 

двигуна. Забезпечує м'яке перемикання передач, значно збільшує ресурс 

двигуна і трансмісії. Дозволяє встановити кілька алгоритмів перемикання 

передач, наприклад, "зимовий", "економічний" і "спортивний" 

ECU - Electronic Control Unit (англ.), варіанти: MCU, ЕБУ, DME (Digitale 

Motor-Elektronik (нім.) (Digital Motor Electronics (Gas ECU)), CPU (Central 

Processing Unit), DEE (Digital Engine Electronics), PCM, Control Module, ECM, 

"комп'ютер ","мізки"  - Електронний Блок Управління 

EDach (нім.) - Електролюк 

EDC - Electronic Diesel Control (англ.) - Електронне керування дизелем 

EDC - Elektronische Daempfer Control (нім.) - (Electronic Damping Control) 

(англ.) - електронний контроль демпфірування (Амортизатори з постійним 

електронним регулюванням). Електронний регулятор жорсткості 

амортизаторів. Інакше її можна назвати системою, яка піклується про 

комфорт. "Електроніка" зіставляє параметри завантаження, швидкості 

автомобіля і оцінює стан дорожнього полотна. При русі по хорошим трасах 

EDC "наказує" амортизаторам стати м'якше, а при поворотах і на високій 

швидкості додає їм жорсткості. 

EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) (англ.) - електронна 

безконтактна система запалювання (без переривника - розподільника). 

EDL (Electronic Differential Lock) (англ.) - система електронного блокування 

диференціала. У німецькому варіанті EDS - електронне блокування 

диференціала. Є доповненням до функцій антиблокувальної системи (АБС), 

завдяки якому підвищується потенціал безпеки автомобіля, покращуються 

його тягові характеристики при русі в несприятливих дорожніх умовах, а 

також полегшуються процеси зрушення з місця, інтенсивного розгону, руху 

на підйом і експлуатації авто в складних погодних умовах. 



EDR - Електронний регулятор жорсткості амортизаторів -Див. EDC 

EDS - Elektronisches Diesel-System (нім.) - Електронне керування дизелем 

Див. EDC 

EDS - (Elektronische Differentialsperre) (нім.) -  електронне блокування 

диференціала (ЕБД) 

EEC - Electronic Engine Control (англ.) - Система управління двигуна (на 

Ford), має кілька модифікацій (IV, V) 

EEPROM - Electronically Erasable Programable ROM (англ.) - Електронно 

перепрограмовуваний пристрій (ЕППП) 

EFE - Early Fuel Evaporation (англ.) - Раннє випаровування палива (підігрів 

впускного коллектора при холодному пуску двигуна) 

EFH - EFensterheber (нім.) - eFH– електросклопідйомник - Див. ЕСП 

EFI - Electronic Fuel Injection (англ.) - Електронне (розподілене) 

впорскування 

EFP - Elektronisches Fahrpedal (нім.) - Електронний акселератор (електронна 

педаль газу) - Див. EA, EAP 

EFS - Einzel Funken Spule (нім.) - Окрема котушка запалювання (для кожної 

свічки) 

EGR - Exhaust Gas Recirculation (англ.) - Система рециркуляції 

відпрацьованих газів - система з електронним (механічним) управлінням, в 

якій з метою зниження шкідливих викидів в атмосферу, частина вихлопних 

газів, на середніх режимах (обертах) роботи двигуна, подається назад в 

циліндри ДВЗ. 

EGS (англ.) - Електронна система управління перемиканнями передач в 

автоматичних КПП. - Див. ECT 

ЕНВ (Electro Hydraulic Brake) (англ.) - електрогідравлічне гальмо. Гальмівна 

система, в якій гідравлічна система виконує силові функції, а управління 

гальмуванням здійснюється за допомогою електричних сигналів. 

EIFI - Electronic In-line Fuel Injection (англ.) - Система впорскування палива з 

рядним паливним насосом високого тиску (ПНВТ) 

Eingebaut (нім.) – Вбудований, вмонтований 



Einspritz (нім..) – інжектор Див. Injector 

EIS - Electronic Immobilise System (англ.) - Іммобілізатор, іммобілайзер 

Enforced (англ.) - Посилений 

ENG - Engine (англ.) – Двигун 

EON (Enhanced Other Network) (англ.)  - вбудована навігаційна система. У 

Європі перевага EON вже оцінена по достоїнству. Інформація про пробки на 

дорогах, будівельних роботах, маршрутах об'їзду з супутника надходить в 

бортовий комп'ютер вашого автомобіля. Електронний мозок машини тут же 

дає водієві підказку, якою дорогою користуватися, а з якої краще звернути. 

EOS - Exhaust Oxygen Sensor, OX SENSOR, oxygen sensor, O2S (англ.) - 

Датчик Кисню - датчик кількості кисню в відпрацьованих газах, лямбда-

датчик, лямбда-зонд. Пов'язаний з системою управління уприскуванням. 

Дозволяє регулювати склад паливної суміші. 

EPAS - Electric Power Assisted Steering (англ.) - Рульове управління з 

електропідсилювачем 

EPB (Electronic Parking Brake) (англ.) - гальмо стоянки з електронним 

управлінням. Система електронного стоянкового гальма вперше була 

продемонстрована у 2001 році. В цей же час було вирішено віддати штатне 

місце важеля ручного гальма органам управління мультимедійними 

системами. Стоянкове гальмо стало повністю електронним. Це дозволяє 

уникнути ризику, який раніше часто виникав в ситуації, коли водій забував 

поставити машину на «ручник» або зняти з нього. 

ЕРС - Electronic Power Control (англ.) - електронне управління потужністю 

двигуна, яка необхідна для стабілізації автомобіля, одночасно з 

підторможуванням коліс, коли скидаються оберти двигуна. 

EPM (англ.) - Моторне гальмо 

EPROM - Erasable Programable Read Only Memory (англ.) - Оперативна 

пам'ять (ЗУ) з ультрафіолетовим стиранням 

Erase (англ.) - Стирати. Наприклад "erase dtc" - стерти коди несправностей 

(помилки) 

ERE - Elektronisches Reiheneinspritzsystem (нім.) - Система впорскування 

палива з рядним паливним насосом високого тиску Див. EIFI 

Ersatzteile (нім.) - Запчастини 



ESA - Electronic Seat Adjustment (англ.) - Електричне регулювання сидінь 

ESAC (англ.) - Система електронного керування амортизацією шасі 

[вантажного автомобіля] 

ESC (англ.) - Електрично регульована рульова колонка 

ESD (нім.) – електричний люк - Див. EDach 

ESHD - Elektrisches Schiebe- / Hub- dach (нім.) - Електричний зсувний- / 

підйомний люк 

ESP – вона ж: VDC, VSC, DSTC, DSC, ATTS, VSA - Electronic stability 

programme) (англ.) – нім. відповідник – (Elektronisches Stabilitats Programm) – 

система електронної стабілізації руху, найбільш складна система із задіянням 

можливостей антиблокувальної, антипробуксовочної з контролем тяги і 

електронної систем управління дросельною заслінкою. Контрольний блок 

отримує інформацію з датчиків кутового прискорення автомобіля, кута 

повороту рульового колеса, інформацію про швидкість автомобіля і 

обертання кожного з коліс. Система аналізує ці дані і розраховує траєкторію 

руху, а в разі, якщо в поворотах або маневрах реальна швидкість не 

збігається з розрахунковою і автомобіль "виносить" назовні або всередину 

повороту, коригує траєкторію руху, пригальмовуючи колеса і знижуючи тягу 

двигуна електронною системою управління дросельною заслінкою. Для 

позначення аналогічних систем виробники також використовують такі 

скорочення: ASMS (Automatisches Stabilitats Management System), DSC 

(Dynamic Stability Control), FDR (Fahrdynamik-Regelung), VSA (Vehicle 

Stability Assist), VSC (Vehicle Stability Control). 

ESp. - Elektrische Spiegel (нім.) - Електричне дзеркало 

ESSD (нім.) - Електролюк - Див. EDach 

Estate car, station wagon (англ.) - Універсал (тип кузова) 

ETC - Electronic Traction Control (англ.) - дросельна заслінка з електронним 

контролем. Дросельна заслінка, яка не має механічного зв'язку з педаллю 

акселератора. Зазвичай управляється за допомогою електродвигуна і має 

датчики положення. - Див. ASC 

ETCS - Electronic throttle control system (англ.) - Електронна система 

управління положенням дросельної заслінки. Дросельна заслінка, яка не має 

механічного зв'язку з педаллю акселератора. Блок управління двигуном 

отримує сигнали з двох датчиків: положення педалі газу і дросельної 



заслінки, і відповідно до закладеної в нього програми віддає команди 

електросервоприводу заслінки 

ETR  (англ.) - Натягувач ременя безпеки 

ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organisation) (англ.) - 

Об'єднання європейських виробників шин і дисків, Брюссель. 

ETS (англ.) - Система електронного керування дверима [автобусів] 

EV (англ.) – electric vehicle - електроавтомобіль 

EVAP - Evaporative (англ.) - Система уловлювання парів бензину - система 

відсмоктування парів (з бензобака). 

EVE - Elektronisches Verteilereinspritzsystem (нім.) - Electronic diesel control 

for distributor-type fuel-injection pumps – електронне управління подачі з 

насосом для розподільного впорскування   

Exhaust (англ.) - Випуск, вихлоп 

Exhaust manifold (англ.) - Випускний колектор 

Exhaust system (англ.) - Випускна система 

Extras (нім.) - Додаткові приналежності й аксесуари 

EZL - Elektronische Zundanlage (нім.) - Електронна система запалювання 

F - Full (англ.) - Повний (рівень палива у баку) 

F, FF - Forward (англ.) - Вперед 

Fahrbereit (нім.) - На ходу 

Fahrgestellnummer (нім.) – ідентифікаційний код транспортного засобу - 

Див. VIN 

Fahrradtrager (нім.) - Кронштейн для велосипеда 

Fahrzeug (нім.) – транспортний засіб - Див. ТЗ 

Fahrzeugbrief (нім.) – Техпаспорт автомобіля 

Failed (англ.) - Збій, помилка будь-якої операції. Наприклад, "test failed" - 

тест не пройдений 

Failure (англ.) - Збій, помилка 



Faltdach (нім.) - Складний дах 

Fan (англ.) - Вентилятор 

Fan belt (англ.) - Ремінь приводу вентилятора 

Fan clutch (англ.) - термомуфта вентилятора 

Fan cover (англ.) - Кожух вентилятора 

Fast (англ.) - Швидко 

Fast idle (англ.) - Підвищені (прогрівальні) оберти ХХ 

Fasteners (англ.) - Кріплення (болти, гайки, шайби ...) 

FC - Flash Code (англ.) - Коди несправностей (миготливі) 

FC (FCUT) - Fuel cut (англ.) – Відключення (відсічення) палива 

FCEV (Fuel Сell Electric Vehicle) - транспортний засіб на паливних 

елементах. (Перспективні автомобілі, що використовують альтернативні 

джерела енергії - паливні елементи, в яких паливо - водень перетворюється в 

електричний струм, який приводить в дію електричну трансмісію). 

FDC (англ.) - Системою контролю динаміки руху - дозволяє двигуну більш 

чуйно реагувати на натиснення педалі акселератора, змінює гостроту 

рульового управління, а якщо автомобіль оснащений «автоматом» або SMG, 

проводить перемикання на більш високих оборотах за менші проміжки часу 

Felgen (нім.) - Диски (як правило алюмінієві) 

Fender (англ.) - Крило 

Fender bender (англ.) - Зіткнення з незначними ушкодженнями 

Fenster (нім.) - Вікно, іноді використовується для позначення ліфта 

FFS - Рамна конструкція підлоги 

FH - Fensterheber (нім.) - Склопідйомники 

Filling station (англ.) - Автозаправна станція 

Firing order (англ.) - Порядок роботи циліндрів 

Fix (англ.) – Виправити, відремонтувати 



Flash Code (англ.) - Мигаючі коди (повільні коди) - використовуються для 

зчитування кодів несправностей (переважно на автомобілях до 2000 р.в.) 

Flat (англ.) - Розряджений (про акумулятор) 

Flat, flat tyre (англ.) - Спущений (про колесо) 

Fliessheck (нім.) - Седан 

Floor shift (англ.) - Підлоговий важіль перемикання передач 

Fluid (англ.) - Рідина 

Flywheel (англ.) - Маховик 

Fog lights (англ.) - Протитуманні лампи / ліхтарі 

FP - Fuel pump (англ.) – паливна помпа (насос) Див. ЕБН 

Frame (англ.) - Рама 

Free (англ.) - Без, вільно 

Frei (нім.) – без чогось, вільний, безкоштовний - Див. Free 

Frequency (англ.) - Частота 

Front (англ.) - Передній [привід], передні [колеса], передня [вісь, підвіска] 

Frontschutzbugel (нім.) - Трубчастий бампер (на джипах) 

FS - Fahrersitz (нім.) – сидіння водія - Див. Driver's seat 

FSI (Fuel Stratified Injection) (англ.) - "пошарове" уприскування палива. 

Розробка фахівців Volkswagen. Паливна апаратура двигуна з системою 

впорскування FSI зроблена за аналогією з дизельними агрегатами: насос 

високого тиску нагнітає бензин в паливну рампу, загальну для всіх циліндрів. 

Паливо впорскується безпосередньо в камеру згоряння через форсунки з 

електромагнітними клапанами. Команда на відкриття кожної форсунки 

подається з центрального блоку управління, а фази її роботи залежать від 

обертів і навантаження двигуна. 

Fuel (англ.) - Паливо 

Fuel filter (англ.) - Паливний фільтр 

Fuel level (англ.) - Рівень палива 



Fuel lines (англ.) - Паливопроводи 

Full size spare tire (англ.) - Повнорозмірна запаска 

Fuse (англ.) - Запобіжник 

FWD - Four Wheel Drive (англ.) привід на 4 колеса - Див. 4WD 

FWD - Front Wheel Drive (англ.) - Передній привід - привід на передні колеса. 

Gang (нім.) - Передача 

Gap (англ.) - Зазор 

Gas analyzer (англ.) - Газоаналізатор 

Gasket (англ.) - Прокладка 

Gauge (англ.) - Покажчик (температури, тиску і т.п., зазвичай стрілочний) 

GDI (Gasoline Direct Injection) - безпосереднє уприскування бензину. 

Система живлення ДВЗ, в якій бензин впорскується за допомогою 

дворежимних форсунок в циліндри двигуна. 

Ge - Gelb (нім.) – жовтий - Див. Yellow 

Gear (англ.) - Передача; конкретна шестерня в коробці 

Gear lever, gear stick (брит.), Gear shift (амер.) (англ.) - Важіль перемикання 

передач 

Gearbox, gearcase (англ.) - Коробка передач (КПП) 

Gelandewagen (нім.) - Позашляховик 

Gesamtgewicht (нім.) - Загальна вага 

Geschlossener (нім.) – закритий, замкнений - Див. Close 

Get. (Rent) (нім.) - Роздільний 

Getont (нім.) - Тонований 

Getriebe (нім.) – коробка передач - Див. КПП 

Gewicht (нім.) - Вага 

Glas (нім.) - Прозорий 

Glas (schiebedach) (нім.) – даховий люк - Див. Moonroof, sunroof 



Glow plug (англ.) - Свічка розжарювання 

Glove compartment, glove box (англ.) - Ящик для рукавичок ( "бардачок") 

GND - Ground (англ.) – земля, маса - Див. E 

GPS - Global Positioning Satelite (англ.) – Глобальна (супутникова) система 

навігації 

Gr - Grun (нім.) -  зелений - Див. Green 

Grau (нім.) – сірий - Див. Grey 

Grease (англ.) - Консистентне мастило 

Grease gun (англ.) - Мастильний шприц 

Green (англ.) - Зелений 

Grey (англ.) - Сірий 

Grille (англ.) - [декоративна] решітка радіатора 

Ground clearance (англ.) - Дорожній просвіт 

Guide (англ.) – Керівництво  

GUS - Gurtstraffer (нім.) - Seat-belt tightener – натягував ременя безпеки 

H (inten) (нім.) - Ззаду 

H, Hi - High (англ.) – Високий. Високі (оберти), висока (передача, 

температура) 

HABS - Hydravlic ABS (англ.) - Гідравлічна система ABS 

HAC - High altitude compensation (англ.) - Система компенсації атмосферного 

тиску 

HAI - Hot air system (англ.) - Система подачі гарячого повітря у впускний 

колектор (при роботі двигуна на сильному морозі) 

Handbrake (англ.) - Важіль приводу гальма стоянки ( «ручник») 

Hardtop (нім.) - Твердий дах 

Hatchback (англ.) - Хечбек (тип кузова) 



HAU - Heizungsautomatik (нім.) - Automatic heater control – автоматичне 

управління обігрівом 

HAZ - Hazard (англ.) - Аварійна сигналізація 

HCS - Система омивача фар - Див. WiWa 

HDC - Hill descent control (англ.) - система з електронним керуванням, що 

уповільнює швидкість руху автомобіля на спуску. Система контролю тяги 

для спуску з крутих і слизьких ухилів. Працює приблизно за тим же 

принципом, що і антипробуксовочна: через "удушення" двигуна і 

пригальмовування коліс, але з фіксованим обмеженням швидкості в межах 7 

км / год. Застосовується на автомобілях підвищеної прохідності. Дозволяє 

безпечно, не знижуючи швидкості, спускатися по крутих дорогах або схилах, 

апріорі пригальмовуючи кожне колесо окремо, природно, використовуючи 

ABS. 

Headlight (англ.) - Фара 

Headliner (англ.) - Обшивка стелі в салоні 

Heater (англ.) - Обігрівач 

HEGO, H02S (H02S) - Heated Exhaust Gas Oxygen sensor (англ.) - Кисневий 

датчик з підігрівом 

Heizung (нім.) – підігрів, опалювання - Див. Beheizt 

HEV (Hybrid Electric Vehicle) (англ.) - гібридний транспортний засіб. 

Автомобілі, в яких крім ДВЗ, використовуються електродвигуни. Існують 

паралельні і послідовні "гібриди". 

HEUI - Hydraulicaly actuated Unit Injection (англ.) - Електронно-гідравлічна 

система управління уприскуванням на дизелі. На двигуні присутні дві 

магістралі - паливна і масляна. Дозування палива здійснюється побічно - 

електромагнітні форсунки регулюють подачу масла, яке, в свою чергу, через 

плунжер забезпечує високий тиск упорскування палива (більше 160 МПа) 

HFM - Hot-film engine management (англ.) - Різновид системи управління 

двигуном на автомобілях Mercedes. 

HID (англ.) - газорозрядна лампа. Сучасні газорозрядні джерела світла 

високої напруги, "ксенонові лампи", що забезпечують краще освітлення 

дороги і більшу довговічність. 



High beam (англ.) - Дальнє світло 

Hinge (англ.) - Дверна петля 

Hinten (нім.) – задній - Див. Rear 

Hitch, trailer hitch (англ.) - Зчіпний пристрій 

Hoch (нім.) -  високий - Див. H, Hi 

Hochdach (нім.) - Високий дах 

Hood (англ.) - Капот 

Horn (англ.) - Звуковий сигнал (клаксон) 

Hose (англ.) - Шланг (патрубок) 

HPI (High Pressure Injection) - уприскування палива при високому тиску. 

HPU (Hybrid Power Unit) (англ.) - гібридна силова установка. 

HS (англ.) – підігрівач сидіння - Див. Seat HTR (seat heater) 

HSW - Heckscheibenwischer (нім.) - Омивач заднього скла 

Hub, wheel hub (англ.) – Маточина (ступиця) 

Hubcap (англ.) - [декоративний] ковпак колеса 

Hubraum (нім.) – обєм (двигуна), обсяг 

HUD - головний дисплей. 

Hypoid gear (англ.) - гіпоїдна передача 

I/UP - Idle up (англ.) - Збільшення обертів холостого ходу 

IAC - Idle air control (англ.) - Управління повітрям в режимі холостого ходу 

IACV - Idle Air Control Valve (англ.) - Клапан холостого ходу 

IAS (англ.) -  Датчик температури всмоктуваного повітря - Див. ACT 

IAT (англ.) - Температура всмоктуваного повітря 

IC (англ.) - "Торпеда", приладова панель (в салоні) - Див. Dashboard 

ICE (англ.) – internal combustion engine - двигун внутрішнього згорання 



IDC (англ.) - Контролер панелі управління 

IDL - Idle (англ.) - Холостий хід 

Idle jet (англ.) - Жиклер ХХ 

Idle speed (англ.) - Оберти ХХ 

Idler (англ.) - Вал, який нічого не призводить, "лінивець" 

IDM - Ignition Discharge Module – модуль розряду запалювання 

IFI - In-line Fuel Injection (англ.) - Див. EIFI 

IFZ - Infrarot-Fernbedienung Zentralverriegelung (нім.) - Інфрачервоне 

управління центральним замком - Див. IRCL 

IG - Ignition (англ.) - Запалювання 

Ignition coil (англ.) - Котушка запалювання 

Ignition coil resistance, primary (англ.) - Опір первинної обмотки котушки 

запалювання 

Ignition coil resistance, secondary (англ.) - Опір вторинної обмотки котушки 

запалювання 

Ignition key (англ.) - Ключ запалювання 

Ignition switch (англ.) - Замок / вимикач запалювання 

IMMO - Vehicle immobilization system (англ.) - Див. Іммобілайзер 

IMMO - Immobilisierung (нім.) - Див. Іммобілайзер 

Injection (англ.) - Уприскування 

Injector (англ.) - Інжектор 

Inlet manifold (англ.) - Впускний колектор 

In-line pump (англ.) - рядний паливний насос 

Innen (нім.) – внутрішній, усередині - Див. Inside 

Inner / outer rod (англ.) - Внутрішня / зовнішня тяга 

Inside (англ.) – Усередині, внутрішній 

Install (англ.) - Установка 



Intake (англ.) - Впуск 

Intercooler (англ.) - Проміжний охолоджувач повітря (в системах з 

турбонаддувом) 

IP - Instrumental Panel (англ.) – панель управління - Див. Dashboard 

IR - InfraRed (англ.) - Інфрачервоний 

IRCL - IR remote control central locking system (англ.) - Інфрачервоне 

управління центральним замком 

IR-Fernbedingung (нім.) - Дистанційне керування по ІЧ (інфрачервоному)-

зв'язку 

ISC - Idle Speed Control (англ.) - Система управління холостим ходом 

ISO - International Organization for Standardization (англ.) - Міжнародна 

організація по стандартизації 

Jack (англ.) - Домкрат 

Jet (англ.) - Жиклер 

Jump start (англ.) - Завести автомобіль від зовнішнього джерела - 

акумулятора іншого автомобіля ("прикурити"), з накату 

KAM - Keep Alive Memory (англ.) - Незалежна пам'ять 

Kat, G-Kat - G-Kat, Kat (нім.) - Каталізатор 

Kein (нім.) - Ні, без, ніякий 

Kennzeichen (нім.) - Номерний знак - Див. License plate, number plate 

Key (англ.) - Ключ, клавіша 

Kfz (нім.) – транспортний засіб - Див. ТЗ 

Kilometerstand (Kmstand) (нім.) - Пробіг 

Kingpin (англ.) - Ось, шворінь 

Klein (нім.) – малий - Див. Small 

K-Leitung (нім.) – лінія звязку К - Див. K-Line 

Klima (нім.) – клімат (автоматичний кондиціонер) - Див. A / C 



K-Line (англ.) - Двохнапрямкова лінія зв'язку між діагностичним приладом і 

електронною системою автомобіля, що діагностується (по ISO-9141) 

Kmstand (нім.) - Пробіг 

Kofferraumabdeckung (нім.) - Перегородка між багажником і салоном 

KPI - KingPin Inclination angle (англ.) - Кут поперечного нахилу шворня 

Kratzen (нім.) - Подряпини 

KS - Knock sensor (англ.) - Датчик детонації - реєструє початок детонації в 

циліндрі. Дозволяє не допускати розвитку детонації (наприклад, зменшенням 

кута випередження запалювання) 

KS - Kopfstuetzen (нім.) - Підголовник 

KSS (англ.) - Система контролю детонації 

Kupplung (нім.) -  Зчеплення - Див. Clutch 

Laderaumabdeckung (нім.) - Перегородка між багажником і салоном  - Див. 

Kofferraumabdeckung 

Lamp (англ.) - Фара в зборі 

Lang (нім.) – довгий - Див. Long 

Last (нім.) - Вантаж, вантажний, навантаження 

Laufleistung (нім.) - Пробіг - Див. Kilometerstand (Kmstand) 

Lautsprecher (нім.) - Гучномовець, динамік 

LCD - Liquid Cristal Display (англ.) - Рідкокристалічна індикація, дисплей 

Leaf spring (англ.) - Листова ресора 

Leak (leakage) (англ.) - Текти (витік, протікання) 

LED - Light Emitting Diode (англ.) - Світлодіод 

Leistung (нім.) – потужність - Див. Power 

Lenkrad (нім.) – кермо - Див. Steering wheel 

Lens (англ.) - Скло (фари) 

Leselampe (нім.) - Лампа для читання, лампа підсвічування. 



LEV (Low Emission Vehicle) (англ.) - транспортний засіб зі зниженими 

викидами шкідливих речовин в атмосферу. 

Lever (англ.) - Важіль 

LH SFI (англ.) - Система розподіленого уприскування 

LHD - Left Hand Drive (англ.) - Ліве кермо 

LH-Jetronic - Elektr. Einspritzsystem mit Hitzdraht- Luftmassenmesser (нім.) - 

Електронна система управління уприскуванням з датчиком масової витрати 

повітря (англ. Electronic injection system with hot-wire mass airflow sensor) 

License plate, number plate (англ.) - Номерний знак 

Lifter (англ.) – Штовхач, підіймач 

LiMa - Lichtmaschine (нім.) - Генератор - Див. ALT 

LKW (нім.) - Вантажівка 

L-Leitung (нім.) - Див. L-Line 

L-Line (англ.) - Односпрямована лінія зв'язку між діагностичним приладом і 

електронною системою автомобіля, що діагностується (по ISO-9141) 

LLR (англ.) -  Круїз-контроль, система автоматичної підтримки швидкості -

Див. CC 

LLR - Leerlaufregelung (нім.) - Система управління холостим ходом - Див. 

ISC 

Load (англ.) - Завантаження, навантаження, вантаж. 

Lock (англ.) - Замок, фіксатор, блокування 

Long (англ.) - Довгий 

Low (англ.) - Низький, слабкий 

Low beam (англ.) - Ближнє світло 

LPG - Liquid Petroleum Gas (англ.) - зрідженій нафтовий газ - суміш пропану 

(С3Н8) і бутану (С4Н10), побічний продукт на нафтоперегінних заводах. Має 

високе октанове число (понад 100), використовується як паливо для ДВЗ 

LPT - Light Pressure Turbo (англ.) - турбонаддув низького тиску 



LRA - Laderaumabdeckung (нім.) - Шкіряне оздоблення салону 

LSD - Limited Slip Differential (англ.) - Диференціал обмеженого тертя, він же 

диференціал. Блокування не жорстке, ступінь блокування, як правило не 

велике, але істотно підвищує прохідність 

Luckenlos (нім.) - Безперервно 

MAF - Mass air flow, Air mass meter (англ.) – датчик масової витрати повітря - 

Див. ДМВП 

MAL (нім.) - Підлокітник у водія 

Mangel (нім.) - Недолік 

Manifold (англ.) - Колектор 

MAP - Manifold Absolute Pressure (англ.) - Абсолютний тиск у впускному 

колекторі. Часто так називають і відповідний датчик 

Master switch (англ.) - Головний вимикач 

Max (англ.) - Максимальне значення 

MC - Mixture control (англ.) - Управління складом суміші 

MECS - Mazda Engine Control System (англ.) – управління двигуном Мазда 

Memory (англ.) - Пам'ять 

MFA - Multifunktionsanzeige (нім.) - Багатофункціональний індикатор (табло, 

дисплей) 

MID - Multifunktions-Informations-Display (нім.) - Багатофункціональний 

індикатор (табло, дисплей) - Див. MFA 

Min (англ.) - Мінімальне значення 

Mirror (англ.) - Дзеркало 

Mit (нім.) - З 

MON - Motor Octane Number (англ.) - Октанове число за моторним методом 

Moonroof, sunroof (англ.) - Прозорий люк або вікно в даху 

Motronic - Motorsteuerung (нім.) - суміщена система управління запаленням і 

уприскуванням - англ. Combined ignition and fuel injection system 



Mount (англ.) - Опора 

MPFI - Multi-Point Fuel Injection (англ.) - Багатоточкове уприскування  -Див. 

MPI 

MPI - Multi Point Injection (англ.) - Багатоточкове уприскування, коли для 

кожного з циліндрів використовується окрема форсунка. На відміну від 

центрального уприскування, коли використовується одна форсунка, 

"обслуговує" все циліндри двигуна. 

MPV (Multi Purpose Vehicle) - багатоцільовий автомобіль. Мінівен, 

мікроавтобус. 

MSR (нім.) - (Motor Schleppmoment Regelung ) – система контролю за 

гальмуванням двигуна - застосовується на передньопривідних дизельних 

автомобілях для запобігання блокування передніх коліс. Система корисна в 

наступних ситуаціях: коли колеса занадто сильно ковзають, при різкому 

гальмуванні на передачі. Свої функції MSR здійснює шляхом впливу на 

системи управління паливним насосом високого тиску дизельного двигуна. 

MTBE (methyl tetriary butyl ether). - Добавка до бензину, що знижує шкідливі 

викиди. (Кисневмісний склад, знижує температуру горіння і зменшує 

шкідливі складові у відпрацьованих газах. Останнім часом з'явилися дані про 

шкоду таких добавок). 

Mudflap, splash guard (англ.) - Бризговик 

Muffler, silencer (англ.) – Глушник, глушитель 

Multifunktionslenkrad (нім.) - Багатофункціональне кермо 

NASA (англ.) - Автоматичні гальмівні важелі 

Neu (нім.) -  новий - Див. New 

New (англ.) - Новий 

Niveau (regulierung) (нім.) - Регулювання, настройка - Див. ADJ 

NOx - Nitrogen Oxygen x (англ.) - Оксиди азоту 

NSW - Nebel (scheinwerfer) (нім.) - Протитуманні фари 

Nut (англ.) – Гайка 

Nutzlast (нім.) - Корисне навантаження 



NVCS (англ.) - Системи змінюваних фаз газорозподілу. - Див. VVT-i 

OBD – On-Board Diagnostics (англ.) - Самодіагностика (бортова діагностика) 

автомобіля. Система електронного блоку управління (ЕБУ), що служить для 

діагностики несправностей автомобіля. Запам'ятовує і дає можливість 

зчитувати коди несправності двигуна, трансмісії і ін. 

Octane number (англ.) - Октанове число 

Off (англ.) - Виключено 

Offener (нім.) - Відкритий 

OHC - Overhead camshaft (англ.) - Конструкція двигуна з верхнім 

розташуванням розподільного вала і верхніми клапанами 

Ohne (нім.) - Без 

OHV - Overhead valve (англ.) - Конструкція ГРМ двигуна з нижнім 

розташуванням розподільного вала і верхніми клапанами 

Oil (англ.) - Масло 

Oil filler (англ.) - маслозаливная горловина 

Oil filter (англ.) - Масляний фільтр 

Oil pan (англ.) - Піддон картера двигуна 

On (англ.) - 1. Включено, 2. На чому-небудь 

Open (англ.) - Відкритий 

Overdrive (англ.) - Що підвищує передачу в АКПП 

Overheating (англ.) - Перегрів 

Overlap (англ.) - Перекриття (клапанів) 

Oversteering (англ.) - Надлишкова обертальність 

PA, PABS (англ.) - Асистент при гальмуванні - Див. BAS, BA 

Parking (англ.) – Стоянка, парковка 

Parking brake (англ.) - Гальмо стоянки 

Parking light, sidelight (англ.) – стоянкова під світка, підфарники, "габарити" 



Part (англ.) - Запасна частина 

Partial Toe (англ.) - Сходження роздільне - кут відхилення площини 

обертання колеса від поздовжньої осі автомобіля 

Passenger seat (англ.) - Пасажирське сидіння (переднє) 

PCM (Power Control Module) (англ.)  - силовий контрольний модуль. 

Електронний блок управління системами двигуна і трансмісії. 

PCV - Positive crancase ventilation (англ.) - Система вентиляції картера. 

PDC - Park-Distance-Control (англ.) - Парктронік - сигналізатор аварійного 

зближення з перешкодою (при парковці). Система, з використанням 

ультразвукових датчиків, що визначає відстань автомобіля до інших об'єктів і 

допомагає водієві при парковці автомобіля. 

 PEM (Proton Exchange Membrane) (англ.) - протонно-обмінна мембрана. 

Елемент, який використовується в сучасних паливних елементах для 

отримання електрики з водню і кисню повітря). 

Petrol (gasoline, gas) (англ.) - Бензин 

Petrol cap (англ.) - Люк бензобака 

Petrol gauge (англ.) - Покажчик рівня палива 

Pickup, pickup truck (англ.) - Пікап, легкова вантажівка з відкритою 

вантажною частиною кузова 

Pipe (англ.) - Трубка 

Piston (англ.) - Поршень 

Piston ring (англ.) - Поршневе кільце 

PKW - Personenkraftwagen (нім.) - Легковий автомобіль (англ. Passenger car - 

пасажирський автомобіль) 

PML - Parameterlenkung (нім.) - Підсилювач рульового управління (керма) - 

Див. PS 

Power (англ.) - Потужність 

Power balance (англ.) - Режим "балансу потужності", який використовується 

в мотор-тестерах. Його суть полягає в тому, що при роботі двигуна на 

холостому ходу по черзі відключаються циліндри. При відключенні кожного 



з них фіксується падіння обертів двигуна. За цими даними робиться висновок 

про внесок кожного циліндра в роботу двигуна в цілому 

Power locks (англ.) - Замки з електроприводом 

Press (англ.) - Натиснути 

Pressure (англ.) - Тиск 

PS - Pferdestaerke (нім.) - Кінські сили 

PS - Power steering (англ.) - Підсилювач рульового управління (керма) 

PSE - Pneumatische Steuereinheit (нім.) - Система управління пневматикою 

PTS - ParkTronic System (англ.) - Система паркування, парктронік 

Pull (англ.) - Тягнути 

Pulley (англ.) - Шків 

Pump (англ.) - Насос 

Push (англ.) – Натиснути, штовхнути 

PWG - Pedalwertgeber (нім.) - Датчик положення педалі 

Quick (англ.) - Швидко 

Radiator (англ.) – Радіатор 

RBS – Recuperative brake system (англ.) – Рекуперативна система 

гальмування 

Рекуперативне гальмування призначене для електромобілів. Коли 

сповільнюється робота електромотора автомобіля на батарейках або гібрида, 

цей самий двигун перетворюється на генератор – завдання якого заряджати 

АКБ і одночасно з цим сповільнювати рух транспортного засобу. 

Замість того, щоб розсіювати тепло від дисків і барабанів, такий генератор 

збільшує запас ходу, використовуючи рекуперовану енергію. Таким чином, 

гібриди і електромотори суттєво знижують витрати енергії, збільшують 

ресурс колодок гальма. І чим більше виконується затяжних і не інтенсивних 

гальмувань, тим більше необхідної енергії вдається рекуперувати. 

RDI FAN - Radiator fan motor (англ.) - Мотор вентилятора радіатора 

охолодження двигуна 



RDC (нім.) - (Reifen Druck Control ) – система контролю за тиском повітря в 

шинах 

Ready (англ.) - Готовий, готовність 

Rear (англ.) - Задній [привід], задні [колеса], задня [вісь, підвіска] 

Rear axle (англ.) - Задній міст (вісь) 

Rear light, taillight (англ.) - Задній габаритний ліхтар 

Rear window (англ.) - Заднє скло 

Rear-view mirror (англ.) - Дзеркало заднього виду (внутрісалонне) 

Red (англ.) - Червоний 

Relative compression (англ.) - Режим "відносної компресії", який 

використовується в мотор-тестерах. Його суть полягає в тому, що при 

прокручуванні двигуна стартером і відключеному запалюванні вимірюється 

навантаження на стартер при проходженні фази стиснення в кожному з 

циліндрів. Чим герметичніше камера згоряння циліндра, тим навантаження 

на стартер вище. Шляхом порівняння показань по циліндрах визначається 

"відносна компресія" 

Relay (англ.) - Реле 

Repеtition (англ.) - Повторення 

Replacing (англ.) - Заміна 

Reservoir (англ.) - Бачок, ємність, резервуар 

Reset (англ.) – Скидання, презапуск 

Resistance (англ.) - Опір 

Reversing lights (англ.) - Ліхтарі заднього ходу 

Rfn. - Reifen (нім.) - Шини 

RHS (англ.) - Задні сидіння з підігрівом 

RHD (англ.) - Right Hand Drive - органи управління з правого боку ( "праве 

кермо") 

Rich (англ.) - Багата (суміш) 

Rim (англ.) - Колісний диск 



Rod (англ.) - Тяга (деталь) 

Rod end (англ.) - Наконечник тяги 

RON - Research Octane Number (англ.) - Октанове число за дослідним 

методом 

Roof (англ.) - Дах 

Rost (нім.) – іржа - Див. Rust 

Rostfrei (нім.) - Без іржі 

Rotor (англ.) – Бігунок, ротор 

RPM - Revolutions Per Minute (англ.) - Оберти за хвилину 

RST - М'який дах на родстері 

Rt - Rot (нім.) – червоний - Див. Red 

RTG - відкидна кришка багажника 

Ruckbank (нім.) - Заднє сидіння 

Rucksitz (нім.) - Див. Ruckbank 

Run-Flat - шина, що працює при проколі. Сучасні "безпечні" шини, що 

дають можливість водієві проїхати певну відстань на шині без стисненого 

повітря. 

Rust (англ.) - Іржа (корозія) 

RV (англ.) (Recreation Vehicle) - автомобіль для відпочинку з приводом на всі 

колеса.  

RV - Roadster-Verdeck (нім.) - Roadster folding top (англ.)  – родстер-кабріолет 

з відкидним дахом 

RWD - Rear Wheel Drive (англ.) - Задній привід - автомобіль з приводом на 

задні колеса 

SAE - Society of Automotive Engineers (англ.) – Асоціація автомобільних 

інженерів (у США) 

Safety belt, seat belt (англ.) - Ремінь безпеки 

Safety seat (англ.) - Спеціальне дитяче сидіння. 



SBC -  Гальмівна система, де стандартні механічні і гідравлічні зв'язку 

замінені приводами, керованими ЕУ. 

Цю систему розробили одночасно дві компанії: Bosch і Мерседес. Основною 

метою було підвищити ефективність ESP і ABS і додати нові функції. 

Приміром, SBC значно підвищує стійкість автомобіля на дорозі і зменшує 

гальмівний шлях. Діє система за наступною схемою: спочатку ЕУ розпізнає 

команду на гальмування, яка передається датчиками ходу педалі і зусилля і 

після відповідної обробки інформації, посилає сигнали виконавчим органам. 

SBW (англ.) (Steering By Wire) - "управління по проводах". Рульове 

управління, в якому поворот рульового колеса вимірюється за допомогою 

електричних датчиків, а поворот коліс здійснюється за допомогою 

комп'ютера. 

Schaden (нім.) - Пошкодження 

Scheinwerfer (нім.) – Головне (дальнє) світло - Див. Headlight 

Schiebetur (нім.) - Зсувні двері 

Screw (англ.) - Гвинт 

Screwdriver (англ.) - Викрутка 

SD - Schiebedach (нім.) - Зсувний люк 

Seal (англ.) - Сальник 

Seat (англ.) - Сидіння 

Seat HTR (seat heater) (англ.) - Підігрів сидінь 

Sehr (нім.) - Дуже 

Select (англ.) - Вибирати, вибір 

Sensor (англ.) - Датчик 

Servo (lenkung) (нім.) – Підсилювач рульового управління (керма) - Див. PS 

SES - Service Engine Soon (англ.) - Лампа індикації закінчення сервісного 

інтервалу. Знаходиться на панелі приладів і сигналізує, що настав період 

чергового ТО 

Set-back (англ.) - Зміщення осі 

Shaft (англ.) - Вал 



Shock, shock absorber (англ.) - Амортизатор 

Shoe, brake shoe (англ.) - Гальмівна колодка для барабанного гальма 

Short (англ.) – Короткий 

SI (англ.) (Spark Ignition) - іскрове запалювання 

Side (англ.) - Сторона 

Side mirror, wing mirror (англ.) - Дзеркало заднього виду (бічне) 

Sitz (нім.) – сидіння - Див. Seat 

Sitzheizung (нім.) – підігрівач сидіння - Див. Seat HTR (seat heater) 

Skid (англ.) - Занесення; ковзати 

SLS - Self-levelizing suspension (англ.) - Система самовирівнювання підвіски. 

Особлива конструкція амортизаторів і / або пневморессор. Може 

забезпечувати стабільність положення кузова по поздовжній осі щодо 

горизонталі при швидкому русі по нерівних дорогах і / або при повному 

завантаженні. 

SLS - (англ.) – serviceability limit state -  граничний стан експлуатації -  

 стан об’єкта, за яким його подальша експлуатація неприпу- стима 

(недоцільна) або відновлення його працездатного стану неможливе 

(недоцільне).  

Small (англ.) - Маленький 

Smoke analyzer (англ.) – Димомір (аналізатор диму) 

SOHC - Single overhead camshaft (англ.) - Один верхній розподільчий вал 

Sommerreifen (нім.) - Літня гума 

Sonder (нім.) - Особливе, спеціальне 

Sonnenschutzrolo (нім.) - Захисна шторка проти сонця 

Spare (англ.) - Запасний 

Spare tire (англ.) - Запасне колесо, "запаска" (як правило, неповномірна) 

Spark [plug] (англ.) - Свічка запалювання 

Sparsam (нім.) - економний (режим) - Див. ECON 



Speedometer (англ.) - Спідометр 

SPFI, SPI - Single Point Fuel Injection (англ.) – моно (одноточкове) 

впорскування 

Spring (англ.) - Пружина 

Sprocket (англ.) - Шестерня 

SRS - Supplementary restraint system (англ.) - Система пасивної безпеки 

(включає блок управління, датчики, подушки безпеки та ін.) 

SS - Sound System (англ.) - Аудіо система 

Stabilizer bar (англ.) - Стабілізатор (рейка) поперечної стійкості 

Starter motor - (англ.), Anlasser (нім.) - Стартер 

STC (англ.) - Антипробуксовочна система або  Автоматичний регулятор 

крутного моменту двигуна з диференціальним регулятором тяги    - Див. ASC 

Steering lock (англ.) - Блокування /замок рульового колеса, керма 

Steering wheel (англ.) - Рульове колесо, кермо 

STI - Self Test Input circuit (англ.) - Ланцюг запиту даних самодіагностики 

STO - Self Test Output circuit (англ.) - Ланцюг виведення даних 

самодіагностики 

Stossstange (нім.) – бампер - Див. Bumper 

Stroke (англ.) - Хід поршня 

Strut (англ.) - амортизаторна стійка 

Strut tower (англ.) - Частина кузова, в якій розміщується стійка, "чашка" 

Stufenheck (нім.) – хечбек (тип кузова) - Див. Hatchback 

Sun visor (англ.) - Сонячний козирок 

Support (англ.) - Підтримка, підтримується 

Suspension (англ.) - Підвіска, ходова частина 

Suspension arm (англ.) - Важіль підвіски 

Sv. - Servolenkung (нім.) - Підсилювач керма 



SUV (англ.) (Sport Utility Vehicle) - автомобіль спортивної (підвищеної) 

прохідності. 

Sw - Schwarz (нім.) – чорний - Див. Black 

SW - Switch (англ.) - Вимикач, перемикач 

SVS (англ.) - система зміни ступеня стиснення. (Розроблена компанією Saab 

система дозволяє плавно змінювати ступінь стиснення ДВЗ шляхом зміни 

кута нахилу блоку циліндрів). 

Tacho (meter) (нім.) – тахометр - Див. Speedometer 

Tachometer (англ.) - Тахометр 

Tailgate (англ.) - Задні двері (в універсалах) 

Tank ventilation valve (англ.) -  клапан вентиляції паливного бака 

TAU - Temperaturautomatik (нім.) - Автоматичне управління температурою 

Див. ATC 

TB - Throttle body (англ.) - Блок дросельної заслінки 

TCM (англ.) - (Transmission Control Module) - контрольний модуль трансмісії 

(Електронний блок управління трансмісією). 

TCS - Traction Control System (англ.) - система контролю тяги (анти 

пробуксовочна). Електронне управління розподілом крутного моменту в 

трансмісії. - Див. ASC 

TD - Turbodiesel (нім.) - Турбодизель 

TD - Time Division (Drehzahlsignal) (нім.) - Сигнал швидкості 

TDC - Top Dead Centre (англ.) - Верхня Мертва Точка (ВМТ) - крайнє верхнє 

положення поршня у циліндрі ДВС 

Teile (нім.) – запчастина - Див. Part 

Tensioner (англ.) - Натягувач 

TFT - Transmission Fluid Temperature (англ.) - Температура трансмісійної 

рідини (ATF) 

TGH (англ.) - Температура вихлопних газів 

Thermostat (англ.) - Термостат 



Throttle (англ.) - Дросель, дросельна заслінка в впускному тракті регулює в 

карбюраторних двигунах кількість паливної суміші, що надходить в 

циліндри, а в двигунах з уприскуванням палива - кількість повітря 

Thrust angle (англ.) - Кут розвороту заднього моста - кут між геометричною 

віссю симетрії автомобіля і лінією розвороту заднього моста 

THW - Temperature heat water (англ.) - Температура води (точніше - 

охолоджуючої рідини, тосолу). Часто так називають і відповідний датчик 

Timing belt (англ.) - Ремінь приводу газорозподільного механізму 

Timing chain (англ.) - Ланцюг приводу газорозподільного механізму 

Tiptronic (англ.) - автоматична коробка передач з можливістю 

секвентального (послідовного) псевдоручного перемикання передач. 

TN - Drehzahlsignal (нім.) - RPM signal – оберти на хвилину. 

Toe in (англ.) - Сходження коліс (позитивне, сходження всередину) - точка 

перетину двох горизонтальних ліній, кожна з яких лежить в площині одного з 

коліс моста, що знаходиться попереду цього моста. Простіше - передні 

кромки коліс (що знаходяться ближче до передньої частини автомобіля, по 

ходу руху) ближче один до одного, ніж задні 

Toe out (англ.) - Сходження коліс (позитивне, сходження назовні - 

"розбіжність" (розходження)) - точка перетину двох горизонтальних ліній, 

кожна з яких лежить в площині одного з коліс моста, що знаходиться 

попереду ззаду моста. Простіше - задні кромки коліс (що знаходяться ближче 

до задньої частини автомобіля) ближче один до одного, ніж передні 

Torque (англ.) - Момент (крутний) 

Torsen differential - від TORque SENsing (англ.) - "чутливий до моменту" 

диференціал, перерозподіляє крутний момент між осями пропорційно 

навантаженню 

TOT - Transmission Oil Temperature (англ.) - Температура трансмісійного 

масла 

Total Toe (англ.) - Сходження сумарне 

TPS - Throttle Position Sensor (англ.) - Датчик положення дросельної заслінки 

TRACS - Traction Control System (англ.) - Див. ASC 



Transfer case (англ.) - Роздавальна коробка 

Transmission, tranny (англ.) - Трансмісія 

Travel mug (англ.) - Кружка-непроливайка 

Trittbretter (нім.) - Підніжка, ступінь 

Trouble shooting (англ.) - Пошук несправності 

Trunk (англ.) - Багажник 

Trust-angle (англ.) - Кут руху 

Tube type (англ.) - Камерна (шина камерного типу) 

Tubeless (англ.) - Безкамерна (шина, покришка) 

TWC (англ.) - Трьох компонентний каталізатор (нейтралізатор) 

TWI (англ.) (Tread Wear Indicator) - індикатор зносу шини. Виконується у 

вигляді виступу в канавочному шарі шини. Положення індикатора 

наноситься на боковині шини у вигляді стрілки і напису TWI. 

TWIN CAM (англ.) - Подвійний розподільчий вал 

Typ (нім.) – тип - Див. Type 

Type (англ.) - Тип 

Tyre, tire (англ.) – Покришка, шина 

U - Up (англ.) - Вгору 

Uber (нім.) - Понад 

UIS - Unit Injector System (англ.) - Насос-форсунка, впорскує паливо в камеру 

згоряння дизеля, об'єднує форсунку і одноплунжерний паливний насос. 

Дозволяє досягти високих значень тиску впорскування 

Understeering (англ.) - Недостатня обертальність 

Unfallauto (нім.) - Аварійний автомобіль 

U-joint, Universal joint (англ.) - Карданний шарнір 

Upholstery (англ.) - Оббивка салону, сидінь 

V (orn) (нім.) – передній - Див. Front 



Valve (англ.) - Клапан 

Valve stem seal, valve seal (англ.) - Сальник клапана, Масло-видаленевий 

ковпачок 

Valve timing (англ.) - Фази газорозподілу 

Valvetronic - бензиновий двигун внутрішнього згоряння без дросельної 

заслінки. Двигун розроблений BMW. Зміна подачі паливно-повітряної суміші 

в циліндри досягається зміною ступеня відкриття впускного клапана за 

допомогою спеціального механізму. 

Vanity mirror (англ.) - Дзеркало на тильній стороні сонцезахисного козирка 

VANOS (англ.) - Система змінюваних фаз газорозподілу -Див. VVT-i 

V-belt (англ.) - Клиноподібний ремінь 

VC - Visocous Coupling (англ.) - В'язкісна муфта 

VCS - Vario Compact System (англ.) - Система ABS для причепів вантажних 

автомобілів 

VCS (англ.) - радарна система контролю автомобіля. (Система активної 

безпеки, в якій для попередження зіткнень використовується радар). 

Verbreiterung (нім.) - Розширювачі на колісні арки 

Verstellbar (нім.) - Встановлений, регульований 

Viel (нім.) - Багато 

VIN - Vehicle Identification Number (англ.) - Ідентифікаційний номер ТЗ 

VIS (англ.) - Система змінюваних фаз газорозподілу. - Див. VVT-i 

VIVT (англ.) - зміна фаз газорозподілу. Механізм для зміни часу відкриття і 

закриття клапанів ДВЗ, що дозволяє поліпшити характеристики на різних 

режимах роботи. 

Voll (ausstattung) (нім.) - Повне оснащення 

Voltage regulator (англ.) - Регулятор напруги 

Vorne (нім.) – передній - Див. Front 

VSA - Vehicle Stability Assist (англ.) - Система стабілізації - використовуючи 

антиблокувальну і противобуксовочную системи вона пригальмовує в 



повороті одне з коліс, коригуючи поведінку автомобіля при знесенні або 

заметі 

VSS - Vehicle Speed Sensor (англ.) - Датчик швидкості 

VSV - Vacum solenoid valve (англ.) - Електромагнітний клапан на вакуумній 

магістралі 

VTEC - Variable Valve Timing and Lift Electronic Control (англ.) - Електронне 

керування змінюваними фазою і підйомом клапанів. Залежно від режиму 

роботи двигуна система забезпечує привід однойменних (наприклад, 

впускних) клапанів кожного циліндра від одного загального або двох різних 

кулачків розподільного вала 

VVT-i - Valve variable timing-intelligent (англ.) - Система змінюваних фаз 

газорозподілу. Застосовуються для поліпшення характеристик крутного 

моменту в широкому діапазоні обертів, а також для поліпшення 

економічності та екологічних характеристик двигуна 

W - Warning (англ.) - Попередження 

Wankel-Motor (нім.) – двигун Ванкеля - Див. РПД - роторно-поршневий 

двигун 

Washer (англ.) - 1) омивач; 2) шайба (кріплення) 

Waveform (англ.) - Форма сигналу 

Wegfahrsperre (нім.) - Протиугінна система з блокуванням двигуна 

Wenig (нім.) - Трохи 

WFS - Wegfahrsperre (нім.) - Іммобілайзер 

Wheel (англ.) - Колесо 

Wheelbase (англ.) - Колісна база 

White (англ.) - Білий 

Winch (англ.) - Лебідка 

Window (англ.) - Вікно / скло дверей 

Window roller, window winder (англ.) - Рукоятка склопідіймача 

Windschutzscheibe (нім.) - Лобове скло 



Windscreen wiper (англ.) - Склоочисник 

Windscreen, windshield (англ.) - Лобове / вітрове скло 

Windshield (англ.) - Вітрове скло 

Wing (англ.) – крило - Див. Fender 

Wiper (англ.) - Омивач 

Wire (англ.) - Провід 

Wiring [diagram] (англ.) - Електросхема 

WiWa (нім.) (Waschen der Scheinwerfer)  - Система омивача фар   

Wohnmobil (нім.) - Автомобіль / причіп типу "будинок на колесах" 

WR - Winterreifen (нім.) - Зимова гума 

Wrench, spanner (англ.) - Ручний ключ 

Wrist pin (англ.) - Поршневий палець 

Ws - Weiss (нім.) – Білий - Див. White 

Yellow (англ.) - Жовтий 

Z.B. - Zum Beispiel (нім.) - Наприклад 

Zubehor (нім.) - Аксесуари, ЗІП 

Zusatz-, zusatzlich (нім.) - Додатково 

ZV - Zentralverriegelung (нім.) – центральний замок - Див. ЦЗ 

Zwilling - (нім.) – подвійний - Див. Doppel 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1 

АБРЕВІАТУРИ ТА ТЕРМІНИ, ЗАСТОСОВАНІ У ПРОГРАМІ  МОТОРТЕСТЕРА 

АВТОСКОП  (AUTOSCOPE)  В.Д. Постоловського  

СОР – coil on plug -  окрема котушка на кожній свічі запалювання 

(наприклад на автомобілях Шкода Фабія) 

CSV - (comma separated value) – формат текстового файлу (значення 

розділене комою) 

DIS - система прямого запалювання - одна котушка запалювання працює на 

два циліндра. 

Modes    - режими  



CSS  –  програма (скрипт) виявлення нерівномірності роботи циліндрів 

шляхом порівняння на різних режимах роботи (розробник А. Шульгін) 

Cx - режим вимірювання  запалювання за допомогою датчика ємності 

Deviation - відхилення 

Disruption voltage  - Напруга розряду 

Dx - режим вимірювання розрідження у впускному  циліндрі 

Duty cycle – робочий цикл 

Duty circle – робочий обсяг, шпаруватість (рос. - скважность) 

ElPower –  режим  комплексної діагностики системи пуску двигуна і 

електроживлення автомобіля. 

Exhaust – випуск 

Firing time – триваліть запалювання 

Hold frame -  стоп-кадр 

Ignition - режим запалювання  

Injector  - режим інжектор 

Inlet - впуск 

Input Manifold Pulsations – режим вимірювання пульсацій розрідження у 

впускному колекторі (з датчиком  Dx) 

Lambda  - режим датчика кисню (лямбда зонду) 

Last mode    - останній використаний режим 

MAF  - режим  вимірювання масової витрати повітря  

Malfunction – розлад, поломка 

MAP -  режим вимірювання  тиску у впускному колекторі 

PlugIn -   підключуваний програмний модуль (в режимі аналогового 

осцилографа) – на екран виводяться осцилограми з аналогових входів 

Potentiometer  -  режим потенціометр (вимірювання опору) 



PS_2 -  режим  логічного аналізатора для виявлення наявності чи відсутності 

активного сигналу у досліджуваному ланцюгу 

Px – режим вимірювання тиску у циліндрах 

Px-longer -  режим вимірювання тиску у циліндрах з подовжувачем 

Record time -  Тривалість (час) запису 

Script - Скрипт – додаткова програма для переведення даних осцилограми 

чи таблиці у текстовий формат, зручний для клієнта.  

TDC - Top Dead Centre - верхня мертва точка (ВМТ) 

Скрипт CSS  –  програма виявлення нерівномірності роботи циліндрів (автор 

Андрій Шульгин). 

Скрипт ElPower –  програма   комплексної діагностики системи пуску 

двигуна і електроживлення автомобіля.  

Скрипт PS2 -  дає змогу аналізувати цифрові сигнали, взяті з  CLK та DATA  

ліній послідовного інтерфейсу PS/2. 

Скрипт UART -  дає змогу аналізувати цифрові і аналогові сигнали, взяті з   

RX та TX  ліній послідовного інтерфейсу UART.  

Скрипти WaveExport та MWaveExport  -  дають змогу експортувати 

осцилограми у зовнішній текстовий файл у форматі CSV. 

 

ДОДАТОК 2 

Скорочення, прийняті при розшифровці діагностичних кодів 

несправностей стандарту OBD-II 

 

AFC - Витратомір повітря 

ALDL - Діагностичний коннектор. Так раніше називався діагностичний 

коннектор для автомобілів GM, а також роз'єм для підключення сканера; 

також може використовуватися як назва будь-яких сигналів OBD II 

CAN - Контролер 

CARB - Каліфорнійський рада з атмосферним ресурсів 



CFI - центральне уприскування палива (TBI) 

CFI - безперервний впорскування палива 

CO - монооксид вуглецю 

DLC - Діагностичний коннектор 

Driving Cycle - Послідовність пуску, прогріву і руху автомобіля, в ході цього 

циклу відбувається тестування всіх функцій OBD II 

DTC - Код несправності 

ECM - Блок управління двигуном 

EEC - Електронне урядування двигуном 

EEPROM or E2PROM - Програмована пам'ять, доступна тільки для читання 

EFI - електронний впорскування палива 

EGR - рециркуляція вихлопних газів 

EMR - електронний блок зменшення кута запалювання 

EPA - Рада з охорони навколишнього середовища 

ESC - Електронне регулювання запалювання 

EST - Електронне регулювання моменту запалення 

Fuel Trim - балансування складу суміші 

HC - вуглеводень 

HEI - запалювання 

HO2S - підігрів датчика кисню 

ISO 9141 - міжнародний стандарт для роз'єму OBDII 

J1850PWM - протокол для роз'єму OBD II, встановлений за стандартом SAE 

J1850VPW - протокол для роз'єму OBD II, встановлений за стандартом SAE 

J1962 - стандарт для діагностичного коннектора OBD II, встановлений за 

стандартом SAE 

J1978 - стандарт SAE для сканерів OBD II 

J1979 - стандарт SAE для режимів діагностики 

J2012 - стандарт SAE, схвалений EPA, для повідомлень при тестуванні 

системи вихлопних газів 

MAF – датчик витрати повітря 

MAP - абсолютний тиск у впускному колекторі 

MAT - температура повітря у впускному колекторі 

MIL - індикаторна лампа несправностей. Лампа "Check Engine Light" на 

панелі приладів. 

NOx - оксид азоту 

O2 - кисень 

OBD – бортова діагностика (автомобіля) 

OBDII or OBD II - вдосконалений стандарт для діагностики автомобілів в 

США після 01-01-1996 року 



Parameters - Параметри з діагностики OBD II 

PCM - Блок управління трансмісією 

PCV - Картер 

Proprietary Readings – (власні показники) Параметри бортового комп'ютера, 

які не потрібні для діагностики OBD II, але можуть використовуватися для 

діагностики несправностей різних типів автомобілів. 

PTC - Код несправності 

RPM - об / хв 

Scan Tool - сканер 

SES - лампа сервісного обслуговування двигуна на панелі приладів 

SFI - послідовне впорскування палива 

Stoichiometric Ratio – Стохіометричне співвідношення - Коефіцієнт згорання 

палива 

TPS - Датчик положення дросельної заслінки 

VAC - вакуум 

VCM - центральний блок управління автомобіля 

VIN - ідентифікаційний номер автомобіля 

VSS - датчик швидкості 

WOT - відкрита дросельна заслінка 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3 

Російська  абревіатура  

АБС (рос.) - Антиблокувальна система (гальм) - Див. ABS 

АКПП, АКПБ (рос.) – Автоматична кробка передач - Див. AT, A / T 

АСС (рос.) - Автоматична Система Стабілізації поперечного положення 

кузова - Див. ACC 

ВМТ (рос.) – верхня мертва точка - Див. TDC 



Гибридный привод (рос.) - Автомобіль з двома різними джерелами енергії, 

наприклад, двигун внутрішнього згоряння і електромотор з акумуляторною 

батареєю, 

ГРМ (рос.) - Газорозподільний механізм.  

ГУР (рос.) - Гідропідсилювача рульового управління. Система, яка полегшує 

поворот керма. Особливо допомагає ГУР при повороті коліс на нерухомому 

автомобілі і з низькопрофільною гумою, тому що в цьому випадку "пляма 

контакту" гуми з дорогою максимально, а кочення немає.  

ДАД (рос.) – Датчик абсолютного тиску (розрідження) у впускному 

колекторі 

ДВC (рос.) - Двигун Внутрішнього Згоряння,  ДВЗ 

ДД (рос.) – Датчик тиску - Див. KS 

ДК(К) (рос.) – Датчик концентрації кисню - Див. EOS 

ДМРВ (рос.) - Датчик Масового Витрати Повітря 

ДПД(З) (рос.) – Датчик положення дросельної заслінки - Див. TPS 

Д(П)КВ (рос.) - Датчик Положення Колінчастого Валу 

ДС (рос.) - Датчик швидкості -Див. VSS 

ДТОЖ (рос.) – Датчик температури охолоджувальної рідини (ДТД) - Див. 

CTS 

ДФ (рос.) - Датчик фаз - датчик положення розподільного валу. 

ЭУР (рос.) - (Електропідсилювач руля) - Те ж, що і ГУР, але замість насоса, 

що перекачує рідину, роль помічника виконує електромотор. У разі перегріву 

ЭУР відключається на 3-4 секунди, потім знову включається. 

ЖКИ (рос.) - Рідкокристалічна індикація - Див. LCD 

ИК (рос.) – Інфрачервоний - Див. IR 

ІМ (рос.) - Виконавчий механізм - Див. Actuator 

Иммобилайзер (рос.) - Блокує системи управління двигуном, живлення і 

запалювання при несанкціонованому запуску двигуна 



Катализатор (рос.) - Каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів. 

Частина випускної системи. Знижує токсичність відпрацьованих газів. 

Усередині корпусу нейтралізатора - монолітний керамічний елемент з 

великої кількості вузьких довгих трубочок-сот, покритих всередині 

спеціальним платиновим сплавом. Замість керамічного елементу може 

застосовуватися також тонка металева фольга, намотана з малими 

проміжками між витками. 

Компрессия (рос.) - Максимальний тиск, що створюється в циліндрі. 

Характеризує герметичність камери згоряння, а, отже, стан ЦПГ 

(циліндропоршневої групи) та ін. 

КПП (рос.) - Коробка перемикання передач (коробка швидкостей) 

Лямбда -зонд (рос.) – Датчик кисню - Див. EOS 

МОЗ (рос.) - Модуль запалювання 

НМТ (рос.) – Нижня мертва точка - Див. BDC 

ОГ (рос.) –  Відпрацьовані гази  

Октановое число (рос.) - Умовний показник антидетонаційних властивостей 

моторних палив. Моторне паливо порівнюється зі сумішшю ізооктану 

(прийнято за 100) і Н-гептану (прийнято за 0). Відсоток ізооктану в суміші, 

еквівалентної по детонаційній стійкості випробуваному паливу, називається 

октановим числом палива. Існує 2 методи визначення - моторний і 

дослідницький 

ПИК (рос.) - Пункт інструментального контролю 

РПД  (рос.) - Роторно-поршневий двигун  

РХХ (рос.) - Регулятор холостого ходу 

СЗ (рос.) – Свіча запалювання - Див. Spark [plug] 

СС (рос.) - Ступінь стиснення. Відношення обсягу циліндра в нижній 

мертвій точці до обсягу у верхній мертвій точці 

СУПБ (рос.) - Система Уловлювання Парів Бензину - система 

відсмоктування парів (з бензобака). - Див. EVAP 

ТВ-смесь (рос.) – Паливно-повітряна суміш 



ТНВД (рос.) - Паливний Насос високого тиску - Паливний насос для 

дизельних двигунів  

ТННД (рос.) - Паливний Насос Низького Тиску  

ТО (рос.) - Технічний огляд, технічне обслуговування 

ТС (рос.) - Транспортний засіб 

ЦЗ (рос.) - Центральний замок  

ШРУС (рос.) - Шарнір рівної кутової швидкості - Див. CV joint 

ЭБН (рос.)  - Електро-бензонасос – Бензо-помпа, паливний насос 

ЭБУ (рос.) – Електронний блок управління - Див. ECU 

ЭСП (рос.) - Електросклопідйомники = електричні склопідйомники 

ЭСУД (рос.) - Електронна система управління двигуном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК  4 

Абревіатури на кузовах окремих марок  автомобілів 

1. Acura 



Щоб підкреслити особливості кожного модельного ряду, Acura використовує 

досить складні набори символів, зрозуміти які можна тільки після закінчення 

аспірантури. Основні акроніми, які використовуються в половині моделей 

виробника: 

NSX: новий, спортивний, експериментальний. 

SH-AWD: підтримує агресивне водіння. 

P-AWS: Повнопривідна трансмісія. 

TMU + IPU: інтелектуальний блок керування і посилений двигун. 

2. Альфа-Ромео 

Повернення Alfa Romeo в США було відзначено появою додаткових літер 

біля важеля перемикання передач. Букви D, N і A позначають певні 

параметри крутного моменту і підказують водієві, на яку швидкість він може 

розраховувати, якщо натисне педаль акселератора до упору. 

3. БМВ 

У німецького автовиробника є дивна тенденція - давати своїм машинам 

імена, найменш відповідні технічним параметрам. Абревіатури - не виняток. 

Наприклад, часто в розшифровці акроніма можна знайти «чотирьохдверне 

купе» або «кузов седан». Тому ніхто не зважає на символи, які BMW ставить 

після назви своєї моделі, як на підказку. Але є виняток і у BMW: 

SAV: Спортивна машина. 

VANOS: від німецького «VAriable NOckenwellenSteuerung» (оптимальний 

час роботи розподільного вала). 

Абревіатура БМВ це просто: «моторний завод Баварії». 

4. Cadillac 

Незважаючи на те, що відділ маркетингу Cadillac поставив символ «V» в 

моделях CTS-V і ATS-V, це фактично не означає «швидкість». Значок був 

введений, щоб позначити орієнтацію американського автовиробника на 

використання в модельному ряду двигунів V8 і V16. Абревіатури CTS і DTS 

входять в міжнародну класифікацію як визначення класу салону авто. 

CTS: Catera Touring Sedan. 

DTS: DeVille Touring Sedan. 



V: Двигуни типу V8 і V16. 

 

5. Chevrolet 

У лінійці символів компанії Chevrolet є всього три скорочення, які мають 

чітку розшифровку. 

LS: розкішний спорт. 

RS: ралі спорт. 

SS: супер спорт. 

6. Dodge 

Виробнича лінійка Dodge має кілька універсальних скорочень, які 

позначають спортивні, тобто швидкісні характеристики автомобіля. 

Наприклад, значок R / T був вперше представлений в 1967 році на моделі 

Coronet. Абревіатура SRT позначає ще більшу потужність мотора, ніж R / T, 

а цифри 392 - це кубічні дюйми обсягу двигуна. 

R / T: Дорожня їзда. 

SRT: Швидка «дорожня їзда». 

392: Кубічні дюйми 6.4-літрового V8. 

7. Ferrari 

Ferrari створили цілу систему акронімів для позначення характеристик своєї 

моделі F1. Гібридна система KERS, встановлена на LaFerrari, була вперше 

представлена на гонках в 2008-му. Буква «T» увійшла в лінійку символів 

компанії для позначення системи турбонаддува в кабріолетах California і 

GTC4 Lusso, а символ 312T - це позначення трансмісійного редуктора. 

T: Турбонаддув. 

M: Модифікатор. 

KERS: Система накопичення кінетичної енергії в момент гальмування 

боліда. 

8. Fiat 



Слово «Fiat» зазвичай вважають просто ім'ям знаменитого виробника. 

Насправді, це проста абревіатура, яка позначає: «Fabrica Italiana Automobili 

Torino» і вільно перекладається як «італійський автомобільний завод, 

Турин». 

9. Форд 

У Форда є серія спеціальних знакових скорочень, більшість з яких 

використовуються тільки для високопродуктивних машин, таких як Mustang і 

GT-суперкар. Але навіть прості і бюджетні моделі типу Focus і Taurus 

здаються солідніше, коли після назви стоять такі символи як, RS, SVT і т. Д. 

SHO: Швидке запалювання. 

SVT: Напівавтоматична збірка. 

ST: Спортивні технології. 

RS: Ралі Спорт. 

10. GMC 

У 1909 році компанія General Motors купила виробництво Motor Vehicle 

Company і перейменувала його в GM Truck and Coach Division. Пізніше ім'я 

скоротили до GMC, і в кінцевому підсумку весь світ знає виробника 

висококласних вантажівок, позашляховиків і кросоверів просто як GM. 

11. Honda 

Скорочення Two, одне з найбільш відомих абревіатур автомобільного світу 

сьогодні, можна знайти на задньому плані кращих моделей Honda, зокрема, 

Civic. Скорочення модифікаторів Si і Type R показують, що авто швидкісне і 

має високий крутний момент двигуна. Хонда часто використовує і такі 

абревіатури, як VTEC і bro. 

Si: Sport Injected (швидкий впорскування). 

Type R: гоночний тип. 

VTEC: змінний клапан газорозподілу з синхронізацією і електронним 

управлінням. 

12. Infiniti 

У 2010-му японський концерн встановив символ IPL на моделі G37. Це 

означало, що автомобіль має потужність двигуна 348 к.с. Після того, як всі 



автомобілі, незалежно від модельного ряду, стали оснащуватися повним 

приводом, в лінійці абревіатур Infiniti з'явився значок «X».  

13. Jaguar 

Компанія Jaguar використовує символи, які позначають високі швидкісні 

показники машини для модельного ряду. Акронім SVR з'явився на моделі 

Jaguar F-Type у 2016 році  після того, як його використовував Range Rover 

для класифікації своєї машини. 

SVR: Special Vehicle Racing (особливий режим їзди). 

SVO: Спеціальна збірка автомобіля. 

14. Lamborghini 

Абревіатура Lamborghini SV з'явилася після дебюту в 1972-му вже культової 

моделі Міура. З тих пір абревіатуру, яка позначає "супер швидко" 

використовували на моделях Diablo, Murcielago, Aventador. Це 

найпопулярніші і широко використовувані символи у всіх моделях 

італійського концерну. 

15. Lexus 

Lexus використовує тільки одну букву для класифікації своїх автомобілів, це 

«F - флагманські» моделі.  

16. Mercedes-Benz 

Часто в моделях Мерседес з'являються літери AMG, але мало хто знає, що це 

означає насправді. Це просто три буквених абревіатур імен засновників 

компанії і місто. 

AMG - Вернер Ауррехт, Ерхард Мелчер і місто Грофаспах. 

17. Mitsubishi      GDI  (Gasoline Direct Injection) - безпосереднє уприскування 

бензину. Система живлення ДВЗ, в якій бензин впорскується в циліндри 

двигуна за допомогою дворежимних форсунок. 

18. Nissan 

Модель спорткара (1984 р.)  GT-R   означає Gran Turismo Racer. 

19. Porsche 



Спортивні моделеі Porsche S і з турбонаддувом акронім GTS позначає Grand 

Turismo Sport. 

20. Subaru 

Абревіатури WRX і STI присутні у всіх моделях Субару в тій чи іншій 

послідовності символів. З 2010-го акроніми стали визначати не конкретний 

тип автомобіля, а виробничий напрям. 

WRX: Світовий ралійний експеримент або Світове ралі. 

STI: Subaru Tecnica International. 

21. VW 

Символи GTI на капоті Golf R позначають 2-х літрового двигуна з 

турбонаддувом. Абревіатура TSI або TDI - це параметри комплектації 

двигуна.  

DSG (Direct Shift Gearbox) - коробка передач безпосереднього перемикання. 

Автоматична коробка передач з паралельними веденими валами, в якій 

перемикання передач відбувається без розриву потужності. 

Абревіатура окремих машин на кузові (ззаду) 

AWD (All Wheel Drive) - всі колеса ведучі; 

FWD (Front Wheel Drive) - передні ведучі колеса; 

RWD (Rear Wheel Drive) - задні ведучі колеса; 

4WD-OD (Four Wheel Drive - On Demand) - чотири колеса ведучі (повний 

привід включається при потребі); 

4WD-FT (Four Wheel Drive - Full Time) - чотири колеса ведучі (постійно 

включений повний привід). 

 

ДОДАТОК  5 

Поширені україномовні абревіатури автомобільної галузі  

АБС -  анти-блокувальна сстема 

ВМТ – верхня мертва точка 

ГРМ – газорозподільчий механізм 



ДМВП – датчик масової витрати повітря 

ДПДЗ – датчик положення дросельної заслінки 

ДТ – датчик температури 

ДТ – датчик тиску  

ККД – коефіцієнт корисної дії 

КТЗ – колісний транспортний засіб 

КШМ  -  кривошипно-шатунний механізм 

НМТ– нижня мертва точка 

ПНВТ – паливний насос високого тиску 

ТС – технічний стан 

ЦПГ – циліндро-поршнева група  

ХХ  - холостий хід  

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК  6 

Абревіатури маркування  фар 

 

Типи фар  

за призначенням 

Маркування залежно від типу і джерела світла 

Лампа 

розжарювання 

Галогенна 

лампа  

Газорозрядна 

лампа 



Ближнього світла 

Дального світла 

Ближнього і дального 

світла 

C 

R 

CR 

HC 

HR 

HCR 

DC 

DR 

DCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 7 

Порядок розшифровки діагностичних кодів несправностей стандарту OBD-II 

Інформація спрощує  розшифровку кодів несправностей OBD ІІ, прочитання опису 

(змісту) помилок і їх з'ясування. 



 

Перша позиція: 

P - код помилок двигуна і / або АКПП 

B - код помилок "кузовних систем" (SRS, ЦЗ, склопідйомники) 

C - код помилок шасі (ходової частини) 

U - код помилок взаємодії між електронними блоками (наприклад, до шини CAN) 

  

Друга позиція: 

0 - загальний код для стандартного протоколу OBD-II 

1 і 2 - код виробника автомобіля 

3 - резерв 

  

Третя позиція  -  тип несправності: 

1 - паливна система або повітроподача 

2 - паливна система або повітроподача 

3 - система запалювання 

4 - допоміжний контроль 

5 - холостий хід 

6 – ЕБУ (ECU) або його мережа 

7 - трансмісія 

8 - трансмісія 

  

Четверта і п'ята позиції  -   Порядковий номер помилки 

 

 

 

ДОДАТОК 8 

Короткий англо-український словник автомобільних термінів 



A 

accelerator (BrE) - акселератор, педаль "газу" 

aerial (BrE) - антена 

air-bag - [надувна] подушка безпеки 

air conditioner - кондиціонер 

air duct - повітропровід 

air mass meter - датчик кількості  (маси) повітря 

air vent - вентиляція (отвір) 

alloy wheels - легкосплавні диски 

alternator - генератор 

antenna (AmE) = aerial – антена  

arch - дуга безпеки (у автомобілів з відкритим верхом) 

arm - важіль -див. suspension arm - важіль підвіски 

arm rest - підлокітник 

auto (infml, esp AmE) = car - автомобіль 

automatic choke - автомат холодного пуску (в карбюраторі) 

automatic shift - автоматична КПП 

automobile (fml, esp AmE) = car - автомобіль 

auxiliary shaft - додатковий вал 

axle - вісь 

axle-pin – чека 

 

B 

back seat - заднє сидіння 

back-up lights = reversing lights - ліхтарі заднього ходу 

ball joint - кульовий шарнір 

battery - акумулятор 

bearing - підшипник 

bed - кузов (вантажівки) 

bedliner - захисне покриття кузова вантажівки, як правило товстий пластик 

belt - ремінь 

blinker (AmE, infml) = indicator, індикатор 

body - кузов 

bonnet (BrE) = hood 

brake - гальмо 

brake disc - гальмівний диск 

brake lights - стоп-сигнали 

brake master cylinder - головний гальмівний циліндр 

brake shoe - гальмівна колодка для барабанного гальма 

brake drum - гальмівний барабан 

brake pad - гальмівна колодка 

brake rotor - гальмівний диск (AmE) 

brake servo - підсилювач гальм 

buckle (up) - пристебнутися (ременем безпеки) 

bulb - лампочка 



bumper - бампер 

bushing - сайлент-блок 

C 

caliper - супорт (гальмівний) 

camber - кут розвалу 

camshaft - распредвал 

cap - кришка; знімний дах на кузов (вантажівки) 

car - легковий автомобіль 

carburettor (BrE) / carburetor (AmE) - карбюратор 

caravan (BrE) - житловий причіп 

caster - кут поздовжнього нахилу осі повороту колеса 

choke - повітряна заслінка ( "підсмоктування") 

citation (AmE) - штраф за більш серйозне порушення, прирівняна до злочину, тягне за 

собою появу записи про кримінальне минуле. Див. Також ticket 

clamp - см. hose clamp 

clutch - зчеплення 

clutch plate - ведений диск зчеплення 

clutch release bearing - вижимний підшипник зчеплення 

coil - котушка запалювання 

column shift - підрульовий важіль перемикання передач 

combustion chamber - камера згоряння 

compartment - відсік 

connecting rod - шатун 

coolant - охолоджуюча рідина 

coolant tank (BrE) - розширювальний бачок (системи охолодження) 

crankshaft - колінвал 

cruise control - система автоматичної підтримки швидкості (Круз контрол, "автопілот") 

CV joint - ШРУС 

cylinder - циліндр 

cylinder block - блок циліндрів 

cylinder head - головка блоку циліндрів 

 

D 

dashboard - "торпеда", передня панель (в салоні) 

dipstick - щуп для вимірювання рівня (масла) 

differential - диференціал 

distributor - розподільник 

door - двері 

door handle - ручка дверей 

drain plug - зливна пробка 

driver's license (AmE) = driving license 

driver's seat - сидіння водія 



driveline -  ведучий привід. 

driving licence (BrE) - водійське посвідчення, "права" 

drum = brake drum 

 

E 

engine - мотор; двигун 

engine block - блок циліндрів 

estate car (BrE) - універсал (тип кузова) 

exhaust - випуск; вихлоп 

exhaust manifold - випускний колектор 

exhaust system - випускна система 

exit - з'їзд з магістралі 

F 

fan - вентилятор 

fan belt - ремінь приводу вентилятора 

fan clutch - термомуфти вентилятора 

fan cover - кожух вентилятора 

fast idle - підвищені (прогрівальні) оберти ХХ 

fasteners - кріплення (болти, гайки, шайби ...) 

fender - крило 

fender bender - зіткнення з незначними ушкодженнями 

filling station - автозаправна станція 

filter - фільтр 

flasher - миготливий сигнал світлофора; = indicator 

flat - спущений (про колесо); = Flat tyre; розряджений (про акумулятор) 

flat tyre - спущене колесо 

fog lights - протитуманні лампи / ліхтарі 

floor shift - підлоговий важіль перемикання передач 

flywheel - маховик 

frame - рама 

freeway (AmE) - магістраль 

fuel - паливо 

fuel lines – трубопроводи (паливні) 

fuse – запобіжник 

 

G 

garage - гараж; сервісна станція (ремонт і обслуговування автомобілів) 

gap - зазор 

gas (AmE) - бензин 

gas gauge (AmE) = petrol gauge 

gas pedal (AmE) = accelerator 

gas station (AmE) = filling station - автозаправна станція 

gas tank door (AmE) = petrol cap 

gasket - прокладка 



gauge - покажчик (температури, тиску і т.п., зазвичай стрілочний) 

gear - передача; конкретна шестерня в коробці 

gear lever (BrE) - важіль перемикання передач 

gear shift (AmE) = gear lever - важіль перемикання передач 

gear stick (BrE) = gear lever - важіль перемикання передач 

gearbox - коробка передач 

gearcase = gearbox – коробка передач  

glove box (AmE) = glove compartment - бардачок 

glove compartment - бардачок ( дослівно- відділення для рукавичок) 

grease - мастило 

grease gun - мастильний шприц 

grille - [декоративна] решітка радіатора 

guide - напрямна 

gun - см. grease gun- мастильний шприц 

 

H 

handbrake - важіль приводу гальма стоянки ( «ручник») 

hatchback - хетчбек (тип кузова) 

header tank (BrE) - розширювальний бачок (системи охолодження) 

headlight - фара 

headliner - обшивка стелі в салоні 

heater - обігрівач 

high beam - дальнє світло 

hinge - дверна петля 

hitch, trailer hitch - зчіпний пристрій 

hood - капот 

horn - звуковий сигнал (клаксон) 

hose - шланг 

hose clamp - хомут 

hub - см. wheel hub 

hubcap - [декоративний] ковпак колеса 

hypoid gear - гипоїдна передача 

I 

idle jet - жиклер ХХ 

idle speed - обороти ХХ 

idler - вал, який нічого не призводить, "лінивець" 

indicator - покажчик повороту (зовнішній світлоприлад на автомобілі, "поворотник") 

indicator switch (BrE) - важіль включення покажчиків повороту 

ignition - запалювання 

ignition key - ключ запалювання 

ignition-kill switch - імобілайзер 

ignition switch - замок / вимикач запалювання 

injection - впорскування 

inlet - впуск 

inlet manifold - впускний колектор 



J 

jack - домкрат 

jet - жиклер 

jump start - завести автомобіль від зовнішнього джерела - акумулятора іншого автомобіля ( 

"прикурити"), з накату 

K 

key - ключ (замка) 

kingpin - вісь, шворінь 

L 

lamp - фара в зборі 

lens - скло (фари) 

lever - важіль 

license plate (AmE) - номерний знак 

lock - замок, фіксатор, блокування 

low beam - ближнє світло 

M 

master cylinder - см. brake master cylinder 

moonroof - прозорий люк або вікно в даху (пор. sunroof) 

motor - мотор 

motorcar (BrE, fml) = car 

motorway (BrE) - магістраль 

mount - опора 

mudflap (BrE) - бризковики 

muffler (AmE) = silencer 

N 

number plate (BrE) - номерний знак 

O 

octane number - октанове число 

oil -  олива, масло 

oil pan - піддон картера двигуна 

overdrive - підвищує передача в АКПП 

overlap - перекриття (клапанів) 

oversteering - надлишкова обертальність 

oxygen sensor - датчик кількості кисню у випускних газах 

P 

parking - стоянка 

parking brake - гальмо стоянки 

parking light (AmE) - підфарник, "габарит" 

parking ticket - штраф за порушення правил стоянки, см. ticket 

passenger seat - пасажирське сидіння (переднє) 

petrol (BrE) - бензин 

petrol cap (BrE) - лючек бензобака 

petrol gauge (BrE) - покажчик рівня палива 

petrol station (BrE) = filling station 

pickup, pickup truck - легковий вантажівка з відкритою вантажною частиною кузова 

pipe - труба, трубка 



piston - поршень 

piston ring - поршневі кільця 

power locks - замки з електроприводом 

power steering - підсилювач рульового управління 

pump - насос 

R 

radiator - радіатор 

rear axle - задній міст 

rear light - задній габаритний ліхтар 

rear seat = back seat – заднє сидіння 

rear-view mirror - дзеркало заднього виду (внутрісалонне) 

rear window - заднє скло 

relay - реле 

reservoir - бачок, ємність 

reversing lights - ліхтарі заднього ходу 

rim - колісний диск 

rod - тяга 

rod end - наконечник тяги 

inner / outer rod - внутрішня / зовнішня тяга 

roof - дах 

rotor - бігунок; brake rotor 

roundabout (BrE) - перехрестя з круговим рухом 

S 

safety belt = seat belt 

safety seat - спеціальне дитяче сидіння 

seal - сальник 

seat - сидіння 

seat belt - ремінь безпеки 

shaft - вал 

shift - передача (в трансмісії) 

shift stick (AmE) = gear lever 

shock = shock absorber 

shock absorber - амортизатор 

shoe = brake shoe 

shoulder - узбіччя 

sidelight (BrE) - підфарник, "габарит" 

side mirror (AmE) - дзеркало заднього виду (бічний) 

silencer (BrE) - глушник 

skid - занос; ковзати 

spare tire - запасне колесо, "запаска" (як правило, неполноразмерная) 

full size spare tire - повнорозмірна запаска 

spark [plug] - свічка запалювання 

speeding - перевищення швидкості 

speedometer - спідометр 

splash guard (AmE) - бризковики 

spring - пружина 



sprocket - шестерня 

stabilizer bar - стабілізатор поперечної стійкості 

starter motor - стартер 

station wagon (AmE) = estate car, універсал 

steering lock - блокування / замок керма (рульового колеса) 

steering wheel - рульове колесо 

stick shift (AmE) - ручна (не автоматична) КПП 

stop-lights = brake lights 

strut - амортизаторная стійка 

strut assembly - стійка в зборі 

strut tower - частина кузова, в якій розміщується стійка, "чашка" 

sunroof - люк (в даху) 

sun visor - сонячний козирок 

suspension - підвіска 

suspension arm - важіль підвіски 

intercooler - проміжний охолоджувач (повітря в системах з турбонаддувом) 

T 

tachometer - тахометр 

tailgate - задні двері (в універсалах) 

tailgate - "висіти на хвості" 

taillight = rear light 

tensioner - натягувач 

thermostat - термостат 

ticket (BrE) - штраф, накладається за менш серйозне порушення, інших наслідків, як 

правило, не тягне. Див. Також citation 

timing belt - ремінь приводу газорозподільного механізму 

timing chain - ланцюг приводу газорозподільного механізму 

tire (AmE) = tyre 

toe - кут сходження 

torque - момент (крутний) 

torsen differential - від TORque SENsing - "чутливий до моменту" диференціал, 

перерозподіляє крутний момент між осями пропорційно навантаженню 

traffic light / traffic signal - світлофор 

trailer (AmE) = caravan 

transmission - трансмісія 

tranny (AmE) - трансмісія 

travel mug - кружка-непроливайка 

truck - вантажівка (в т.ч. легковий) 

trunk - багажник 

tubeless - беськамерная (покришка) 

tube type - камерна (покришка камерного типу) 

turn signal lever (AmE) = indicator switch 

tyre (BrE) - покришка 

U 



understeering - недостатня обертальність 

universal joint - карданний шарнір 

U-joint = universal joint 

upholstery - оббивка салону, сидінь 

U-turn - розворот 

V 

valve - клапан 

valve stem seal, valve seal - сальник клапана, масло-знімаючий ковпачок 

vanity mirror - дзеркало на тильній стороні сонцезахисного козирка 

V-belt - клиновидний ремінь 

voltage regulator - регулятор напруги 

W 

washer - 1) омивач; 2) шайба (кріплення) 

wheel - колесо 

wheel hub - маточина 

winch - лебідка 

window - вікно / скло дверей 

window roller (AmE) = window winder 

window winder (BrE) = рукоятка склопідіймача 

windscreen (BrE) - лобове / вітрове скло 

windscreen wiper (BrE) - склоочисник 

windshield (AmE) - лобове / вітрове скло 

windshield wiper (AmE) = windscreen wiper 

wing (BrE) - крило 

wing mirror (BrE) - дзеркало заднього виду (бічний) 

winker (BrE, infml) = indicator 

wrench - гайковий ключ 

wrist pin - поршневий палець 

 

 

 

 

 

 

 

Використані джерела 

1. Микульчик Р. Сучасні українські абревіатури: перспективи і стан 

дослідження / Роман Микульчик // Вісник Нац. ун-ту «Львівська 



політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2005. – № 

538. – С. 12–15. 

2. Видання нормативного характеру НАТО станом на 23 травня 1999 

року… <http://rada.gov.ua> 

3. Нікуліна Н.В. Становлення сучасної української термінологічної 

системи  

4. автомобілебудування та ремонту транспортних засобів.- Автореф. 

канд. філ. Наук.- Харків.- 2005 

5. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – 750 с.  

6. Бойченко Л. М. Структурно-семантичні типи абревіатур і діапазон їх 

дериваційної активності в сучасній українській мові // Мовознавство. – 

1982. – № 5. – C. 75–80. 

7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / За ред. 

В. Т. Бусела, – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с. 

8. Карташевич А.Н.  Диагностирование  автомобилей. Практикум.- 

Минск.- 2011.- 208 с. 

9. Уве Рокош. Бортовая  диагностика.Перевод с нем.ООО«СтарСПб». 

М.:ООО«Издательство« Зарулем»,2013.- 224 с. 

10. Яковлев В. Ф. Диагностика электронных систем автомобиля. Учебное 

пособие. М.: СОЛОН-Пресс, 2003, 272 с. 

11. ДСТУ. Інформаційні технології. Мови програмування. Терміни та 

визначення. (ISO/IEC 2382-15:1999, MOD). 

12. ДСТУ 2400-2005. Інформаційні технології. Розподілене оброблення 

даних. Терміни та визначення. (ISO/IEC 2382-18:1999, MOD).  

13. ДСТУ 2505-2005. Інформаційні технології. Організація даних. Терміни 

та визначення. (ISO/IEC 2382-4:1999, MOD). 

14. ДСТУ 2668-2005. Інформаційні технології. Безвідмовність, 

ремонтопридатність та готовність. Терміни та визначення. (ISO/IEC 

2382-14:1997, MOD).  

15. ДСТУ 2874-2005. Інформаційні технології. Бази даних. Терміни та 

визначення. (ISO/IEC 2382-17:1999, MOD). 

16. ДСТУ 3043-2005. Інформаційні технології. Обмін даними. Терміни та 

визначення. (ISO/IEC 2382-9:1995, MOD).  

17. ДСТУ 3044-2005. Інформаційні технології. Подання даних. Терміни та 

визначення. (ISO/IEC 2382-5:1999, MOD).  

 

 

 

http://rada.gov.ua/


 

 

 


	Brake by wire (англ.) – Гальмо по проводу
	EBP- Electronic brake pressure (англ.) - Система прискорення реакцій гальмівної системи повністю електронна. У момент, коли водій знімає ногу з педалі гальма, EBP автоматично наближає колодки до дисків впритул. І таким чином, ця система готова в будь-...
	RBS – Recuperative brake system (англ.) – Рекуперативна система гальмування
	8. Карташевич А.Н.  Диагностирование  автомобилей. Практикум.- Минск.- 2011.- 208 с.

