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Bendrovė
• Atsarginių dalių, skirtų keleivinia   ms 

ir komerciniams automobiliams bei 
furgonams, gamyba ir platinimas.

• Specializuotas vairo mechanizmo ir 
pakabos komponentų tiekėjas.

• Partnerio tinkle įdarbinta 1 200 žmonių.
• Gaminiai siūlomi 120 šalių rinkose, 

visuose žemynuose.
• Vienas didžiausių darbdavių.
• Įgaliotasis ekonominis operatorius. 

Gaminių asortimentas
• 15 600 gaminių, skirtų keleiviniams 

ir komerciniams automobiliams bei 
furgonams, įskaitant 600 HD dalių.

• Visapusiškas gaminių asortimentas, 
ypatingą dėmesį skiriant vairavimo ir 
pakabos detalėms bei gumos ir meta-
lo dalims. 

Gamyba
• Bendrovės valdomos gamyklos, 

kurių specializacija – vairo mecha-
nizmo ir pakabos technologijos, gu-
mos bei metalo dalių projektavimas. 

• Kruopščiai pasirinktos aukščiausios 
kokybės medžiagos. 

• Ypač tiksli gamybos įranga. 
• Naujausios gamybos technologijos. 
• Efektyvios surinkimo linijos.
• Ypač kvalifikuoti specialistai.
• Ilgalaikė atsarginių automobilių da-

lių gamybos patirtis; gaminiai rinko-
je žymimi MEYLE ir MEYLE-HD pre-
kių ženklais. 

MEYLE-HD
• Giluminė originaliosios 

įrangos dalių, kurios 
linkusios anksčiau laiko 
sugesti / susidėvėti, analizė.

• Mūsų komanda, Hamburgo bazė-
je bendradarbiaudama su žymiais 
tyrimų institutais ir projektavimo 
partneriais, kuria naujas, tvirtesnes 
automobilių detales. 

• Iš naujo suprojektuotų komponentų 
gamyba mūsų gamyklose arba tarp-
tautiniame gamybos tinkle, patiki-
mų partnerių centruose. 

Kokybės valdymas
• Sudėtiniai kokybės testai Hamburgo 

bandymų laboratorijoje ir gamyklose. 
• Pažangios testavimo įrangos naudo-

jimas.
• Pirmojo gaminio patikra.
• Nuolatinė gaunamų prekių patikra. 
• Reguliariai atliekami gaminių ir pro-

cesų auditai.
Pneumatinė sistema

Keleiviniai automobiliai ir furgonai

Komerciniai automobiliai

Pakaba ir vairo 
mechanizmas

Aušinimo sistemos 
dalysStabdžiaiGumos ir 

metalo dalys

Amortizatoriai Filtrai Vairo mechanizmas ir pakaba Elektros sistema ir jutikliai

Projektavimas ir gamyba pagal užsakymą

Pakaba ir vairo 
mechanizmas Aušinimo sistemos dalys Stabdžiai

Ieškokite e. kataloge .

Kodai
034 032 0092, 616 060 5582, 100 501 0014, 
100 411 0022, 100 399 0020

Meyle – bendrovės produkcija jau 
AD Baltic prekybos vietose
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Eurol® Spartamet 
SX – Spartamet 
mopedų dvitakčių 
variklių alyva
Eurol® Spartamet yra dvitakčių variklių 

alyva, specialiai sukurta vadinamųjų 
Spartamet mopedų varikliams tepti.

Alyva saugo mažą variklį, kad ant 
stūmoklio nesikauptų nuosėdos, ir kiek 
įmanoma užtikrina visišką sudegimą. 

SX turi specialiųjų dispergavimo 
priedų, kurie neleidžia net ir žemoje 
temperatūroje kauptis nuosėdoms. 

Eurol® Spartamet lengvai maišoma 
su bešviniu benzinu gaunant vienalytį 
„pradinį mišinį“. Pakuotėje yra kalibra-
vimo žymė, pagal kurią visada galima 
gauti reikiamą maišymo santykį.

Eksploatacinių charakteristikų lygis
Spartamet SX: API: TC, CEC-TSC-3
Maišymo santykis
Maišymo santykis 1:100, jei gamintojas nenuro-
do kitaip.

Tipinės savybės SX 
Tankis 20 °C temperatūroje kg/l 0,878
Klampa 100 °C temperatūroje mm2/s 9,2
Klampa 40 °C temperatūroje mm2/s 70,8
Klampos indeksas – 105
Pliūpsnio temperatūra °C 82
Stingimo temperatūra °C –18

Eurol® Lawnmower oil – 
tai mineralinė vejapjovių 
varikliams skirta alyva
Eurol® Lawnmower oil yra gerai pa-

tikrinta keturtakčių (vejapjovių) ben-
zininių variklių ir dyzelinių variklių be 
pripūtimo vienos klampos alyva.

Eurol® Lawnmower oil alyvos geros 
valomosios ir apsauginės savybės. Tai 

užtikrina apsaugą nuo degimo nuosė-
dų ant stūmoklių, vožtuvų ir degimo 
kamerose susidarymo.

Eurol® Lawnmower oil alyva optima-
liai saugo nuo dilimo, korozijos ir putų 
susidarymo, be to, ji labai atspari oksi-
dacijai, todėl netirštėja.

Eksploatacinių charakteristikų lygis
API: SJ/CF

Tipinės vertės 30
Tankis 20 °C temperatūroje kg/l 0,887
Klampa 100 °C temperatūroje cSt 11,8
Klampa 40 °C temperatūroje cSt 109
Klampos indeksas – 96
Pliūpsnio temperatūra (COC) °C 227
Stingimo temperatūra °C –18
Sulfatinių pelenų kiekis % masės 0,82
Suminis šarmų skaičius, TBN mg KOH/g 6,1

Eurol® SX Sport 2T
Eurol® SX yra aukščiausios koky-

bės alyva, skirta tepti oru ar vandeniu 
aušinamiems dvitakčiams varikliams 
(< 50 cm3 tūrio), kurie turi arba neturi 
įpurškimo sistemos, pvz., motociklų, 

skuterių, vejapjovių ir valčių varikliams

Naujos eurol alyvos,
skirtos mopedų, motociklų,

Eurol® Spartamet SX – Spartamet 
alyva saugo mažą variklį, kad 
ant stūmoklio nesikauptų 
nuosėdos, ir kiek įmanoma 
užtikrina visišką sudegimą

Eurol® Lawnmower Oil alyvos 
geros valomosios ir apsauginės 
savybės
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mopedų, skuterių, vejapjovių ir valčių 
varikliams.

Eurol® SX dvitakčių variklių alyva yra 
ilgą laiką bandyta ir pagaminta iš puikių 
bazinių alyvų bei priedų, kurie užtikrina 
optimalų tepimą aukštos temperatūros 
ir didelių apkrovų sąlygomis.

Eurol® SX lengvai maišoma su bešvi-
niu benzinu. Ji neleidžia susidaryti nuo-
sėdoms ant uždegimo žvakių ir stūmok- 
lių, taip pat mažina išmetamų dūmų 
kiekį ir yra mažiau kenksminga aplinkai.

Pakuotės: 200 l, 60 l, 12 × 1 l
Eksploatacinių charakteristikų lygis
JASO FB, ISO EGB
Maišymo santykis
Normaliomis sąlygomis 1:50, išskyrus atvejus, kai ori-
ginaliosios įrangos gamintojas nustato kitą santykį.

Tipinės savybės SX Sport
Tankis 20 °C temperatūroje kg/l 0,878
Klampa 100 °C temperatūroje mm2/s 9,4
Klampa 40 °C temperatūroje mm2/s 72,5
Klampos indeksas – 106
Pliūpsnio temperatūra °C 140
Stingimo temperatūra °C –21
Sulfatinių pelenų kiekis % masės 0,02

Eurol® Supreme Synthetic – 
sintetinė oru ir vandeniu 
aušinamų dvitakčių 
variklių alyva
Eurol® Supreme Synthetic yra sinte-

tinė alyva, specialiai sukurta tepti oru 
arba vandeniu aušinamiems dvitak-
čiams varikliams (aušinami radiatoriu-
mi), kurie turi arba neturi katalizinio 
konverterio. Be to, produktas labai tin-
ka įpurškimo sistemoms.

Eurol® Supreme Synthetic dvitakčių 
variklių alyva yra pagaminta iš bazi-
nių alyvų ir ilgai veikiančių apsaugos 
priedų. Produktas sudaro tvirtą tepalo 
plėvelę ir puikiai tepa aukštoje tempe-
ratūroje. Degimo kamerose ir prapū-
timo angose nėra nuosėdų ir jos yra 
apsaugotos nuo dilimo ir korozijos. 
Uždegimo žvakės visą laiką švarios ir 
tinkamai veikia.

Eurol® Supreme Synthetic lengvai 
maišoma su benzinu ir gaunamas 
vienalytis mišinys. Alyva saugo nuo 
strigimo ir nuosėdų ant stūmoklių ir 
išmetimo sistemoje susidarymo. Dėl 
tinkamai paruošto mišinio užtikrina-
ma ilgalaikė variklio eksploatavimo 
trukmė. Susidaro labai mažas dūmų 
kiekis.

Eurol® Supreme Synthetic užtikrina 
tolygų ir lengvą variklio paleidimą že-
moje temperatūroje ir sudaro sąlygas 
visiškai išnaudoti variklio sukuriamą 
galią.

Eksploatacinių charakteristikų lygis
API TC+, ISO-L-EGD, JASO: FC (mažai dūmų), 
TISI, Piaggio
Maišymo santykis
1:50, išskyrus atvejus, kai gamintojas nustato 
kitą santykį.

Tipinės savybės
Tankis 20 °C temperatūroje kg/l 0,875
Klampa 100 °C tempera-
tūroje

cSt 12,6

Klampa 40 °C temperatūroje cSt 98,4
Klampos indeksas – 124
Pliūpsnio temperatūra (COC) °C 100
Stingimo temperatūra °C –21
Sulfatinių pelenų kiekis % masės 0,17
Suminis šarmų skaičius, TBN mg KOH/g 2,1

Eurol® SX dvitakčių variklių 
alyva  užtikrina optimalų 
tepimą aukštos temperatūros ir 
didelių apkrovų sąlygomis

Eurol® Supreme Synthetic yra 
sintetinė alyva, specialiai 
sukurta tepti oru arba vandeniu 
aušinamiems dvitakčiams
varikliams
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Puikiomis eksploatacinėmis savybė-
mis pasižyminti sintetinė variklių alyva 
Ford Formula F 5W-30 leidžia pailginti 
variklio naudojimo trukmę. Rekomen-
duojama benzininiams ir dyzeliniams 
Ford varikliams.

Dėl savo eksploatacinių savybių 
Ford Formula F 5W-30 padeda taupyti 
degalus ir mažinti СО2 kiekį, o esant že-
mai temperatūrai variklis paleidžiamas 

lengviau ir alyva greičiau pasiekia visas 
variklio dalis. Taigi tuo pat metu suma-
žėja įprastas variklio nusidėvėjimas ir 
ilgėja variklio naudojimo trukmė.

Saugo nuo nusidėvėjimo (ypač 
guolius ir sudedamąsias vožtuvo me-
chanizmo dalis) netgi ekstremaliomis 
eksploatavimo sąlygomis. Puikios plau-
namosios savybės neleidžia susidaryti 
nuosėdoms ir juodajam šlamui.

Sintetinė variklių alyva Ford Formula F 5W-30 
taupo degalus ir mažina СО2 kiekį

Ford Formula F 5W-30 saugo nuo 
nusidėvėjimo netgi ekstremaliomis
eksploatavimo sąlygomis

Naujas 2012 m. KyB pakabos spyruoklių katalogas

 KYB išleido naują 2012 m. pakabos 
spyruoklių KYB K-Flex katalogą. Šiame 
leidinyje prieinama forma pateikiama 
įspūdinga 143 naujų ir 59 atnaujin-
tų pakabos spyruoklių pasiūla. Tokiu 
būdu kataloge surinktas visas 2 300 da-

lių, dabar prieinamų Europos antrinėje 
rinkoje, spektras.

Naujas katalogas užtikrina tai, kad ma-
žesnis dalių skaičius turi platesnį pritaiky-
mo spektrą, o platintojai savo klientams 
gali pateikti puikią pasiūlą.

Naują pakabos spyruoklių katalogą galima atsisiųsti PDF formatu iš KYB 
Europe interneto svetainės. Jį taip pat rasite elektroninių katalogų sąraše, 
pvz., TECDOC. Pakabos spyruoklių KYB K-Flex katalogas lengvai skaitomas ir 
yra tokios pat formos, kaip ir amortizatorių katalogas

SWAG stabilizatoriaus įvorė su me-
džiagos sluoksniu, pvz., SWAG Nr. 10 61 
0032, palyginimo Nr. 124 323 49 85.

Medžiagos sluoksnis apsaugo nuo 
tiesioginio kontakto tarp stabilizato-
riaus įvorės gumos ir stabilizatoriaus 
metalo, taigi išvengiama girgždėjimo!

Prašome apsvarstyti galimybę 
panaudoti šias detales savo dirb-
tuvėse: stabilizatoriaus įvorės tinka 

SWAG stabilizatoriaus įvorės – vienos 
populiariausių detalių automobilių rinkoje

Ieškokite e. kataloge .

Kodas: 10610032

124/129/201/202/208 ir 210 serijoms. 
Atliekant remonto darbus ir Mercedes 
automobiliuose reikia pakeisti šias dvi 
detales.

SWAG bendrovė yra vienintelė tie-
kėja, kuri atskirų automobilių detalių 
rinkoje siūlo šias stabilizatoriaus įvores!

Medžiagos sluoksnis apsaugo 
nuo tiesioginio kontakto tarp stabi-

lizatoriaus įvorės gumos ir stabili-
zatoriaus metalo, taigi išvengiama 

girgždėjimo!
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Naujienos iš

Mobilusis saugumas
Tai pirmieji modifikuoti dienos švie-

sos žibintai, kuriems pritaikyta LED Light 
Guide šviesos diodų žibintų nukreipimo 
technologija. Nepaprasta forma užtikri-
na integruotą, tačiau drauge ir dinamiš-
ką dizainą. 

Dėl pažangios įrengimo sistemos 
įrengimo darbai užtrunka mažiau nei 
1 valandą. 

80 proc. mažesnės elektros energijos 
sąnaudos – taip taupomi degalai, be to, 
ilgesnis dienos šviesos lempučių naudo-
jimo laikas.

Dienos šviesos ir padėties nustatymo 
(Daytime-and Positioning Light) funkcija.

Atitinka ECE R87 dienos šviesos žibin-
tų direktyvos reikalavimus. 

Tikslinės grupės saugumas ir dizainas, 
sukurtas orientuojantis į vairuotojus.

• Ryškus dizainas: plačios ir veržlios 
linijos paryškina dinamišką auto-
mobilio išvaizdą. 

• Dviguba funkcija: dienos šviesos 
važiavimo ir žibintų padėties nu-
statymo. 

• Naujas pakuotės dizainas ir kom-
plektai, kuriuos sudaro du vienetai. 

• Tinka daugeliui automobilių mo-
delių. 

• Mažos elektros energijos sąnaudos. 
• Dėl aukštos apsaugos klasės IP 

69K LED dienos šviesos važiavimo 
žibintams nekenkia intensyvus au-
tomobilio plovimas. 

Šie aukštos kokybės LED dienos 
šviesos važiavimo žibintai yra gami-
nami Europos Sąjungoje ir apima 
įspūdingą pažangią technologiją bei 
stilingą dizainą; be to, šie žibintai iš 
karto patraukia dėmesį savo patrauk-
lia, šiuolaikiška pakuote.

Pirmą kartą panaudojus LED-
Light-Guide šviesos diodų 
žibintų nukreipimo techno-
logiją, pristatomi naujieji mo-
difikuoti DRL dienos šviesos 
žibintai.

LED (šviesos diodų) dienos šviesos 
važiavimo žibintų rinkinys

Ryškus vizualus ir 
techninis pasieki-
mas – dienos šviesos 
važiavimo žibintai!

Kodas: LIGHT AND DAY DRL KIT

Trikdžiai dėl kitų veikiančių prietaisų, 
pavyzdžiui, stacionaraus šildytuvo.

• Neteisingas ECE/SAE patvirtinimas;
• Negalima atlikti įrengimo darbų pagal 

ECE/SAE.

Šalyse, kuriose galioja reikalavimas naudoti dienos šviesos 
važiavimo žibintus, modifikuotų žibintų blokai gali padėti su-
taupyti degalų ir pailginti trumpųjų šviesų naudojimo trukmę.

Taupymas
Problemos 
dėl patikros

Elektros sistemos 
problemos

Išspręsta Osram
Išspręsta Osram

Išspręsta Osram
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LED šviesos 
diodinės lemputės – 
naujieji SSL gaminiai
Ypač patikimi – aukšta spalvos 

temperatūra – puikios kokybės šviesos 
spinduliavimas.

LED šviesos diodinės lemputės:
• geriausiai LED šviesos diodų ap-

švietimą užtikrina naujausios opti-
nio difuzoriaus medžiagos;

• iki 100 proc. daugiau stiliaus gali-
mybių dėl iki 6 000 K spalvos tem-
peratūros;

• iki 80 proc. mažiau kenkia aplinkai 
dėl mažų energijos sąnaudų;

• šių LED šviesos diodų dydis – kaip 
mažų pagalbinių pūslelių, tokiu 
būdu taupoma vieta, o tai tampa 
konkurenciniu pranašumu;

• populiariausi ir dažniausiai perkami 
tipai: W5W, T4W, C5W;

• naudojimas tiek viduje, tiek išorėje 
(ne ECE);

• priderinta pagal tikslinės grupės 
poreikius, išsiskiria mobiliu dizainu;

• kiekvienu atveju galima įsigyti „šil-
tą“ (4 000 K) ir „vėsų“ (6 000 K) va-
riantus.
Patrauklūs, vietą taupantys, lengvai 

prižiūrimi naujųjų LED šviesos diodi-
nių lempučių komplektai idealiai tinka 
greitiems pardavimams. 

Šviesos intensyvumo 
paskirstymas

Kokybę užtikrina naudojamų 
LED šviesos diodų ir papildomos 
optikos derinys. Osram diodinėse 
lemputėse naudojami OSLON SSL 
150 LED šviesos diodai, kurie pasi-
žymi 1500 apšvietimo kampu ir pa-
žangia matine optika. W5W ir T4W 
lemputės užtikrina iki 300° apšvieti-
mo kampą, o C5W – net iki 360°. Tai 
garantuoja tobulą sąveiką su įvai-
raus dizaino atšvaitais. Tokiu būdu 
galima pasinaudoti sprendimais, 
kurie yra efektyvesni nei konkuruo-
jančių gaminių.

Šilumos valdymas

Maksimali aplinkos temperatūra, kurią atlaiko šios lemputės, 
gali siekti iki 85 °C. Jos turi efektyvų radiatorių (varinį), taip pat ir 
papildomus elektronikos komponentus, kurie saugo šviesos šaltinį 
nuo perkaitimo.

Vientisas 
apšvietimas

Vientisas apšvietimas, jokio taš-
kinio apšvietimo.

Efektyvus elektros 
energijos naudojimas

Efektyvus elektros energijos 
naudojimas sumažina energijos 
sąnaudas ir prisideda prie šilumos 
valdymo. Šių lempučių apšvietimo 
efektyvumas siekia iki 65 Lm/W – tai 
didžiausia vertė, lyginant su konku-
rentų siūlomais gaminiais. 

Naujos Osram 
lemputės AD Baltic 
skyrius pasieks 
artimiausiu metu
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MICROFIBER sintetinis pluoštas prie-
šinasi bakterijų saviveisai, yra ilgaamžiš-
kesnis nei įprastiniai natūralūs pluoštai.
• Medžiaga: 70 proc. poliesterio / 

30 proc. poliamido.
• Dydis: 38 x 38 cm.
• Svoris: 55 g / 340 g g/m2.
• Žalios spalvos (2 480).
• Pakuotė:  1 x 5 vnt. 

• Plaunama: galima skalbti 90 laips-
nių temperatūroje.

• Lengva naudoti: galima naudoti ir 
sausą, ir drėgną.

• Daniška kokybė.

Gaminiui panaudota ir pri-
valumus užtikrina Best Value 
Blade (BVB) technologija.
• Visiškai iš metalo pagaminto 

langų valytuvo technologija. 
• Specialiai apdorotas natūra-

lus kaučiukas siekiant užtik-
rinti optimalų priekinio stiklo 
valymą. 

• Universalus, iš anksto pritaiky-
tas adapteris. 

Techniniai parametrai 
Spalva Mėlyna
Sluoksniai 2 
Metrai 380 m
Lapelių matmenys 380 x 380 mm 
Ritinio skersmuo 290 mm 
Ritinių skaičius 1 000

Katrin popieriniai rankšluosčiai jau prekyboje

Katrin Basic XL Brown 
• Standartinės kokybės kas-

dienio naudojimo popierinis 
rankšluostis.

• Vienas sluoksnis.
• Tvirtas pluoštas. 

Kodas 46391

Techniniai parametrai 
Spalva Rusva 
Sluoksniai 1 
Metrai 1 000 
Lapelių matmenys 32 x 100 cm 
Ritinio matmenys 37 x 32 cm 
Ritinių skaičius 1  000

Katrin Classic XXL 2 Blue 
• Standartinės kokybės kasdienio 

naudojimo popierinis rankšluostis.
• Geros sugeriamosios savybės.
• Du sluoksniai.
• Tvirtas pluoštas. 

Kodas 46416

Nauji Valeo valytuvai First – ekonominės klasės pirkėjams

• Tik tradicinės valytuvų mentės.
• 11 vienetų, skirtų X1 – užtikrinamas 

geresnis lankstumas.
• Rinkiniuose yra 5 vienetai daug važi-

nėjantiems vairuotojams.

• 1 vienetas, įskaitant specifinį rusiš-
ką jungiamąjį elementą (B8 skirtas 
LADA modeliui).

• Ilgis – nuo 350 iki 650 mm.

Du nerūdijančio plieno kaiščiai
1. Jokios korozijos / geresnis patvarumas.
2. Geresnis spaudimo paskirstymas.
3. Geriau priglunda prie priekinio stiklo. 

Visiškai metalinė struktūra
Atsparumas korozijai / tvirtumas ir patvarumas.

Nuo triukšmo saugantys polimerai 
Užtikrina tylų ir veiksmingą langų valymą. 

Vėdinamas pagrindinis lankas
Sumažina pakėlimą važiuojant dideliu greičiu. 

Universalus, iš anksto įtaisytas adapteris
Lengvai pritaikomas populiariems automobiliams. 

Natūralus kaučiukas + papildomas, oro veiksniams atsparus junginys
Optimalus efektyvumas ir geresnis patvarumas.

Kodai
575535, 575538, 575540, 575545, 575548, 
575550, 575553, 575555, 575560, 575561

Ieškokite e. kataloge .

95% didesnė apsauga 
nuo bakterijų

10 kartų 
ilgesnis valymo ciklas

Microfiber Cloth Tricot mikropluošto šluostė

Kodas Microfiber Cloth Tricot (5)

Made in

Denmark
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www.gates.com/europe - www.gatesautocat.com - inforequest@gates.com

Kas yra 
varomoji automobilių 

pramonės lyderių jėga?

Kas yra 
varomoji automobilių 

pramonės lyderių jėga?

„Gates“. Mes esame visų jų 
varomosios jėgos šaltinis.

„Gates“. Mes esame visų jų 
varomosios jėgos šaltinis.

Geriausia pavarų technologija.
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ADeCAT – patogiausia sistema

kataloge?

Praeitame AD informaciniame auto-
verslininkams skirtame leidinyje pasi-
džiaugėme, kad atliktas klientų tyrimas 
dar kartą įrodė, jog ADeCAT išlieka po-
puliariausias automobilių detalių paieš-
kos ir užsakymo katalogas Lietuvoje ir 
Latvijoje.

Mes nuolat atnaujiname ADeCAT 
katalogo funkcijas tam, kad palengvė-
tų ir paspartėtų Jūsų darbas ieškant, 
pasirenkant ar užsakant reikiamų aukš-
čiausios kokybės automobilių detalių.

Norime pabrėžti, kad detalių paieš-
kos katalogas ADeCAT ne tik padeda ras-
ti konkretiems automobilių modeliams 
reikiamas detales, bet ir teikia daug 
naudingos papildomos informacijos 
autoverslininkams. Kai kurie detalių ga-

mintojai pateikia ir vaizdinės techninės 
medžiagos, susijusios su įvairių detalių 
montavimu, instaliavimu ar pakeitimu. 
Norint susipažinti su šia informacija nuo 
šiol Jums tereikia prie kataloge esančios 
detalės paspausti simbolį  (1 pav.). 

Taip pat norime informuoti, kad 
ADeCAT internetinio katalogo meniu 
juostoje visų klientų patogumui atsi-
rado naujas įtempimo komplekto žen-
klas  (2 pav.). Nuo šiol paspaudę šį 
įtempimo komplekto ženklą Jūs grei-
čiau ir lengviau rasite reikiamas deta-
les.

Taigi tikimės, kad ši naudinga in-
formacija padės sutaupyti laiko ir pro-
fesionaliai bei kokybiškai atlikti auto-
mobilio remonto darbus.

Kas naujo ADeCAT

1 pav. Vaizdinės techninės 
informacijos ženklas

2 pav. Naujas įtempimo 
komplekto ženklas
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Sezoniniai produktai. Aukščiausia klasė

AD vasariniai plovikliai – puikios valomosios 
savybės, išskirtinis kvapas ir gera kaina

AD vasariniai langų plovikliai 
skirti tikriems automobilių 
mylėtojams

AD vasarinių langų ploviklių sudė-
tyje yra valomąsias savybes gerinančio 
etilo spirito, taip pat konservantų, kad 
produktas negestų. Plovikliai nesukelia 
automobilio detalių korozijos, nepa-
žeidžia guminių dalių, tinka naudoti 
vasarą iki vėlyvo rudens. Neužšąla iki 
–5 ºC. 5 l Premium klasės vasarinis stik-
lo ploviklis pasižymi vokiška kokybe ir 
išskirtiniu obuolių kvapu.

Nusidėvėjusios apsaugos gali su-
kelti rimtą automobilio gedimą. Nau-
jos gumos užtikrina apsaugą nuo rie-
balų, vandens ir asfalto purvo, galinčio 
sutrikdyti normalią lanksto, leidžiančio 
velenui išvystyti galią per alkūninę svir-
tį, veiklą. Nauja apsauga kainuos daug 
pigiau nei visas lankstas. Apsaugoms 
tvirtinti rekomenduojame naudoti Du-
ragun apsaugų keitimo įrankį.

Jei apsaugoms montuoti naudo-
jami specialieji pneumatiniai įrankiai, 
montavimo laikas sutrumpėja maž-
daug 30 minučių.

Jūsų klientams taip pat galime pasiū-
lyti įsigyti ir 8 skirtingų dydžių guminių 

apsaugų po 1 vnt. Šaltu oru apsauginės 
gumos gali sustangrėti, tačiau prieš mon-
tuojant 10 min. palaikyta karštame van-
denyje guma atgauna savo tamprumą.

Komplektas: apsauga, 2 sąvaržos, 
60 g grafitinio tepalo, montavimo 
instrukcija.

Jei apsaugoms montuoti naudojami 
specialieji pneumatiniai įrankiai, 
montavimo laikas sutrumpėja 
maždaug 30 minučių

AD pusašių lankstų apsaugos –
greitas ir švarus montavimas 

Ieškokite e. kataloge .

Kodas DURAGUN AD3
Guminių apsaugų kodai nuo DCB100 iki DCB80
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Kelio dulkės, išmetamosios dujos, 
cigarečių pelenai, žiedadulkės, bakteri-
jos, stabdžių dalelės, žemė, sieros oksi-
das ir įvairios kitos dalelės – tai teršalai, 
kurių gali patekti į automobilio saloną 
ir paveikti viduje esančių keleivių svei-
katą bei gerą savijautą. 

Žmonės vis jautriau reaguoja į aplin-
ką, o išorinės taršos mažinimas mūsų 
dienomis tapo vienu svarbiausių ir nuo-
latinių rūpesčių. 

Salono filtras apsaugo nuo išorinės 
taršos, taip pat nuo bet kokių nemalonių 
kvapų, kurių gali patekti į automobilio 
vidų. 

Šiandien daugiau nei 94 proc. naujų 
automobilių, nepriklausomai nuo to, ar 
juose yra oro kondicionavimo sistema, 
turi įmontuotą salono filtrą.

Salonų filtrai yra dviejų tipų: 
• keleivių skyriams skirti žiedadulkių 

filtrai; 
• keleivių skyriams skirti aktyvintosios 

anglies filtrai.

Žiedadulkių filtras
Šio tipo filtrai pašalina smulkesnes nei 

1 mikrometro daleles, pavyzdžiui, bakteri-
jas, žiedadulkes ir išmetamąsias dujas. 

Žiedadulkių sulaikymo funkcija pa-
deda pašalinti net ir mažiausias alerge-
nų daleles, kurių gali patekti į plaukus, 
sukelti astmą ar kitą alergiją. Viršutinių 
kvėpavimo takų gleivinė arba nosies 
plaukai ne visada sulaiko iš tiesų mažas 
daleles. Siekiant užtikrinti, kad oras būtų 

tinkamai filtruojamas, salono filtrą reikė-
tų keisti kas 15 000 kilometrų arba ma-
žiausiai kartą per metus. 

Aktyvintosios anglies 
salono filtras
Šis filtras dažnai vadinamas sudėtiniu 

filtru, nes sulaiko ne tik daleles, bet ir kva-
pus, kenksmingąsias dujas, kurios gali su-
kelti tokią reakciją, kaip galvos skausmas, 
kosėjimo priepuoliai ar ašarojančios akys. 

Didėjant automobilio ridai ir važinė-
jimo trukmei, salono filtro efektyvumas 
mažėja, o tai didina riziką automobilio 
keleivių sveikatai. Siekiant užtikrinti, kad 
oras būtų tinkamai filtruojamas, salono 
filtrą reikėtų keisti kas 15 000 kilometrų 
arba mažiausiai kartą per metus. 

salono filtrai –
aukštos kokybės filtrų kategorija

Įrengta automobilių 
parko automobi-

liuose

Įrengta naujuose 
automobiliuose

SALONO FILTRŲ SEGMENTAS EUROPOJE 

SALONO FILTRAI: 
SEGMENTAVIMAS PAGAL AUTOMOBILIO TIPĄ

Salono oro filtrų rinkos potencialas
• Salono oro filtrų rinka plečiasi. 
• Beveik visi nauji automobiliai turi salono filtrą.
• Po 3–5 metų tai bus viena svarbiausių filtravimo srities rinkų. 

IAM rinkos 
tendencija: 

+10 proc. per 
metus

100 %

90 %
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70 %

60 %

50 %
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30 %
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10 %

0 %
1998                              2002                             2006                            2010                              2014

Europietiški automobiliai 
automobilių parko 

automobiliai

Aukštos klasės automobiliai
Šeimos automobiliai
Maži citadine modelio automobiliai
Automobiliai, pagaminti iki 1997 m.

Tik žiedadulkių filtras

Žiedadulkių + aktyvintosios anglies filtras

Sezoniniai produktai. Aukščiausia klasė

Ieškokite e. kataloge .

Kodai: PH2870A, PH3569, CH9463ECO, CH8530ECO, PH5317, 
PH5566A, C10039ECO, P5651, PH4722, PH9599, PH10298, 
PH4848, PH5796, PH5833, CH5993ECO, P5328, PH4854, 
PH5803, PH4967, P4183
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Papildėme savo gaminių šeimą.
SKF prie papildomo pasiūlymo pridėjo generatoriaus laisvosios eigos mechanizmo skriemulį.

Mes, dirbantys SKF, įsipareigojame teikti jums tik pačius geriausius gamintojo kokybės 
automobilių remonto sprendimus. Dabar, kai buvo dar pridėtas generatoriaus laisvosios 
eigos mechanizmo skriemulys (OAP ir OAD), SKF gali pasiūlyti jums viską, ko reikia atlikti 
visos variklio sistemos remontui. Atsižvelgdama į automobilių gamintojų rekomendacijas, 
SKF pagamino daugelio „V“ formos dirželių rinkinį (WKMAF), kuriame yra ir generatoriaus 
laisvosios eigos mechanizmo skriemulys.

* OAP = laisvosios eigos generatoriaus skriemuliai

* OAP = laisvosios eigos generatoriaus išjungimo įrenginiai

Sumontuokite patikimumą
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FERODO – vienas didžiausių stab-
džių gamintojų pasaulyje, tiekiantis 
savo produkciją ne tik atsarginių detalių 
rinkai, bet ir pagrindiniams automobilių 
gamintojams. 

Ferodo – tai:
• originaliosios įrangos kontrolė; praė-

jusiais metais Ferodo stabdžius, kaip 
originaliąją įrangą, automobiliuose 
montavo ne mažiau nei 8 iš 10 dau-
giausia automobilių parduodančių 
gamintojų Europoje;

• visapusiška kontrolė; Ferodo bendro-
vė projektuoja ir kuria gaminius, kurie 
užtikrina vairuotojams aukštesnį kon-
trolės lygį, o dirbtuvėms leidžia rimtai 
užsiimti savo verslu. Taip pat interneto 
svetainėje www.myferodo.com siūlo-
me visapusiškas techninės pagalbos 
paslaugas; 

• patikima, patvaru ir ilgai naudojama; 

trumpesnis stabdymo kelias, mažes-
nis stabdžių skleidžiamas triukšmas 
ir puikus stabdymo efektyvumas va-
žiuojant šlapia kelio danga – visos šios 
savybės garantuoja saugesnį ir pato-
gesnį važiavimą. Taip pat įrodyta, kad 
Ferodo stabdžių naudojimo trukmė 
yra ilgesnė nei kitų stabdžių; 

• iš gamybos linijų tiesiai į dirbtuves; 
Ferodo gaminiai siūlomi visų gamin-
tojų ir modelių automobiliams, ne tik 
tiems, kuriems tiekiame originaliąją 
įrangą. 

Pažangi originaliosios įran-
gos technologija ir sprendimai 
atsarginių dalių rinkai.

Pagrindinė modernių įpurškimo 
sistemų užduotis – kuo efektyviau 
panaudoti degalus. Kad būtų tiksliai 
paskirstyti mažiausi degalų kiekiai, 
purkštukų skersmuo privalo būti ypač 
mažas. Todėl sudedamosios dalys turi 
atitikti vis griežtesnius reikalavimus. 

Siekdami apsaugoti jautrius degalų 
įpurškimo sistemos komponentus, au-
tomobilių gamintojai nustato griežtas 
degalų sistemų viduje įmontuotų dalių 
švarumo specifikacijas. Kad filtras apsau-
gotų degalų įpurškimo įrangą nuo užter-
šimo, pirmiausia jis pats turi būti švarus. 

Todėl akivaizdu, kad gamybos 
procesas ir pagamintas filtras privalo 
atitikti labai aukštus švarumo standar-
tus. Dėl šios priežasties Marklkofeno 
mieste įkurtoje gamykloje įrengtos 
ypač modernios ir švarios gamybinės 
patalpos. 

Kad filtrai išliktų švarūs ir pervežimo 
metu, ateityje prie MANN FILTER gami-
nių švariosios pusės bus prilipdoma 
lipni etiketė. Etiketėje pateikiami la-
bai aukšti švaros reikalavimai:

• PU 932 x (įmontuoti Ford ir Volvo 
keleiviniuose automobiliuose); 

• U 620/2 y KIT (įmontuoti įvai-
riuose sunkvežimių modeliuose);

• U 620/3 y KIT (įmontuoti įvai-
riuose sunkvežimių modeliuose); 

• U 620/4 x KIT (įmontuoti įvai-
riuose sunkvežimių modeliuose).

Prieš montuojant filtrą šią etiketę 
reikės nuimti, tokiu būdu išvengiant 
bet kokio švariosios filtro pusės užter-
šimo. Šie pokyčiai įgyvendinami laips-
niškai. 

Su švarumo specifikacijomis susi-
jusios temos bei reikalingi gamybos ir 

pakavimo būdai dažnai 
apibendrinami vartojant 

raktinius žodžius „komponentų švaru-
mo valdymas“ (CCM). Todėl lipni etike-
tė vadinama CCM etikete.

Ieškokite e. kataloge .

Ieškokite e. kataloge .

Diskų kodai: DDF1304, DDF1306, DDF1366, DDF1371, DDF1380, 
DDF1383, DDF1393, DDF1401, DDF1424, DDF1426, DDF1485, 
DDF1486, DDF1489, DDF1492, DDF1493, DDF1500, DDF1544, 
DDF1545, DDF1551, DDF1554
Stabdžių kaladėlių kodai: FDB1629, FDB1083, FDB1636, 
FDB1398, FDB1639, FDB1628, FVR1642, FDB541, FDB1631, 
FDB1947, FDB1788, FDB704, FDB1717, FDB1641, FVR1644, 
FDB1021, FDB1648, FDB1382, FDB1323, FVR1038, 

Ferodo gaminiai siūlomi 
visų gamintojų ir modelių 
automobiliams, ne tik tiems, 
kuriems tiekiame originaliąją 
įrangą

Sezoniniai produktai. Aukščiausia klasė

Ferodo – stabdymas
saugus ir patikimas

Mann Filter
(komponentų švarumo valdymo) etiketefiltras su CCM

Kodai: W719/5, W940/25, HU726/2X, HU719/7X, W75/3, 
W67/1, HU718/1N, HU716/2X, HU718/1K, W68/3, W940/44, 
W610/3, C35154, C26168, CUK2939, WK842/4, W712/52, P732X, 
HU711/51X, WK845/1
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Bendrovė TRW Automotive Aftermar-
ket sukūrė naujovišką stabdžių trinkelių 
dangą, kuria užtikrinamas dar saugesnis 
važiavimas. Stabdžių trinkelės, padengtos 
unikalia Cotec medžiaga, stabdymo metu 
padeda sutrumpinti stabdymo kelią iš 
karto pakeitus stabdžių trinkeles. Šiam 
laikotarpiui pasibaigus danga nusidėvi, ir 
tęsiasi įprastas prisitaikymo laikotarpis. 

Siekiant užtikrinti dar saugesnį važia-
vimą Cotec danga bus naudojama visų 
TRW stabdžių trinkelių, kuriose nėra sun-
kiųjų metalų, gamybai. Tarp pirmųjų pa-
gal naująją technologiją pagamintų pro-
duktų bus 500 modelių, kurių paklausa 
2011 m. buvo didžiausia.

Automobilių bandymų srityje pirmau-
jančios bendrovės RDW nepriklausomo 
tyrimo rezultatai atskleidė, kad TRW paga-
mintos stabdžių trinkelės su Cotec danga 
yra geresnės už kitų stambiausių konku-
rentų ir netgi originaliosios įrangos gamin-

tojų produktus, jeigu vertinamas stabdy-
mo veiksmingumas ir stabdymo kelias.

Tai, kad apsilankius automobilių tech-
ninės priežiūros centre stabdymo kelias 
sutrumpėja, – svarbus pasiekimas. Pakei-
tus stabdžių trinkeles daugeliui vairuo-
tojų gali kilti sunkumų prisitaikant prie 
sumažėjusio stabdymo veiksmingumo. 
Stabdžių trinkelės TRW su Cotec danga 
leidžia užtikrinti optimalius stabdymo ro-
diklius jau pirmą kartą stabdant.

Bandymų metu, kuriuos bendrovė 
RDW atliko savo tyrimų centre, įsikūrusia-
me Lelystado mieste (Olandijoje), TRW 
stabdžių trinkelės su Cotec danga buvo 
bandomos drauge su analogiškais trijų 
svarbiausių bendrovių-konkurenčių bei 
originaliosios įrangos gamintojų gaminiais.

Visos stabdžių trinkelės bandytos tame 
pačiame automobilyje tokiomis pat oro 
sąlygomis ir tokio pat ilgio kelio ruožuose. 
Kiekvieno bandymo metu atmosferos slė-

gis, ašių apkrova (priekinės ašies – 900 kg, 
galinės ašies – 710 kg), vėjo greitis, drėgnu-
mas ir temperatūra taip pat nesiskyrė.

Pakeitus stabdžių trinkeles penktojo 
stabdymo metu automobilio, kuriame 
buvo originaliosios įrangos gamintojo 
stabdžių trinkelės, stabdymo kelias buvo 
10,11 m, o automobilio su Cotec danga 
padengtomis TRW stabdžių trinkelėmis 
stabdymo kelio ilgis tesudarė 7,2 m. Taigi 
skirtumas – 2,91 m.

Ieškokite e. kataloge .

Diskų kodai: DF4294, DF4323, DF4822S, DF4276, DF4271, 
DF4275S, DF2651, DF4361, DF4434, DF4373, DF4187S, 
DF4308S, DF4166, DF4415S, DF4312, DF4484, DF4262S, 
DF4823S, DF4266, DF4349S
Stabdžių kaladėlių kodai: GDB1617, GDB1386, GDB1538, 
GDB1261, GDB1515, GDB1307, GDB1498, GDB1330, GDB3336, 
GDB1626, GDB3294, GDB1622, GDB1698, GDB1559, GDB1502, 
GDB3337, GDB1565, GDB1642, GDB1548, GDB1683

Sezoniniai produktai. Aukščiausia klasė

pasiekiamas jau pirmojo stabdymo metu
– optimalus veiksmingumas
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Keitiklio tipai
Kataliziniai keitikliai yra 
trijų tipų: 
• oksidacijos keitikliai;
• trijų krypčių keitikliai;
• trijų krypčių ir oksidacijos 

keitikliai. 

Kaip veikia keitikliai?
Atsarginių dalių rinkoje siūlomo ka-

talizinio keitiklio nerūdijančio plieno 
įdėkle yra medžiaga, padengta platinos, 
paladžio ir kartais rodžio deriniu. Šios trys 
cheminės medžiagos dažnai vadinamos 
brangiaisiais, arba tauriaisiais, metalais. 
Paprastai oksidacijos keitikliai yra pri-
pildyti platinos ir paladžio. Trijų krypčių 
keitikliams, taip pat trijų krypčių bei oksi-
dacijos keitikliams naudojamas platinos, 
paladžio ir rodžio derinys. 

Pro išmetamųjų dujų vamzdį teka 
karštos išmetamosios dujos, kurių sudė-
tyje yra „baisusis teršalų trejetas“ (anglies 
monoksidas, azoto ir angliavandenilių 
oksidai). Išmetamosios dujos teka tol, kol 
galiausiai pasiekia keitiklio pasluoksnyje 
esančius brangiuosius metalus. Pasluoks-
nį sudaro mažų keraminių praleidimo ka-
nalų tuštumėlės. 

Kai išmetamosios dujos pasiekia 
brangiuosius metalus arba katalizatorių, 
įvyksta cheminė reakcija, kuri susilpnina 
cheminių teršalų junginius ir leidžia jiems 
lengvai pavirsti į labiau pageidautinus 
šalutinius degimo produktus (juos apta-
rėme anksčiau). 

2 krypčių keitikliai pirmą kartą pri-
statyti 1970-ųjų vidurį. Jie oksiduoja tik 
angliavandenilio ir anglies monoksido 
emisijas. 2 krypčių pavadinimas rodo, kad 
keitiklis veikia tik dviejų tipų teršalus. 

Šiuo atveju išmetamosios dujos nu-
kreipiamos taip, kad tekėtų pro pasluoks-
nį, kuriame dujos kontaktuoja su katali-
zatoriumi. Išmetamųjų dujų temperatūra 
pakyla ir jos toliau oksiduojasi. Prieš pa-
tekdamos į duslintuvą, angliavandenilio 
(HC) ir anglies monoksido (CO) emisijos 
paverčiamos vandeniu (H2O) bei anglies 
dioksidu (CO2).  

Kadangi šio proceso metu susidaro 
stiprus karštis, iš keitiklio ištekančios iš-
metamosios dujos turėtų būti karštesnės 
nei į keitiklį įtekančios dujos. Tai taip pat 
paaiškina, kodėl daugelyje keitiklių reika-
linga nuo karščio sauganti danga. 

3 krypčių keitikliai be oro pristatyti 
70-ųjų metų pabaigoje. Šie keitikliai su-
mažina NOx emisijas, taip pat oksiduoja 
angliavandenilį ir anglies monoksidą. 

3 krypčių keitiklio be oro vidus atrodo 
kaip ir 2 krypčių keitiklio. Tačiau 3 krypčių 

keitiklio be oro pasluoksnis yra padeng-
tas rodžiu ir paladžiu. 

Jeigu variklio išmetamosiose dujose 
yra daug angliavandenilių ir anglies mo-
noksido, tiesiogiai į keitiklį oro siurbliu ir 
vamzdžiu papildomai tiekiamas deguo-
nies srautas. 3 krypčių keitiklyje su oro 
įpurškimu yra du pasluoksniai. 

Priekinė kamera yra padengta rodžiu 
ir paladžiu. Rodis suskaido NOX emisijas 
į paprastą azotą (N2) ir deguonį (O2). Šis 
procesas efektyviausias, kai išmetamo-
siose dujose yra mažai deguonies. Būtent 
todėl šis pasluoksnis yra oro vamzdžio 
įleidimo angos viršuje. 

Antrasis paladžio ir platinos pasluoks-
nis yra oro įleidimo vamzdžio apačioje, 
tokiu būdu padidėjęs deguonies kiekis 
skatina angliavandenilių ir anglies mo-
noksido oksidaciją. 

Trijų krypčių 
katalizatorius

Nerūdijančio plieno 
keitiklio korpusas

Katalizatoriaus 
pakloto 

sluoksnisNuo karščio apsauganti 
aliuminio danga

Nerūdijančio plieno 
įleidimo ir išleidimo 
vamzdžiai

Ieškokite e. kataloge .

Kodai: 20307, 20356, 20374, 20589, 20711, 20863

Oksidacijos 
katalizatorius

Nerūdijančio plieno 
keitiklio korpusas

Katalizatoriaus 
pakloto 

sluoksnisAliuminiu padengta, nuo 
karščio sauganti danga

Nerūdijančio plieno 
įleidimo ir išleidimo 
vamzdžiai

Išmetamųjų dujų srautas

Išmetamųjų dujų srautas

Oksidacijos 
katalizatorius

Papildomas 
oras

Nerūdijančio plieno 
keitiklio korpusas

Katalizatoriaus 
pakloto 

sluoksnis

Nuo karščio apsauganti 
aliuminio danga

Trijų krypčių 
katalizatoriusNerūdijančio plieno 

įleidimo ir išleidimo 
vamzdžiai

Oro srautas

Išmetamųjų dujų srautas

Walker, vienas didžiausių Tenneco prekių ženklų, yra didžiau-
sias automobilių išmetamųjų dujų sistemų gamintojas, tie-
kiantis savo gaminius atsarginių dalių ir originaliosios įrangos 
rinkoms. Walker siūlo visapusišką emisijų valdymo gaminių 
asortimentą, kuris patenkina visus klientų poreikius!

katalizinis 
keitiklis

Sezoniniai produktai. Aukščiausia klasė
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Sezoniniai produktai. Motociklams

Įprastas sauso krovimo 
akumuliatorius

• Standartiniai pakeitimui skirti sauso 
krovimo akumuliatoriai.

• Bendras patikimas galingumas. 
• Didelė paleidimo galia. 

Ypač efektyvūs sauso 
krovimo akumuliatoriai 

20–30 proc. daugiau paleidimo galios, 
lyginant su įprastais akumuliatoriais – di-
desnis skaičius plokštelių akumuliatoriaus 
elemente suteikia daugiau paleidimo 
galios. Papildoma galia transporto prie-
monėms, turinčioms daugiau papildomų 
elektrinių sudedamųjų detalių arba aukš-
tos kompresijos variklių. 

Nereikalauja priežiūros, 
su rūgšties užpildu
Aktyvuoti vožtu-

vu reguliuojami švi-
no rūgšties akumu-
liatoriai yra visiškai 
sandarūs. Tokiu būdu 
išvengiama išsiliejimo ir nutekėjimų, tad 
šie akumuliatoriai ypač tinka motocik-
lams, visureigiams ir privatiems laivams. 
Visi akumuliatoriai pristatomi su lengvai 
įpilamu rūgšties užpildu, skirtu aktyva-
vimui. Daugiau nereikia jokios tolesnės 
priežiūros ar papildymų. 

Gelio nanotechnologija
Gelio nanotechnologijos akumulia-

toriai yra visiškai sandarūs blokai, kurie 
pristatomi jau aktyvuotos būklės. Šie 
užsandarinti ir aktyvuoti akumuliato-
riai yra geresni nei drėgno tipo akumu-
liatoriai. Gelio nanotechnologijos aku-

muliatoriai yra iš anksto 
pripildyti unikalaus gelio 
pavidalo elektrolito. To-
kiu būdu akumuliatorius 
tampa saugus naudoti, 
jo nereikia pripildyti, išvengiama iš-
siliejimo ir nutekėjimų, net jeigu su-
lūžta arba pažeidžiamas akumuliato-
riaus korpusas. Užtikrindama ilgesnę 
akumuliatoriaus naudojimo truk-mę 
ir laikymo terminą Dynavolt bendrovė 
pakeitė visus YT (drėgno tipo, rūgšti-
nius) akumuliatorius Gel Nano gelio 
nanotechnologijos akumuliatoriais. 

BMW K1600 – tai pirmasis šešių cilindrų 
motociklas šio Bavarijos gamintojo istori-
joje. NGK Spark Plug Europe yra išskirtinis 
BMW bendrovės uždegimo žvakių ir lamb-
da jutiklių, skirtų motociklams, tiekėjas. 
BMW bendrovė pasirinko brangiojo meta-
lo – iridžio tipo uždegimo žvakes.

9 motociklininkai iš 10 pasitiki ir renkasi 
NGK uždegimo žvakes. Naujas ir ypatin-
gas šio fakto įrodymas – BMW bendrovės 
pristatytas motociklas K1600. Tai pirmasis 
BMW motociklas su šešių cilindrų varikliu. 

Pasirinkus GT arba GTL versijas, galima 
išbandyti prabangią kelionėms skirtą 
transporto priemonę. Abi versijos turi 
1 640 kub. cm vienaeilį, šešių cilindrų 
variklį, kurio galia – 118 kW (160 AG). 

Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš trijų 
važiavimo režimų: lietaus, kelio ir dinami-
nį. Siekdama užtikrinti nuolatinį aukšto 
lygio visų trijų režimų efektyvumą net 
ir tada, kai apsisukimų skaičius yra labai 
nedidelis, išskirtinai šiam varikliui NGK su-
kūrė brangiojo metalo LMAR8AI-8 užde-
gimo žvakes. Tarpas tarp centro ir įžemini-
mo elektrodų išlieka beveik nepakitęs visą 
uždegimo žvakės naudojimo laiką – tokiu 
būdu užtikrinamas neprilygstamas užde-
gimo patikimumas. 

Be to, uždegimo žvakė garantuoja 
optimalų droselio veikimą. Kadangi cen-
trinio elektrodo skersmuo yra tik 0,6 mm, 
arčiau uždegimo žvakės patenka daugiau 

degaus oro ir degalų mišinio. Be to, pati 
centrinio elektrodo forma ir nusmailintas 
įžeminimo elektrodas teigiamai veikia 
liepsnos plitimą į priekį degimo kameroje, 
taigi padidinamas variklio efektyvumas. 
Taip pat uždegimo žvakės sunaudoja 
mažiau uždegimo įtampos, kadangi ypač 
plonas iridžio galiukas pasižymi geru 
elektros laidumu, todėl tausojamas mo-
tociklo akumuliatorius ir uždegimo ritės. 

Ieškokite e. kataloge .

Kodai:  DA D60-N24L-A, DA D6O-N30L-A, DA DB10L-A2, 
DA DB12A-A, DA DB14-A2, DA DB14L-A2, DA DB5L-B, DB DTX16-BS, 
DB DTX7A-BS, DB MGS DTZ10-S, DB MGS DTZ7-S

Ieškokite e. kataloge .

Kodai: BR9ES, B6HS, B7HS, B9ES, DPR8EA-9, B8ES, 
BR7HS, C7HSA, BR8ES, BP7ES

BMW pasirinko brangiojo metalo – 
iridžio tipo NGK uždegimo žvakes

motociklams
akumuliatoriai 

motociklams
NGK uždegimo žvakės
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Motociklų filtrų gamyba – sudėtingas 
inžinerinis uždavinys. Jie turi būti kom-
paktiški, tad į griežtai ribojamą erdvę inte-
gruojami keli komponentai – alyvos, oro 
ir kuro filtrai. Kompanija Mann + Hummel 
siūlo platų motociklų alyvos, kuro ir oro 
filtrų asortimentą, originaliųjų detalių sek-
toriuje ir nepriklausomoje antrinėje rinko-
je pažymėtų MANN-FILTER ženklu. 

Motociklas – tai neribota laisvė. Ta-
čiau jo vairuotojas šia laisve gali naudotis 
tada, kai nepriekaištingai veikia sudėtin-
ga variklio technologija, dalyvaujant oro, 
alyvos ir kuro filtrams. Inžinieriai iš Mann 
+ Hummel konstruoja motociklų filtrus ir 
filtrų elementus, atitinkančius individu-
alius motociklų gamintojų poreikius ir 
OE sektoriuje, ir nepriklausomoje detalių 
rinkoje.

Alyvos filtrai populiariems 
modeliams
Kad alyva tepalo sistemoje būtų šva-

ri, reikia ją ir alyvos filtrą reguliariai keisti. 
Šitaip variklis saugomas nuo dilimo. Ne-
priklausomoje detalių rinkoje Mann + 
Hummel MANN-FILTER ženklu siūlo alyvos 
filtrus penkių didžiausių gamintojų moto-
ciklams: BMW, Suzuki, Honda, Kawasaki ir 
Yamaha, kurie sudaro maždaug 80 proc. 
visos Vokietijos rinkos. Kiti motociklų 
gamintojai taip pat yra įtraukti į MANN-
FILTER pasiūlymą. Esamas alyvos filtrų 
spektras tinka maždaug 1 200 skirtingų 
motociklų. 

Keisti alyvos filtrą 
geriausia sezono pradžioje
Alyvą ir jos filtrą būtina keisti, kad mo-

tociklas važiuotų kuo ilgiau be remonto 
ar variklio gedimų. Motociklų gamintojai 
kontrolės dokumentuose nurodo šios 
priežiūros intervalus. Alyvoje yra įvairių 
priedų, kurie bėgant laikui chemiškai ar 
fiziškai reaguoja. Jie padeda išvengti ok-

sidacijos, korozijos arba alyvos putojimo. 
Alyva ir filtras paprastai turėtų būti keičia-
ma kas 6 000–12 000 km, vėliausiai – kas-
met. Tai priklauso nuo gamintojo. Idealus 
filtro keitimo laikas – motociklų sezono 
pradžioje arba pabaigoje.

Veikimas 
ekstremaliomis sąlygomis
Motociklų alyvos ir oro filtrai veikia 

ekstremaliomis sąlygomis. Lyginant su 
automobilių filtrais, motociklų oro filtrui 
tenka didesnis dulkių ir purvo poveikis 
iš aplinkos. Variklis turi būti apsaugotas 
ne tik nuo šių teršalų, bet ir nuo dale-
lių, susidarančių varikliui veikiant, – tai 
metalo abrazyvai ar degimo mišinio li-
kučiai. Nepaisant ypač ribotos įrengimo 
vietos, turi būti užtikrinamos tinkamos 
filtravimo savybės. Keičiant alyvą ir fil-
trą, rekomenduojama taip pat pakeisti 
ir tarpinę, kad būtų 100 proc. užtikrintas 
hermetiškumas. 

Dvi veiksmingo 
filtravimo schemos
Iš esmės alyvos filtrai būna dvejopos 

konstrukcijos: alyvos filtro elementas su 
korpusu, sukamas į variklį kaip tvirtina-
masis komponentas, ir įprastas užsuka-

masis filtras. Pastarajame filtro korpusas 
ir elementas sudaro vientisą vienetą, 
kuris, skirtingai nuo alyvos filtrų ele-
mentų, yra keičiamas serviso metu. Įvai-
rūs vožtuvai – ypač apsauginis (bypass) 
ir saugantis nuo nuotėkio (antidrain) – 
gali būti įrengti korpusiniuose filtruose 
pagal gamintojo specifikacijas. 

Apsauginis 
(bypass) vožtuvas 
Apsauginis vožtuvas užtikrina nuo-

latinį alyvos tiekimą. Šis vožtuvas pa-
prastai yra uždarytas. Pavyzdžiui, žiemą 
alyvos klampumas didėja. Tai trukdo 
alyvos srautui pratekėti pro filtravimo 
medžiagą. Tada staiga kylant slėgiui aly-
va praleidžiama atsidarant apsauginiam 
vožtuvui, kuris būna atviras tol, kol aly-
va pasiekia savo darbinę temperatūrą 
ir kartu normalią klampą. Apsauginis 
vožtuvas atsidaro tada, kai filtro keitimo 
intervalas yra viršijamas ir filtras užsiter-
šia. Variklis ir toliau bus tepamas, tačiau 
nebeliks optimalaus alyvos filtravimo, 
todėl variklis geičiau dėvėsis. 

Nuo nuotėkio (antidrain) 
saugantis vožtuvas išlaiko 
alyvą tepimo grandinėje 
Šis vožtuvas vertikaliai montuoja-

mame korpusiniame filtre neleidžia 
alyvai iš filtro ištekėti į karterį, kai variklis 
yra išjungtas. Todėl tik paleidus variklį 
alyva yra paduodama į tepimo taškus. 
Alyvos filtrų elementai taip pat gali tu-
rėti apsauginį ir nuo nuotėkio saugantį 
vožtuvus. Jie yra integruoti į korpusą ir 
apskaičiuoti visam naudojimo laikui, t. y. 
jie niekada nekeičiami.

Alyvos filtrų motociklams 
ieškokite AD Baltic prekybos 
padaliniuose

motociklams
Filtrai

Ieškokite e. kataloge .

Kodai: MW64, MW65, MH65, MH67, MH79

Sezoniniai produktai. Motociklams
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Neįtikėtinai arti.
SWAG atsarginės dalys yra prieinamos visada, kai tik jums jų reikia. Tam, kad užtikrintu-
me galimybę greitai patiekti produkciją savo partneriams pasaulio mastu, mes nuolat 
investuojame į logistikos pajėgumus ir užsakymų išpildymą. Jūs galite pasitikėti, kad 
atvykusi detalė atitiks originaliai sumontuotos detalės reikalavimus.
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Kodai

94003
94004
94005
94006

94007

94008

94014
94016

94035

Kodai

54104D

53003
53004
53005

53034
53035

93005
93006

93007

94104 
94105

Visi Fuel Parts UK Ltd. bendro-
vės universalūs kataliziniai keitikliai 
gaminami pagal aukščiausius stan-
dartus ir tenkina tiek EPA (Aplinkos 
apsaugos agentūros), tiek C.A.R.B. 
(Kalifornijos oro išteklių valdybos) 
nustatytus reikalavimus.

Visiems Fuel Parts UK Ltd. bendrovės 
universaliems kataliziniams keitikliams 
būdingos toliau aprašytos savybės: 

• toje vietoje, kur kakliukas sujungia-
mas su korpusu, naudojama 13 mm 
perdengimo jungtis; 

• kvadratinis briaunuotas korpuso di-
zainas;

• siekiant užtikrinti tvirtą ir sandarų 
sujungimą, prilydyta blizgi 16 dydžio 
siūlė; 

• tai didelio srauto monolitiniai katali-
zatoriai su praleidimo kanalų tuštu-
mėlėmis;

• aliuminiu dengti, originaliosios įran-
gos gamintojo tipo, briaunuoti, nuo 
karščio saugantys gaubtai; 

• 16 dydžio nerūdijančio plieno vamz-
džių kakliukai įkišti į perdengimo 
jungties kraštą, įtaisyti spaudžiant, o 
tada privirtinti; 

• karščiui atsparus apsauginis įdėklas. 
Dvejų metų / 24 000 mylių garantija, 

išskyrus automobilius su atviros apka-
bos sistemomis (šiuo atveju suteikiama 
1 metų / 12 000 mylių garantija).

Fuel PartsApie
universalųjį keitiklį

Ieškokite e. kataloge .

Sezoniniai produktai. Medium klasė
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MATURĖ gamina aukštos kokybės au-
tomobilinius filtrus, pažymėtus „Mfilter“ 
prekių ženklu.

MATURĖ – jau nuo 1997 m. Lietuvoje 
sėkmingai veikianti ir nuolat auganti, au-
tomobilinius filtrus gaminanti įmonė.

UAB MATURĖ gamina daugiau nei 
2 000 rūšių automobilinių oro, kuro, 
alyvos, salono filtrų. Įmonė gamina 
filtrus ir filtravimo elementus lengvie-
siems bei krovininiams automobiliams, 
motociklams, sodo, miško, žemės ūkio 
technikai. Pramonės įmonėms pagal 
specialius užsakymus gamina pra-
moninius filtrus: hidrosistemoms, ke-
lių tiesimo, statybos įrengimams bei 
technikai, dulkių siurbliams, miltelinio 
dažymo kameroms ir kitiems spec. pa-
skirties įrenginiams.

Produkcija parduodama Lietuvoje 
ir daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Filtrai 
gaminami naudojant vokišką, itališką, 
šveicarišką, anglišką automatizuotą 
įrangą bei aukščiausios kokybės žalia-
vas iš tokių įmonių, kaip Henkel, Bayer, 
Ahlstrom, Hollingsworth & Vose GmbH, 
ArcellorMittal.

Gamybiniai procesai vykdomi lai-
kantis tarptautinės automobilių pra-

monės ir atsarginių detalių gamintojų 
asociacijos reikalavimų pagal ISO-TS 
16949 standartus.

MFilter filtrai tikrinami ne tik įmonės 
laboratorijoje, bet ir ES akredituotose 
laboratorijose (Technical services 22/F).

2011 m. kovo 17 d. buvo atliktas 
bandymas ir palyginti MFilter oro filtras 
A529 ir analogiškas MANN oro filtras 
C341500. Tyrimo metu nustatyta, kad:

1. Vidutinis dulkių praleidimo 
2. pro filtrą koeficientas skiriasi tik 

0,04 proc.;
3. Filtro oro srauto pasipriešinimas 

skiriasi tik 0,05 proc.;
4. Vidutinis dulkių sulaikymo filtre 

koeficientas skiriasi tik 0,02 proc.;
5. Laikas iki visiško filtro užsikimši-

mo skiriasi tik 0,27 proc.;
6. Išvada: skirtumas beveik 

neapčiuopiamas ir MFilter filtrų 
kokybė nenusileidžia garsiųjų 
filtrų gamintojų gaminiams.

Kodai: K172, K173, K272, K273, K903, K135, K295, K910,  
K165, K915, K936, K412, K905-2, K909, K903C, K725, K937,  
K461, K432, K920 

Sezoniniai produktai. Taupiems

puiki kokybė už gerą kainą!

Kokybės, aplinkos apsaugos, 
automobilių ir jų atsarginių dalių 
gamybos vadybos sistema vykdoma 
pagal LST EN ISO 9001:2008, LST 
EN ISO 14001:2005 bei LST ISO/TS 
16949:2009 standartų reikalavimus

UAB MATURĖ siūlo daugiau nei 2 000 rūšių automobilinių oro, kuro, alyvos, 
salono filtrų. Įmonė gamina filtrus ir filtravimo elementus lengviesiems 
bei krovininiams automobiliams, motociklams, sodo, miško, žemės ūkio 
technikai
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Sezoniniai produktai. Taupiems

Elektrinės sistemos guoliai –
guoliai generatoriams 
Kintamosios srovės generatorius 

yra įrenginys, mechaninę energiją 
paverčiantis elektros energija. Ge-
neratorius labai svarbi mechaninės 
transporto priemonės dalis: jis turi 
įtakos akumuliatoriaus įkrovimui, 
užtikrina sklandų variklio darbą. 
Naudojami tik vienos eilės rutuliniai 
guoliai, mažiausiai du vienodi tuo 
pat metu. Populiariausia serija 62..., 
tačiau naudojami ir 60..., 63..., bei 
platūs 622... arba 630...

CX guoliai išsiskiria aukšta kokybe 
ir prieinama kaina. Be to, netgi greitai 

sukdamiesi jie veikia tyliai, todėl tai 
tikrai puikus pasirinkimas. 

Ratų stebulių remonto 
komplektai
CX remonto rinkiniai skirti užtikrinti 

saugų ir komfortišką važiavimą bei pa-
togų ir paprastą montavimą. CX siūlo 
ratų stebulių remonto rinkinius popu-
liariausių modelių lengviesiems ir kro-
vininiams automobiliams. Komplektus 
sudaro viskas, ko reikia norint tinkamai 
pakeisti guolius, taip pat tvirtinimo ir 
sandarinimo detalės konkretaus mode-
lio automobiliui. Nuolatinė kokybės kon-
trolė leidžia CX pateikti savo klientams 
tik aukščiausios kokybės gaminius. 

Kondicionieriaus 
kompresoriaus 
guoliai
Kažkada tai buvo prabanga, dabar jie 

yra kiekviename automobilyje. Be abejo, 
kalbame apie kondicionierius. Karštą die-
ną didžiausias krūvis vėsinimo sistemoje 
tenka kondicionieriaus kompresoriui, į 
kurio sudėtį įeina dviejų eilių rutulinis 
guolis. Jei kompresorius pernelyg garsiai 
veikia arba yra pažeistas – laikas keisti 
guolį. Complex Automotive Bearings siūlo 
9 tipų guolius, dažniausiai naudojamus 
vėsinimo sistemose, kurie tinka daugiau 
nei 70 % automobilių modelių. Žymėji-
mas: serija ACB. 

Ieškokite e. kataloge .

Kodai: 6203-2RS CX, 6303-2RSC3 CX, 6202-2RSC3 CX, 
6201-2RS CX, 6003-2RS CX, 62201-2RS CX

už prieinamą kainąaukšta kokybė
CX guoliai –

CX gaminiai 
patenkina visus 
klientų poreikius
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ADI konvencija –
metų renginysEuropos geidžiamiausias 

ADI konvencija – dabar jau 23-ioji – 
aukščiausio lygio Europos atsarginių 
detalių rinkos distributorių renginys 
Briuselio centre, kuriame ADI partne-
riai iš 27 šalių susitinka su kontrak-
tuotais ADI grupės pasaulinio lygio 
tiekėjais. ADI konvencija – tai unikalus 
verslo kontaktų, ryšių ir poilsio deri-
nys, tapęs kasmetiniu visų suintere-
suotų pusių geidžiamu metų renginiu. 
Pagrindinės konvencijos sudedamo-
sios dalys, be abejo, yra Metų tiekėjo 
(Supplier of theYear) ir Metų automobi-

lių dalių profesionalo (Aftermarket Pro-
fessional of theYear) rinkimai. Pirmasis 
apdovanojimas teikiamas ADI tiekėjui. 
Visi ADI partneriai, kasmet įvertindami 
tiekėjus, naudoja nustatytus kriterijus. 
Pernai Metų tiekėjo apdovanojimą 
gavo NGK. O nominacija Metų auto-
mobilių dalių profesionalas skiriama 
ne įmonei, o labiausiai per metus nu-
sipelniusiam ADI žmogui. Šis trofėjus 

pernai buvo įteiktas 
Josep Bosch, AD Parts 
(Ispanija).

Skirtingai nei Metų 
tiekėjas, Metų automo-
bilių dalių profesionalas 
renkamas ne iš anksto, 

o „gyvai“ per ADI konvenciją, balsuojant 
visiems dalyviams. Balsavimas prade-
damas diskusijomis. Per šias diskusijas 
nominantams suteikiama galimybė įro-
dyti savo profesionalumą. Šiais metais 
iš Metų automobilių dalių profesionalo 
nominacijai gauti pasiūlytų kandidatų – 
Fabrice Rosi (AD Russia), Thomas Voll-
mar (AD Deutschland / Carat), Stepha-
ne Antiglio (AD France), Petra Engels 

(Mann+Hummel), François Augnet 
(TRW), Michael Söding (Schaeffler 
Group) – metų automobilių dalių 
profesionale išrinkta Petra Engels 
(Mann+Hummel).

O metų tiekėju, surinkusiu dau-
giausia vertinimo balų, tapo Philips.

Taip pat konvencijos metu vyko 
plenarinė sesija su Freddy Van den 
Spiegel (BNP Parisbas Fortis patarėjas 
ekonomikos klausimais) „Ekonominė 
perspektyva – ar mes kapstomės iš 
maišaties?“ bei techninė viktorina (in-
ternetu, SMS žinutėmis ir salėje).  Nu-
galėtojai Phil McFadden (3M) ir Peter 
Verdonckt (Gates) laimėjo iPhone S4 
telefonus. 

ADI konvencijos metu, dalyvaujant ir AD Baltic 
atstovams, vyko individualūs AD partnerių ir tiekėjų 
susitikimai (nuotr. iš kairės AD Baltic generalinis 
direktorius Kęstutis Tubutis, AD Baltic Produktų 
skyriaus vadovas Robertas Pranckevičius, AD Baltic 
korporatyvo direktorė Inga Urbonavičiūtė)

Naujasis ADI preziden-
tas Olivier Roux (pirmas 
iš kairės) įteikė apdo-
vanojimą geriausiam 
2011 m. ADI tiekėjui – 
bendrovei Philips

Metų automobilių dalių 
profesionalo nominaci-
ją laimėjo ponia Petra 
Engels (Mann+Hummel) 
(viduryje)
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ADI 
partneris Kazachstane!

Naujasis

Autodistribution International, vie-
na didžiausių didmeninės prekybos 
grupių Europos automobilių atsarginių 
dalių versle, įsteigta 1970 m. ADI grupė, 
siūlydama savo gaminius 30 šalių, plė-
toja veiklą rinkoje, kuri apima 767 mln. 
klientų ir 267 mln. keleivinių automo-
bilių. 2011 m. savo 2 000 didmeninės 
prekybos realizavimo rinkose 500 AD 
platintojų daugiausia profesionalioms 
remonto ir kėbulo dirbtuvėms par-
davė kokybiškų automobilių dalių, 
priedų, įrankių ir įrangos už 5,7 mlrd. 
eurų. Grupė teikia paslaugas įvairioms 
šalies organizacijoms ir taip plečiasi 
vietiniu lygmeniu, kad klientams galė-
tų siūlyti visapusišką pridėtinės vertės 
paslaugų asortimentą. AD Baltic yra 
viena iš 19-os AD International narių.

Kulan Oil bendrovė įsteigta 1997 m., 
jos būstinė yra Almatos mieste. Ši 
bendrovė yra dinamiška Vidurio Azi-
jos atsarginių dalių rinkos dalyvė, o 
ateinančiais metais ji siekia išsikovoti 

rinkoje lyderio vietą. Taip pat ši ben-
drovė yra vieno didžiausių pasaulyje 
alyvos prekių ženklų išimtinis pla-
tintojas Kazachstane, turi patirties 
ir klientų koncepcijos srityje. Iš savo 
centrinio Almatoje esančio sandėlio, 
pasitelkdama šiuolaikinę ir tinkamą 
logistiką, AD Central Asia bendrovė 
platins didžiausių gamintojų pagrin-
dinių prekių ženklų gaminius savo 
profesionaliems klientams Kazachsta-
ne, Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzi-

joje, Kirgizijoje, Mongolijoje, Tadžikis-
tane, Turkmėnistane ir Uzbekistane.  

AD Central Asia pasitelks ir antrąjį 
narį – Avanta įmonę, AD Russia ben-
drovės filialą. 

Ši nauja partnerystė padės plėsti 
AD Central Asia veiklą ir drauge sustip-
rins ADI bendrovės, ADI partnerių ir 
ADI patvirtintų tiekėjų bendradarbia-
vimą.

Autodistribution Internatio-
nal (ADI) direktorių taryba 
ir Kazachstano prekybos 
grupė Kulan Oil pasirašė 
2012 m. balandžio 1 d. įsi-
galiojusį susitarimą dėl AD 
Central Asia įkūrimo. Tokiu 
būdu siekiama plėtoti AD 
idėjas Vidurio Azijos atsar-
ginių dalių rinkoje. 

ADI konvencijos metu ADI direktorių taryba ir Kazachstano 
prekybos grupė KULAN OIL pasirašė susitarimą dėl AD 
CENTRAL ASIA įkūrimo
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Susiūti sinchronizavimo diržai Teflon®

Patarimai autoservisams

Jokių rūpesčių dėl 
sudygsniuotų ar 
suvirintų siūlių
Kai kurie Schaeffler Automotive 

Aftermarket bendrovės siūlomi sinch-
ronizavimo diržai ant nugarėlės turi 
papildomą medžiagą, kuri viename 
arba dviejuose taškuose sujungta 
dygsniuota siūle. 

Be suvirintos siūlės, diržams taip 
pat naudojamas sujungimo metodas, 
taikomas ir originaliajai automobilių 
įrangai. Kalbant apie diržų gamybą, 
šios siūlės suformuojamos prieš vul-
kanizuojant diržą. Taip pat šios siūlės 
palaiko gamybos procesą. Apskritai 
naudojamas medžiagos pagrindas ne 
tik sutvirtina sinchronizavimo diržus ir 
padeda išvengti poslinkio tikimybės, 
bet ir atitinkamai saugo diržo kraštus 
nuo susidėvėjimo. 

Per medžiagą nevyksta reikiamos 
diržo galios perdavimas. Naudojimo 
būdas, pasirenkamas pagal šiuos du 
patvirtintus sujungimo metodus, ne-
turi įtakos diržo funkcionalumui. 

Būkite atsargūs ir 
nelankstykite diržo! 
Pažeidus vidinę diržo 
medžiagą, diržas nebe-
galės tinkamai ir sklan-
džiai veikti!

Spalva neturi 
įtakos funkcijai
Vis griežtėja valdymo pavarų speci-

fikacijos. Auga galingesnių variklių po-
reikis, drauge taikant mažesnio variklio 
dydžio ir svorio reikalavimus – tai nauji 
iššūkiai kuriant įtempimo skriemulių ir 
diržų sistemas. Tam, kad būtų paten-
kinti šie reikalavimai, sinchronizavimo 

diržų gamyba privalo nuolatos tobu-
lėti. 

Pavyzdžiui, kai kurie sinchroniza-
vimo diržai turi politetrafluoroetileno, 
žinomo Teflon® prekių pavadinimu, 
dangą. Ši danga sumažina dantytosios 
diržo pusės frikciją ir susidėvėjimą, 
taigi pailgina diržo tarnavimo truk-
mę, kai diržas naudojamas sunkiam 

darbui, pavyzdžiui, šiuolaikiniuose dy-
zeliniuose varikliuose. Teflon® danga 
paprastai yra juodos arba baltos spal-
vos, tačiau spalva neturi įtakos funkci-
jai. Schaeffler Automotive Aftermarket 
bendrovė nerizikuoja: įvairiuose kom-
plektuose esantys sinchronizavimo 
diržai be išimties atitinka originalio-
sios įrangos kokybę. 

2 pav. Juodos ir baltos spalvos dantyto profilio danga

1 pav. Detalus medžiagos pagrindo dygsniuotos siūlės vaizdas
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MANN FILTER – viskas priklauso nuo optimalios izoliacijos

Esminė oro filtro kokybės sąlyga 
yra ne tik tinkamos filtro terpės pa-
sirinkimas, bet ir efektyvus tarpiklis. 
Tarpiklis, paprastai pagamintas iš po-
liuretano (PUR) putos, privalo pasi-
žymėti dviem iš pirmo žvilgsnio sun-
kiai suderinamomis savybėmis. Viena 
vertus, tarpiklis turi būti pakankamai 
lankstus, kad užtikrintų optimalų oro 
filtro korpuso sandarumą, kita vertus, 
tarpiklis taip pat turi būti labai atspa-
rus temperatūrai. 

MANN FILTER prekių ženklo ga-
miniai kuriami taip, kad atitiktų au-
tomobilių gamintojų (originaliosios 
įrangos gamintojų) reikalavimus. 
Jeigu automobiliams su žemo slėgio 
EGR (išmetamųjų dujų recirkuliacijos) 
sistemomis reikalingas dar didesnis 
atsparumas temperatūrai nei užtikri-
na poliuretano putų medžiaga, MANN 
FILTER tarpikliui gaminti naudoja sili-
koną, kuris atsparus temperatūrai iki 
150 °C, pavyzdžiui, MANN FILTER C 38 
163/2 filtro atveju. 

Taip pat labai svarbus ir tinkamas 
tarpiklio profilis. Visi MANN FILTER fil-
trai turi optimalų oro filtro korpusui 
skirtą profilį.

Jeigu pigių filtrų gamintojai nepa-
tenkina tarpiklio dizainui keliamų ori-
ginaliosios įrangos gamintojų nusta-
tytų reikalavimų, tai gali lemti toliau 
aprašytas pasekmes: 
• oro filtrą sunkiau įmontuoti; 
• montavimo metu korpusas yra vei-

kiamas įtampos ir deformuojasi (per 
stiprus sandarinamasis poveikis);

• patenka nešvarumų, todėl dėl netin-
kamo oro filtro korpuso sandarumo 

(neteisingos geometrijos arba nepa-
kankamo tarpiklio atsparumo tem-
peratūrai) pažeidžiami kiti susiję už 
filtro įmontuoti sistemos komponen-
tai, pavyzdžiui, oro srauto matuoklis, 
turbokompresorius, stūmokliai, cilin-
drai ir t. t. Įleidžiamame ore esančios 
nešvarumų dalelės, kurios praeina 
oro filtrą, veikia kaip šlifavimo smėlio 
srove įrenginys (žr. nuotrauką). 

Atitinkamai oro srauto matuoklio 
pažeidimai gali lemti klaidingus oro 
srauto rodmenis, o tai dėl prasto de-
gimo padidins degalų sąnaudas. Blo-
giausia tai, kad tokiu atveju moder-
niuose Euro 5 ir Euro 6 automobiliuose 
variklių valdymo sistema perjungia va-
riklį į klaidos režimą (avarinis veikimas), 
nes nevisiškas degimas nebegali užtik-
rinti, kad būtų tenkinami išmetamųjų 
dujų emisijų standartų reikalavimai. 

Vertinant ilgalaikes pasekmes, ne-
tinkamas oro filtro korpuso sandarini-
mas dėl prastesnės kokybės filtrų ele-
mentų visada galiausiai lems variklio 
pažeidimą, pavyzdžiui, dėl stūmoklių 
susidėvėjimo, kai į sistemą patenka 
nešvarumų.

Kompresoriaus mentės 
krumpliaratis, kurį pažeidė 
pro oro filtrą patekę teršalai

Atskirų MANN FILTER filtrų tarpiklių profilių pavyzdžiai
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Paskirtis
Volvo S60, S80, V70, XC701998  →

Simptomai: 
apačioje įtaisyta rutulinė jungtis, 

Delphi numeris TC1192.

Sprendimas: kai įmontuotas TC1192 
lankstas, svarbu būti atidesniems atjun-
giant jį nuo stebulės.

1 žingsnis
Naudodami smūginį nuėmiklį at-

junkite lankstą nuo stebulės. Jeigu lai-
kysitės šios procedūros, iki minimumo 
sumažinsite stebulės jungės pažeidi-
mo riziką. Šiai procedūrai niekada ne-
naudokite tvirto kalto. 

2 žingsnis
Kai lankstas atjungtas nuo stebulės, 

kruopščiai nuvalykite stebulę. Valykite 

iki stebulės dangos, nes tarp aliuminio 
stebulės ir plieninės jungties vyksta 
elektrolitinė reakcija. 

3 žingsnis
Atgal įmontuokite lankstą. Labai re-

komenduojame naudoti specialų Volvo 
siūlomą įrankį. 

4 žingsnis
Atitaikykite tvirtinimo skyles naudo-

dami tinkamą skylių išmušimo / platini-
mo įrankį ir įstatykite lankstą į stebulę. 

Toliau pateikiamas tik alternatyvus 
įtaisymo būdas. 

Taisant nerekomenduojama 
naudoti fiksuojamųjų varžtų, 
nes jie nėra lanksto centre. 
Dėl to lankstą galite įmontuoti 
kreivai ir pažeisti abu kompo-
nentus.

Problema: 
priešlaikinis originaliosios įrangos 

lanksto ir traukės antgalio laisvumas. 

Priežastis: 
komerciniai automobiliai, naudojan-

tys šias dalis, yra dideli ir sunkūs. Jų svoris, 
aukštis, vėjo pasipriešinimas ir t. t. lemia 
didelį rutulinės galvutės paviršiaus spau-
dimą, todėl detalės greičiau susidėvi. 

Sprendimas: 
atlikus visapusiškus testus, reikia 

padidinti rutulinio piršto skersmenį. 
Tokiu būdu sumažinamas paviršiaus 
spaudimas.

Šitaip pagerėja bendras stabilumas, 
todėl ilgiau naudojamos dalys.

Kaip į stebulę įmontuoti lankstą

Dėl per didelio paviršiaus spaudimo 
padidėjęs lanksto skersmuo (Ø)

2 žingsnis

3 žingsnis

Originalas Patobulintas

Kodas            OE numeris                  Pavadinimas                                                                       Pritaikymas                                    OE skersmuo    Sidem skersmuo

Traukės antgalis kairės pusės
Traukės antgalis dešinės pusės
Traukės antgalis kairės/dešinės pusės
Traukės antgalis kairės/dešinės pusės
Traukės antgalis kairės pusės
Traukės antgalis dešinės pusės
Traukės antgalis kairės/dešinės pusės
Šarnyras kairės/dešinės pusės viršutinis

Šarnyras kairės/dešinės pusės apatinis
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Įspėjimas
Kataliziniai keitikliai yra visai naudo-

jimo trukmei įmontuojamas gaminys. 
Jeigu keitiklis sugedo, tam tikrai buvo 
priežastis. Jeigu nepastebėjote pradinio 
gedimo ir neatlikote remonto darbų, 
suges ir naujas įrenginys. Mes labai reko-
menduojame keičiant katalizinį keitiklį 
(dėl bet kokios priežasties) drauge įtaisyti 
naują lambda zondą. 

Gedimų priežastys
Visų pirma išsiaiškinkite originalaus 

katalizinio keitiklio gedimo priežastį. Eg-
zistuoja daug priežasčių, dėl kurių katali-
zinis keitiklis gali sugesti. Toliau aprašytos 
įprastos priežastys, tačiau jos tikrai neapi-
ma visų galimų variantų.

Su emisija susijusios 
priežastys: 

• emisijos kontrolės prietaiso (lambda 
zondo) gedimas; 

• variklio valdymo sistemos kompo-
nento (ECU (elektros valdymo bloko), 
purkštukų, EMS jutiklio ir t. t.) gedimas; 

• reikia atlikti pagrindines priežiūros 
procedūras (žvakių, filtrų jungiamųjų 
laidų); 

• bet kuris nesureguliuotas variklis gali 
pažeisti katalizinį keitiklį. 

Korozija
Vamzdžiai nesusijungia dėl korozijos. 

Fiziniai pažeidimai
Keitiklis sugedo dėl: 

• smūgio montavimo metu arba dėl ke-
lio nuolaužų; 

• važiavimo potvynio metu arba per 
brastą (šiluminis užgesinimas), kai 
keitiklis yra pasiekęs veikimo tem-
peratūrą. 

Išmetamųjų dujų 
vamzdžio gembės trūkumai
Keitiklis sugedo dėl fizinio įtempimo, 

kurį lėmė gembės / montavimo klaida. 

Užteršimas
Į išmetamąjį vamzdį / katalizatorių 

pateko degalų, alyvos arba vandens prie-
maišų.

Variklio susidėvėjimas
Jeigu dėl bendro susidėvėjimo variklis 

dirba nepakankamai efektyviai, suges kei-
tiklis. 

Senojo keitiklio išmontavimas
Įspėjimas – katalizinis keitiklis veikia 

aukštesnėje temperatūroje nei įprasta 
išmetamųjų dujų temperatūra bei ilgiau 
išlaiko karštį. Prieš išmontuodami senąjį 
keitiklį, iš pradžių įsitikinkite, kad jis visiš-
kai ataušo.

Jeigu keitiklio bloke įtaisytas lambda 
zondas, išmontuokite jį. Būkite atsargūs, 
nes lambda zondai yra linkę įstrigti ir juos 
lengva pažeisti. Prieš bandydami atsukti, 
iš pradžių atjunkite laidus. Atsargiai išim-
kite senąjį keitiklį – keitikliai dažnai yra 
sunkesni nei atrodo. 

Montavimo instrukcijos
Montuodami keitiklį remkitės įprasta 

išmetamųjų dujų sistemos įrengimo pro-
cedūra, tačiau atkreipkite dėmesį į toliau 
pateiktus įspėjimus. 

Visada naudokite naujas tarpines / 
sandariklius / gembes. Orui patekus į ka-
talizinį keitiklį geriausiu atveju neišlaiky-
site MOT (transporto ministerijos emisijų) 
testo, blogiausiu atveju tai lems pirmalaikį 
keitiklio gedimą. 

Visada pakeiskite išmetamojo vamz-
džio gembes / tvirtinimo detales. Susi-
dėvėjusios tvirtinimo detalės gali sukelti 
pernelyg didelį mechaninį įtempimą ir 
pirmalaikį keitiklio gedimą. 

Niekada katalizinio keitiklio priekyje 
(variklio pusėje) nenaudokite išmetamų-
jų dujų išmetimo vamzdžio sujungimo 
pastos. Išmetamųjų dujų vamzdžių pas-
tos formulėje naudojamos cheminės me-
džiagos neigiamai paveikia keitiklio ga-
mybai naudojamas chemines medžiagas 
ir tai gali lemti pirmalaikį keitiklio gedimą. 

Dėl aukščiau aprašytų priežasčių Fuel-
Parts bendrovė labai rekomenduoja mon-
tuojant arba išmontuojant keitiklį naudoti 
katalizinio keitiklio montavimo rinkinį. 

Užtikrinkite, kad keitiklis montuoja-
mas teisingai, t. y. tinkamoje padėtyje 
srauto krypties ir nuo karščio apsaugan-
čio gaubto atžvilgiu. 

Įmontuodami (naują) lambda zondą, 
laikykitės gamintojo sukimo momento 
nustatymų, nepriveržkite per stipriai. Vėl 
prijunkite laidus. 

Patikrinkite, ar visi sujungimai tinka-
mai priveržti ir nėra dujų nuotėkių. 

Detalei suteikiama dvejų metų arba 
20 000 mylių nuvažiuoto atstumo garan-
tija, kuri taikoma gamybos defekto arba 
gedimo atveju. Garantija netaikoma gedi-
mams, kuriuos lėmė emisija, su automo-
biliu susiję trūkimai ar fiziniai pažeidimai. 
Garantija panaikinama, jeigu detalė ne-
teisingai įmontuojama arba pradedama 
naudoti automobilyje, kuriam ji nebuvo 
projektuota.

Katalizinio keitiklio 
„įdirbimas“
1. Paleiskite variklį ir įsitikinkite, kad 

nedidelių variklio sūkių per minutę atveju 
(varikliui veikiant tuščiąja eiga) sandariklių 
ir sujungimų vietoje nėra jokio dujų nute-
kėjimo. 

2. Palaipsniui didinkite variklio apsu-
kas apytiksliai iki 2 000 sūkių per minutę 
ir išlaikykite mažiausiai 20 minučių. Taip 
užtikrinsite, kad keitiklis tinkamai prade-
damas naudoti. 

3. Patikrinkite, ar automobilio emisijos 
neviršija gamintojo rekomenduojamų ri-
binių verčių. 

4. Išbandykite automobilį kelyje – nu-
važiuokite mažiausiai 4 mylias ir užtik-
rinkite, kad visi sandarikliai nepraleidžia 
dujų, o automobilio važiuoklės / kėbulo 
išmetamųjų dujų sistema yra švari. 

5. Svarbu laikytis tinkamos įvažinė-
jimo procedūros (žr. vairuotojui skirtą 
informaciją) – bent pirmąsias 500 mylių 
venkite trumpų kelionių. 

Katalizinio keitiklio gedimo priežastys

Patarimai autoservisams



www.adbaltic.lt    2012 Nr. 2 29



30 2012 Nr. 2    www.adbaltic.lt

Diržinės pavaros gedimas, kurį 
lemia įtempimo skriemulio lūžis nu-
lūžus kaištiniam varžtui CT 1028 K2/
K3/K4, CT 1051 K1/K2.

VW / Audi TDI PD 1.9/2.0 L

Problema:
greitas diržinės pavaros gedimas 

dėl įtempimo skriemulio lūžio. 

Priežastis:
įtempimo skriemulys ne visu at-

raminiu paviršiumi tvirtinimo vietoje 
remiasi į variklį. Todėl kaištinį varžtą 
pradėjo veikti šoninės jėgos ir varžtas 
galiausiai lūžo. 

Sprendimas:
kaištinį varžtą visada reikia mak-

simaliai įsukti į variklį, kad įtempimo 
skriemulio atraminis paviršius remtųsi į 
cilindrų bloką ir nesusidarytų jokių pa-
pildomų apkrovų. 

Patarimai autoservisams

Diržinės pavaros gedimas

 

www.contitech.de

 

www.contitech.de

KELIAS SAUGUS, PASIRINKUS TEISINGAI.
Originali kokybė iš ContiTech.

Geriausia keisti į originalą...
Keičiant naują įtempimo dirželį, pats 
diržas ir atitinkami komponentai turėtų 
būti keičiami tuo pat metu, siekiant 
maksimaliai apsaugoti variklį.
Pasirinkite ContiTech kokybę, kurią 
lyderiaujantys automobilių gamintojai 
renkasi kaip originaliąją  įrangą (OE)

Kaištinis varžtas perėjimo 
vietoje (M10)

Sulūžęs įtempimo skriemulys
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Teisinė aplinka

2012 m. balandžio 11 d. Pran-
cūzijos konkurencijos apsaugos 
agentūra paskelbė preliminarią 
ataskaitą, kurioje nurodomos 
galimos Prancūzijos automobi-
lių detalių ir remonto paslaugų 
rinkos kontrolės ir įgyvendini-
mo kliūtys. Dabar vyksta viešo-
sios konsultacijos siekiant su-
žinoti Prancūzijos visuomenės 
nuomonę įvairiais klausimais, 
pavyzdžiui, dėl garantijų, reko-
menduojamų kainų, tam tikrų 
automobilių detalių išskirtinu-
mo bei techninės informacijos 
pasiekiamumo.

Dėmesys tyrimui
Konkurencijos apsaugos agentūra 

sektoriaus tyrimą pradėjo praėjusių metų 
liepą, kai nustatė reikšmingą automobilių 
atsarginių dalių ir remonto paslaugų kai-
nos padidėjimą. 

Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiria-
ma klausimui, ar savarankiški operatoriai 
gali konkuruoti su automobilių gamintojų 
įgaliotųjų tinklų nariais. Pirmosiose pa-
skelbtose kontrolės įstaigos išvadose Pran-
cūzijos konkurencijos apsaugos agentūra 
pažymi, kad egzistuoja „keletas galimų 
konkurencijos kliūčių“ ir kad savarankiški 
paslaugų teikėjai kovoja, jog galėtų kon-
kuruoti su tais paslaugų teikėjais, kurie 
priklauso automobilių gamintojų tinklams. 

 
Bendroji informacija
Iš esmės sektoriaus tyrimą lėmė FEDA 

organizacija, kuri yra FIGIEFA (Tarptautinės 
automobilių dalių platintojų federacijos) 
narė, atstovaujanti savarankiškiems Pran-
cūzijos automobilių dalių platintojams. 
Bendradarbiaujant su Prancūzijos varto-
tojų organizacijomis pradėta kampanija, 
kuria buvo siekiama Prancūzijoje įvesti 
„Repairs Clause“ („Remonto darbų straips-
nį“ („libère mon auto“)). Kampanija sukėlė 
bendro pobūdžio diskusijas dėl Prancūzi-

jos atsarginių dalių rinkos problemų, o tai 
galiausiai lėmė Prancūzijos konkurencijos 
apsaugos agentūros pradėtą tyrimą. 

 
Pabrėžti Prancūzijos
konkurencijos apsaugos 
agentūros aspektai 
Svarbios preliminarios išvados dėl pa-

didėjusių kainų. Pasak kontrolės įstaigų, 
Prancūzija yra viena iš ES šalių, kuriose 
remonto ir priežiūros darbų kainos išaugo 
labiausiai. Kaip rodo konkretūs skaičiai, 
kainos padidėjimas siekia daugiau nei 
28 proc. (lyginant 2000 ir 2010 m. kainas). 
Remiantis šiais duomenimis teigiama, kad 
„tai gali rodyti, jog konkurencinis spaudi-
mas yra mažesnis nei tokiose šalyse, kaip 
Vokietija, Ispanija ar Italija“. 

Taip pat reikšmingai padidėjo ir atsar-
ginių dalių kainos. Pasak ataskaitos, per tą 
patį laikotarpį kainos išaugo 13 proc. Atsi-
žvelgiant į tai, kad turėjo didėti ir gamin-
tojų pelnas, ataskaitoje prieinama prie 
išvados, jog kainos didėjimo negalima 
pagrįsti vien tik didesnėmis išlaidomis. 

Dar viena Prancūzijos konkurencijos 
apsaugos agentūros išvada skelbia, jog 
savarankiški tinklai atsarginių dalių rin-
koje vis dar patiria spaudimą. Ataskaitoje 
daroma išvada, kad remonto meistrai ir 
paslaugų teikėjai, kurie priklauso gamin-
tojų tinklams, savarankiškų konkurentų 
atžvilgiu vis dar dominuoja remonto dar-
bų ir paslaugų rinkoje. Labai daug pasako 
statistiniai duomenys: mažiau nei dvejų 
metų senumo automobilių atveju įgalio-
tieji tinklai valdo 80 proc. rinkos, o auto-
mobilių, kurie yra ne senesni nei ketverių 
metų, šis rodiklis sumažėja tik iki 70 proc. 

Kontrolės įstaiga nustatė penkis veiks-
nius, kurie gali prisidėti prie silpnesnės 
konkurencijos ir aukštesnių kainų atsargi-
nių dalių rinkoje: 
• matomų detalių, tokių kaip gaubtų ir 

bamperių, išskirtinumas; 
• ribotas atsarginių dalių pasiekiamumas 

savarankiškiems priežiūros centrams;  
• ribota prieiga prie techninės informa-

cijos; 

• garantijos straipsniai, kuriuose auto-
mobilių savininkams nurodoma nesi-
kreipti į savarankiškus remonto paslau-
gų teikėjus; 

• siūlomų dalių kainų skelbimas. 
Viešųjų konsultacijų etape didžiau-

sias dėmesys skiriamas klausimams, ku-
rie nagrinėti ir problemos tyrimo metu. 
Viešosios konsultacijos vyko iki gegužės 
24 dienos. Svarbu paminėti, kad Pran-
cūzijos kontrolės įstaiga siekia sužinoti 
nuomonę apie šias penkias rinkos savy-
bes, kurios galėjo lemti didesnes kainas. 
Pagal Prancūzijos įstatymus, kontrolės įs-
taiga negali skirti sankcijų ar kitaip bausti 
įmonių, kurios pažeidė konkurencijos 
įstatymus, nepradėdama oficialių proce-
sų, todėl kitus žingsnius lems šios ataskai-
tos rezultatai. 

 
Reakcija į ataskaitą
Pardavėjams ir automobilių gamin-

tojams atstovaujančios organizacijos jau 
dabar pasmerkė ataskaitą. Jos teigia, kad 
rinkoje egzistuoja konkurencija, ir suabe-
jojo tiek ataskaitoje pateiktais statistiniais 
duomenimis, tiek ataskaitos išvadomis. 

Nepaisant to, ataskaitą palankiai pri-
ėmė savarankiškos dalių rinkos atstovai, 
pavyzdžiui, FEDA organizacija, taip pat 
ir vartotojams atstovaujančios organiza-
cijos. FEDA dar kartą pasinaudojo proga 
pabrėžti, kad konkurencija kėbulo dalių 
rinkoje padėtų suvaldyti palaipsniui au-
gančias automobilių gamintojų nusta-
tytas kainas, taip pat suteiktų galimybę 
klientui rinktis tas dalis, kurių geriausias 
kainos ir kokybės santykis. 

 FEDA remia konkurencijos apsaugos 
agentūros nurodytus statistinius duome-
nis ir pabrėžia, kad Prancūzija yra pasku-
tinė ES valstybė, kurioje išlikusi kėbulo 
dalių pardavimo monopolija. Galiausiai 
„libère mon auto“ kampanijos nariai ragi-
no Prancūzijos prezidento rinkimų kan-
didatus paremti Konkurencijos apsaugos 
agentūros išvadas ir aiškiai parodyti, kad 
jie yra įsipareigoję padėti klientams bei 
atverti atsarginių dalių rinką. 

Automobilių gamintojai
 Prancūzijoje iškraipo konkurenciją
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Pakeiskite visam laikui dviejų masių smagratį 
rinkiniu Kit4P Valeo

Rinkinį Kit 4P Valeo sudaro:
standus smagratis;

                             sankabos diskas su dviem virpesių slopintuvais;

                                                           prispaudimo diskas;

                                                                                  išminamasis guolis.*

Taip pat tvirtinimo varžtai, kreipiamoji įvorė, 
tepalo paketas ir išsami montavimo instrukcija.

Visas rinkinys detalių, kurių reikia dviejų 
masių transmisijos komplektui pakeisti.

*Jeigu konstrukcijoje numatytas mechaninis išminamasis guolis.

Naujienos!!!
835047:
AUDI A3 (05/03>) 2,0FSi; A3 Spotback (09/04>) 2,0FSi;
SKODA Octavia (10/04>) 2,0FSi;
VW Eos (03/06>) 2,0FSi; Golf PLUS (05/05>) 2,0FSi; Golf V (01/04>) 2,0FSi; Golf V 4-Motion 
(08/04>) 2,0FSi; Jetta III (08/05>) 2,0FSi; Passat (03/05>) 2,0FSi; Touran (10/03>) 2,0FSi;
SEAT Altea (05/04>) 2,0FSi; Altea XL (10/06>) 2,0FSi; Leon (07/05>) 2,0FSi; Toledo III 
(10/04>) 2,0FSi.
835048: 
RENAULT Grand Scenic II (04/04>) 1,9dCi; Megane II (11/02>) 1,9dCi; Scenic II (06/03>) 
1,9dCi.
835049:
OPEL Astra G (08/99>01/05) 2,0DTi 16V; Signum (05/03>) 2,0DTi; Vectra C (04/02>) 2,0DTi; 
Zafira (09/00>06/05) 2, ODTi 16V.

7 priežastys, kodėl 
verta pasirinkti Kit 4P Valeo

Kit 4P Valeo, sukurtas Valeo 
inžinierių, – tai sprendimas, 

atitinkantis aukščiausius rinkoje 
originaliosios įrangos kokybės 

standartus.

Originaliajai 
įrangai prilygstanti 

kokybė

Standžiame smagratyje, kuris 
įtrauktas į Kit 4P Valeo rinkinį, nėra 

susidėvinčių sudedamųjų dalių, 
jis atsparesnis karščiui ir užtikrina 
kompleksinę variklio bei pavarų 

dėžės apsaugą.

Patikimumas

Kit 4P Valeo naudotojų 
poreikius Europoje tenkina jau 

nuo 2003 m.

Sėkmė nuo 
2003 m.

Su Kit 4P Valeo užtikrinamas 
100 proc. sukimo momento 

perdavimas.

100 proc. 
sukimo momento 

perdavimas

Montavimo laikas sutrumpėja 
45 proc. ir nereikia specialių 

įrenginių.

Paprastas 
montavimas 

Kit 4P Valeo užtikrinamas 
sklandus pedalo išmynimas, 

tylus sąrankos darbas ir 
nedidelė vibracija – taip 
garantuojamas patogus 

vairavimas.

Patogumas

Rinkinys Kit 4P Valeo 15–20 proc. 
pigesnis, palyginti su dviejų masių 

sankabos komplekto kaina. 

Konkurencinga 
kaina
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Atsarginių 
dalių rinkinys

K-T4 standus smagratis 
+ krepšys + diskas + 
išminamasis guolis

Pastaba

Rinkinys su išminamuoju guoliu
Rinkinys be išminamojo guolio

Sąrankos darbas

Sukimo momento 
perdavimas

Patogumas

Patikimumas, 
montavimas, 

konkurencingumas

Sankabos įjungimas ir išjungimas
Sukimo momento perdavimas
Pavarų dėžės ir variklio apsauga
Judėjimas įkalnėje
Eigos ir judėjimo įjungimo patogumas
Pedalo išmynimo įrąža
Pavarų perjungimas
Virpesių slopinimas
Triukšmo lygis
KIT 4P rinkinio patikimumas
Smagračio patikimumas
Prispaudžiamojo ir sankabos disko patikimumas
Montavimo paprastumas
Ekonomija galutiniam naudotojui

Funkcija
Dviejų masių smagratis + 

rinkinys Kit 4P Valeo

Šie duomenys gauti Valeo tyrimų ir plėtros centre atlikus bandymų ir matavimų ciklą. Kit 4P Valeo:
Palyginamoji analizė

Palyginamoji analizė
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Autotechnologijų naujovės

Parodos lankytojai turėjo galimy-
bę žvilgtelėti į naujo tipo uždegimo 
žvakes: įprasto SAE terminalo vietoje 
yra naujojo NGK bendrovės „kaušelio 
dizaino“ terminalas. Uždegimo ritė 
arba uždegimo laidas užtikrina kon-
taktą per spyruoklę, įkištą į kaušelį. 
Tokiu būdu garantuojamas patikimas 
aukštos įtampos sujungimas. 

Šiuos produktus ypač naudinga 
naudoti mažesnio dydžio varikliuose. 
Kadangi šie varikliai veikia didesnio 
perkrovimo lygio ir padidėjusio užde-
gimo spaudimo sąlygomis, reikalinga 
ir didesnė uždegimo įtampa. Siekiant 
užtikrinti šios aukštos įtampos perda-
vimą į uždegimo žvakės elektrodus, 
uždegimo žvakės aukštos įtampos 
pusėje reikia optimizuoti lankinės iš-
krovos varžą.  

Naujasis terminalas tenkina šį reika-
lavimą. Naujojo dizaino žvakė sudaro tik 
trečdalį SAE terminalo aukščio. Sutau-
pyta erdvė panaudota keraminiam izo-
liatoriui pailginti keliais milimetrais – tai 
atitinkamai pagerina uždegimo žvakės 
lankinės iškrovos varžą. 

O naujasis kaušelio dizainas užti-
krina dar vieną, papildomą, privalumą: 
kadangi kaušelio viduje užmezgamas 
kontaktas, pridengiama spyruoklė. Tai 
padeda išvengti izoliatoriaus arba užde-
gimo žvakės ritės gaubto pramušimo. 

Pasak NGK Spark Plug Europe ben-
drovės, pirmosios naujojo dizaino 
NGK uždegimo žvakės jau šiais me-
tais bus panaudotos keliose didžiau-
sių Europos automobilių gamintojų 
transporto priemonėse. 

Be naujojo dizaino uždegimo žva-
kių, NGK bendrovė taip pat turi nau-
jienų ir kaitinamųjų žvakių srityje. Per 
paskutiniuosius metus bendrovė origi-
naliosios įrangos segmente reikšmingai 
padidino savo rinkos dalį. Tarptautinėje 

automobilių parodoje NGK pristatys 
sėkmingiausias savo asortimento kai-
tinamąsias žvakes – New Ceramic Hight 
Temperature naująsias keramines aukš-
tos temperatūros kaitinamąsias žvakes 
(NHTC), kurias NGK bendrovė tiekia Mer-
cedes-Benz ir Mitsubishi automobiliams, 
taip pat pažangias, greito įkaitinimo 
sistemos Advanced Quick Glow System 
kaitinamąsias žvakes (AQGS), kurias 
išimtinai naudoja Fiat automobilių ga-
mintojas ir VW Group bendrovė.

NGK Spark 
Plug europe
pristato naujas uždegimo žvakių jungtis 
2011 m. tarptautinės automobilių parodos proga NGK, vienas didžiausių 
uždegimo žvakių ir lambda jutiklių gamintojų, pristato savo visapusišką 
gaminių asortimentą. Iš pradžių NGK bendrovė pademonstravo naujai sukurto 
terminio dizaino uždegimo žvakes. 

Naujojo dizaino NGK uždegimo žvakės jau šiais metais bus panaudotos 
keliose didžiausių Europos automobilių gamintojų transporto priemonėse
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SIDEM siūlo geresnį ir saugesnį važiavimą užtikrinančius sprendimus. SIDEM vairo 
mechanizmo ir pakabos dalys, projektuojamos ir testuojamos gamykloje, yra pat-
virtintos kaip originalioji įranga. Jos gaminamos tenkinant griežčiausius kokybės 
ir saugumo standartų reikalavimus. Todėl SIDEM jau daugiau nei 70 metų rinkoje 
siūlo visapusiškus gaminius bei geriausias priežiūros paslaugas. Svarbios vi-
sos detalės, net ir pačios mažiausios.

KOKYBĖ BE jOKIų PASLAPčIų
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Autotechnologijų naujovės

Ilgą laiką Vokietijos automobilių 
entuziastų bendruomenėje Brembo 
buvo laikomas stabdžių sistemos pre-
kių ženklų lyderiu. Bendrovei pavyko 
šeštąjį kartą stabdžių trinkelių srityje 
iškovoti Motorrad, didžiausio Vokie-
tijos motociklų žurnalo, geriausio 
prekių ženklo apdovanojimą. 39 084 
skaitytojai išrinko Brembo prekių žen-
klu, kurį jie rinktųsi įsigydami stabdžių 
trinkeles. Po šio laimėjimo bendrovei 
skirtas Auto Motor und Sport, žymaus 
Vokietijos automobilininkų žurnalo, 
geriausio prekių ženklo apdovanoji-
mas. Po dvejų metų pertraukos Auto 

Motor und Sport skaitytojai, iš viso 116 273 
žmonės, penktąjį kartą Brembo išrinko 
prekių ženklu, kurį jie rinktųsi pirkda-
mi stabdžių sistemas ir stabdžių trin-
keles. Baigdami laimėjimų seriją 80 
000 Auto Bild skaitytojų Brembo išrin-
ko geriausiu prekių ženklu.

Neseniai Nevadoje atlik-
tame bandyme Continental 
bandomasis automobilis va-
žiavo pats. 

Continental AG Volkswagen 
Passat modelio sedane įtaisė 
radarinius jutiklius, vaizdo kameras ir 
borto kompiuterius. Dėl šios įrangos 
automobilis gali pats vairuoti įvairio-
mis kelio sąlygomis. 

Automobilis, kuriuo Vokietijos tie-
kėjas važiavo per šalį, yra mobili Conti-

nental susidūrimo išvengimo techno-
logijos reklama. 

Kitas tikėtinas šio automobilio pa-
naudojimo būdas – pagalba eismo 
spūstyse. Užuot nuolatos sustodamas ir 
vėl pakartotinai pajudėdamas iš vietos 

vairuotojas gali įjungti pagalbos eismo 
spūstyse funkciją. Bandomasis Continen-
tal automobilis stabdo, didina greitį ir 
vairuoja pats, išlikdamas reikiamoje eis-
mo juostoje, kai greitis neviršija 37 my-
lių per valandą (iki 60 km/val.) ribos. Kai 

eismo spūstis išsisklaido, vairuotojas gali 
vėl perimti valdymą ir nuskubėti į darbą. 

Automobilių gamintojai jau nau-
doja jutiklius tokioms užduotims, kaip 
kelio juostos stebėjimas, sumanus va-
žiavimo valdymas ir „aklosios zonos“ 
kontrolė. Taigi įsigyjant automobilį, ku-

riame įtaisyti jutikliai, kaip nedidelis 
priedas gali būti siūloma ir auto-

matinio vairavimo funkcija. 
Automobilių gamintojai 

pristatė automobilius, kurie 
stabdo automatiškai, kai reikia 

išvengti susidūrimų važiuojant 
mažu greičiu. Kiti gamintojai siūlo 

tokias funkcijas, kaip automobilio staty-
mo pagalba. 

Kitas logiškas žingsnis yra pagalba 
eismo spūstyse. Tai laipsniško automo-
bilių pramonės būdo, siekiant išbandy-
ti technologiją ir padidinti vairuotojų 
komforto lygį, dalis.

Automobiliai, 
kurie vairuoja patys? Jie jau pakeliui

Brembo bendrovė
paskelbta geriausiu stabdžių prekių ženklu
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Ličio jonų akumuliatoriai gali būti 
efektyvus akumuliatorių pramonės 
gaminys, tačiau Johnson Controls Inc. 
bendrovė labai tikisi, kad patobulintas 
įprasto akumuliatoriaus variantas padi-
dins pardavimus. 

Johnson Controls bendrovė rinkoje 
siūlo absorbuoto stiklo pluošto (AGM) 
akumuliatorius, kurie pakeičia standar-
tinius švino rūgšties akumuliatorius. 
AGM technologijos akumuliatoriai gali 
atlaikyti dideles start-stop sistemų, 
regeneracinių stabdžių ir kitų degalų 
taupymo technologijų apkrovas. 

Siekdama patenkinti planuojamą 
paklausą bendrovė reorganizuoja fab-
rikus ir stato gamyklas Europoje, Šiau-
rės Amerikoje ir Kinijoje. 

Prognozuojama, kad 2015 m. atsar-
ginių dalių rinką pasieks apie trisde-
šimt penkis milijonus akumuliatorių, 

daugiausia skirtų originaliajai įrangai.
Neseniai JAV kontrolės įstaigos 

sugriežtino švino emisijų į atmosferą 
standartus. Tai paveiks ir kainą. John-
son Controls bendrovei tai atsieis po 
kelis dolerius vienam akumuliatoriui. 

2011m. Johnson Controls bendro-
vė kartu su Prancūzijos akumuliatorių 
gamintoju Saft pradėjo savo jungtinę 
veiklą ličio jonų akumuliatorių gamy-
bos srityje. Įmonė deda daug pastangų 
siekdama užimti vietą ne tik automobi-
lių pramonės rinkose. 

Dėl šios partnerystės elektrinių au-
tomobilių akumuliatoriai montuojami 
į Mercedes, BMW ir Ford automobilių 
modelius. Tačiau iki elektrinių automo-
bilių akumuliatorių masinės prekybos 
dar reikia nueiti ilgą kelią. 

Neseniai Continental AG bendrovės 
generalinis direktorius prognozavo, kad 

elektriniai automobiliai dar dešimtmetį 
neprisidės prie pardavimų augimo. Iš 
tiesų tikėtina, jog elektrinių automobi-
lių rinkai prireiks dar daug laiko. 

Hibridiniai automobiliai vis dar su-
daro tik 3 proc. rinkos. Norint sukurti 
hibridinį automobilį, vis dar būtini di-
džiuliai platformos pokyčiai ir tai labai 
padidina bendrą kainą – dėl elektros 
variklio bei kitų sudedamųjų dalių. 

Nissan, Toyota ir kiti automobilių ga-
mintojai bendradarbiavo su įvairiais tiekė-
jais, kad galėtų gaminti ličio jonų akumu-
liatorius. Johnson Controls bendrovė gali 
būti išstumta iš rinkos, tačiau kalbant apie 
šiuos akumuliatorius egzistuoja didelė ri-
zika. Ličio jonų akumuliatorių konstrukci-
nis sprendimas  kol kas nėra stabilus. Dar 
reikia įdiegti daug naujovių, atlikti nema-
žai projektavimo ir plėtros darbų. Gami-
niai ir toliau bus sparčiai tobulinami.

Johnson Controls
daug tikisi iš naujų akumuliatorių

LENgvAs būdAs
APsAugotI sAvE!

Su Ferodo OE kokybės stabdžių trinkelėmis!
Kai kurie žmonės deda daug pastangų apsaugodami savo automobilius. Bet tik keli dalykai gali 
Jums suteikti to paties lygio apsaugą ir kontrolę, kaip Ferodo OE kokybės stabdymo sprendimai. 
Ferodo pagerina stabdymo atkarpą, suteikia stiprią ir pastovią stabdymo jėgą ir iš tikrųjų žemą 
triukšmo lygį.

Autotechnologijų naujovės
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KYB Europe, originalios fabrikinės įrangos gamintojas ir lengvųjų automobilių bei furgonų amortizavimo 
sistemų elementų atsarginių dalių rinkai tiekėjas, siūlo pilną programą, kurią sudaro:

• KYB amortizatoriai;
• KYB K-Flex pakabų spyruoklės;

• KYB SMK pakabos montavimo komplektai;
• PK KYB apsaugos komplektai.
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