
Professional
Daugiau žinių. Daugiau profesionalumo. 
Daugiau kokybės.

Informacinis leidinys autoverslininkams

LT 2013 Nr. 3 (40)



2

AD naujienos



3

AD naujienos

Mielieji klientai!

2013-ieji – dar vieneri intensyvaus triūso ir pokyčių metai – 
sparčiais žingsniais žengia į pabaigą. Tad norisi atsigręžti, įvertinti 
nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus. Šiais metais stengėmės 
gerinti darbų kokybę, tobulinti profesionalumą ir įgyvendinti 
naujas idėjas. Norėčiau akcentuoti, kad šios kryptys yra 
orientuotos į mūsų partnerius, pirkėjus ir jų gaunamą naudą bei 
pridėtinę vertę. Džiaugiamės, kad Jūs vertinate, esate patenkinti 
gaunama mūsų unikalių pasiūlymų rinkoje nauda. Įgyvendinant 
konsignacinį prekybos modelį, auga jūsų pardavimai, nebereikia 
investuoti į prekių atsargas, automatiškai vykdomi prekių 
papildymai. Tiek metinėmis, tiek pusmetinėmis premijomis 
atsidėkojame už lojalumą, glaudų bendradarbiavimą, pirkimų 
apimtis, laiku atliktus atsiskaitymus. Ateinančiais metais tęsime 
ne tik pradėtus darbus, tačiau pristatysime ir daug naujovių. 
Vertindami daugiametį bendradarbiavimą, pirkėjų lojalumą, 
pažadame, kad 2014-aisiais išskirtinį dėmesį ir naudą gaus lojalūs 
mūsų pirkėjai.

Nuoširdus ačiū Jums už tai, kad esame kartu. Mieli partneriai, 
sveikiname su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Šiltų, jaukių, 
prasmingų švenčių! Linkime, kad 2014-aisiais Jus lydėtų sėkmė, 
džiaugsmas, pozityvios nuotaikos, drąsios idėjos, įsimintinos 
akimirkos. 

Giedrius Gervickas,
UAB „AD Baltic Lietuva” direktorius
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Žuvis iš Vikingų žemės

Pakabos ir vairo sistemos detales pirkę 
„AD Baltic“ klientai tuo pačiu dalyvavo 
loterijoje, kurios laimėtojai buvo apdovanoti 
SPA pramogomis Druskininkuose. O 
laimingiausias dalyvis rugpjūtį turėjo galimybę 
keturias dienas gaudyti žuvį Bergene bei 
pasidairyti po jo apylinkes. 
Beveik septynerius metus su „AD Baltic“ 
bendradarbiaujančios įmonės vadybininkas 
E.Kasiliauskas juokiasi, kad loterijos metu 
ištraukta jo pavardė – daugiau dėsningumas 
nei atsitiktinumas: „Mūsų įmonė Šiauliuose 
turi tris autoservisus, ne taip jau mažai detalių 
užsako iš „AD Baltic“, tad, manau, ir toks 
laimėjimas pelnytas ne šiaip sau“.
Norvegija jo gyvenimo maršrute atsidūrė 
pirmą kartą. Radviliškietis atviras: „Kalbant 
sąžininingai, gyventi ten nenorėčiau: ne 
ta fauna, ne tas klimatas. Tačiau pažvejoti 
mielai nuvykčiau ir dar kartą. Oras mums 
pasitaikė geras, visas dienas švietė saulutė. Ten 
gražu pasidairyti, pabūti, pailsėti, žmonės 
šypsosi – viskas puiku. Tačiau ilgiau to 
norvegiško kalnų, vandens ir akmens derinio 
neatlaikyčiau. Man ten trūksta žemės. Esu ir 
žvejas, ir medžiotojas – man miško norisi. O 
ten pasižiūri į medžius ir gaila jų pasidaro“.
Supratęs, kad Radviliškio į Norvegiją 
nemainytų, Egidijus laimėtą kelionę ir 
atostogas išnaudojo su kaupu. Juo labiau, 
kad kompanija pasitaikė nedidelė, bet šauni: 
lietuvis norvegišką žvejybą išbandė drauge su 
dviem estais.
Susipažinę tarpinėje kelionės stotelėje – Rygos 
oro uoste, vyrai iškart susidraugavo: lietuvis 
tikrai nepasijuto atstumtas dviejų kitos šalies 
atstovų. Juokauti, draugauti ir pramogauti 

nesutrukdė nei kalbos, nei kultūros barjerai. 
Juo labiau, kad visus nuotykius patyrė visi 
drauge.
Vieną dieną paskyrę ekskursijai po Bergeną ir 
Hordalando apskritį, kuriai miestas priklauso, 
kitas tris atsidavė žvejybai. Egidijų, beje, 
nustebino kelionės organizatorių jiems suteikta 
veiksmų laisvė. 
Vos atskridę į Bergeną, poilsiautojai 
išsinuomojo automobilį ir nuvyko į paskirtą 
atostogų vietą: visai prie pat fiordais išraižytos 

Byfjordo įlankos Šiaurės jūroje. Iš pradžių 
dairėsi, kokį čia jiems laivą duos, kokį kapitoną 
paskirs svečius lydėti, tačiau gavo tris meškeres, 
laivelį ir raktus nuo jo – plauk, kur nori.
Tiesą pasakius, taip ir padarė. Tad pirmoji 
diena neapsiėjo be nuotykių. „Išplaukėm 
nežinia kur,  – prisimena įspūdžius Egidijus. – 
Pasirodo, kad ten vakarais, kai nurimsta vėjas, 
vanduo apie metrą nuslūgsta. Grįžtam per 
vieną sąsiauriuką, žiūrim, kad jame vandens 
nebeliko! Tad išsirengėm, įbridom, persinešėm 
tą laivelį į kitą pusę ir plaukėm toliau“. 

Gražu pasidairyti, pabūti, pailsėti.

„Kas kibo, tą gaudėm – nebuvom išrankūs. Svarbiausia – pati atrakcija“, - teigia E. Kasiliauskas

„AD Baltic“ rengto žaidimo „Pramogauk ir žvejok vikingų žemėje“ laimėtojas, radviliškietis Egidijus Kasiliauskas iki šiol šypsosi 
prisimindamas įspūdžius po kelionės į Norvegiją. Nors pagauta žuvis jau suvalgyta, nuotraukos peržiūrėtos, o viena iš svajonių 
realizuota, „Anveta“ autoservise Šiauliuose dirbantis vadybininkas sako, jog santykiai su netikėtas atostogas dovanojusia įmone ir 
pagrindiniu kelionės rėmėju, kompanija „Delphi“, nepasikeitė: jie tokie, kokie visada ir buvo – draugiški.
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Klietus nustebino organizatorių suteikta veiksmų laisvė. Jie galėjo tiesiog paimti automobilio raktelius ir 
važiuoti, kur tik nori.

Žinoma, vanduo pasitaikė ne šiltas – greičiau 
atvirkščiai. Tad, kaip juokauja Egidijus, vakare 
besišildydami galiausiai įspūdžius visi trys 
aptarinėjo ... estiškai. 
„Menkės, skumbrės, silkės, - Novegijoje 
ištrauktą laimikį vardija lietuvis. – Kas kibo, tą 
gaudėm – nebuvom išrankūs. O ir momentas 
pasitaikė ne pats geriausias, nes ten skirtingos 
žuvys skirtingu metu atplaukia į fiordus. Buvo 
tas metas, kai menkės dar neparėjusios, o 
skumbrės jau išeidinėjo. Bet mums užteko. 
Juk nesiruošėm namo parsivežti tonos žuvies. 
Svarbiausia – pati atrakcija!“. 
Ar bereikia sakyti, kad vyrai Norvegijoje 
žuvies prisiragavo iki soties. Šiek tiek ir 
užšaldė, parsivežė namo, kiek buvo leista, 
namiškius pavaišino. Nors Egidijaus šeimai 
žuvis – ne naujiena. Kartais menkes gaudantis 
Baltijos jūroje jis jau gali palyginti jas su 
norvegiškomis: „Lietuviškos man geresnės, nes 
čia jos natūralesnės, gyvybingesnės. Ten, kol 
žuvį ištrauki, ji jau galus atiduoda. Tad atgal 
paleisti į jūrą nebelieka pramės...“

Kad ir kokia žuvis kibo vikingų žemėje, vyras 
atostogomis liko patenkinas. Nors ir iki šiol 
bendradarbiavimu su „AD Baltic“ negalėjo 
skųstis, tačiau faktas, kad dirbant tiesioginį 
darbą dar ir prizų įmanoma laimėti, tikrai 
maloniai nustebino. 

Dažniausiai važiuoklės detales iš  
„AD Baltic“ užsakantys „Anveta“ autoservisai 
jas gaminančias firmas renkasi pagal vartotojų 
poreikius. E. Kasiliauskas iš savo praktikos 
pastebėjo, kad iš „Delphi“ detalių kainos ir 
kokybės santykį geriausiai atitinka firmos 
gaminamos pakabos, šarnyrai, traukės. 
„Su „AD Baltic“ mes visada stengiamės 

palaikyti gerus santykius, o jau po tokios 
malonios jų surengtos akcijos – tuo 
labiau, - šypsosi pagrindinio vasaros prizo 
laimėtojas E.Kasiliauskas. – Kažkada, kai 
draugai girdavosi, jog žvejojo Norvegijoje, 
pagalvodavau, kad aš irgi norėčiau 
pabandyti. Ir staiga – yra! Tai dabar vis 
pasvajoju, kad būtų gerai nuvykti į Sibirą 
meškų pamedžioti. Maža kas...“
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„SKF” kelionė į Azerbaidžaną

Azerbaidžano sostinė Baku, esanti Kaspijos jūros Apšerono pusiasalyje, turi 2 milijonus gyventojų. Iš visų istorinių paminklų pats įspūdingiausias yra senamiestis, 
kuriame stovi Širvanšachų rūmai su įvairių struktūrų kompleksais. Baku simboliu laikomas Mergelės bokštas, aukščiausiu pasaulyje vėliavos stiebu (162 m.) garsėja 
Vėliavos skveras. Po 2012-ųjų “Eurovizijos” turistai plūsta pasižiūrėti per metus iškilusios tviskančios “Crystal Hall” arenos ir įspūdingų dangoraižių.

Dubajų primenantis miestas

Azerbaidžano kraštutinumai: prabanga 
ir purvas

Azerbaidžanas mums atrodo tokia šalis, į 
kurią šiaip sau nesugalvotum nuvykti pailsėti 
– nebent kokie reikalai nugintų. Tačiau prieš 
kurį laiką „AD Baltic” ir tarptautinės SKF 
kompanijos vykdyta akcija geriausiems jos 
produkcijos pirkėjams padovanojo galimybę 
aplankyti tą egzotišką kraštą. 
Pirmą kartą su Azerbaidžanu susipažinusiems 
lietuviams šalis paliko panašius įspūdžius: šalia 
didžiulių, blizgančių, prabangių pastatų šalies 
sostinėje Baku – vos už keliasdešimties metrų 
riogsančios lūšnos, šalia noro ir pastangų 
lygiuotis į modernųjį Dubajų – niekur 
nedingę sovietinės praeities reliktai, šalia 
valdžios mėgavimosi turtais – eilinių žmonių 
nepritekliai. Azerbaidžane tokie kontrastai 
kaip niekur kitur bado akis.

Balta ir juoda

„Baku – labai konstrastingas miestas,  – 
prisimena vienas kelionės dalyvių, autoserviso 
„Ausegra” pirkimų vadovas Audrius 
Babrauskas. – Prieš nosį gali būti dangoraižis, 
o šalia apleisti pastatai, į kuriuos baisu žiūrėti. 
Kas turi priėjimą prie naftos ir pinigų, tas 
gyvena gerai. O visi kiti – nelabai. Prieš 
pat „Euroviziją” pastatyti liepsnos formos 
dangoraižiai dabar stovi tušti, niekas nežino, 
kas juose bus. Bet turistams gražu pasižiūrėti 
ir pafilmuoti”.
Garsioji „Eurovizijos” konkursui statyta arena 
atsirado buvusių laivų remonto dokų vietoje. 
Per metus pastatyta daili krantinė ir rūmai, 
išpuoselėtas miesto centras ir kelias nuo oro 
uosto iki sostinės centro, naktinis pagrindinių 
pastatų apšvietimas ir fontanai labai patiko 
vienintelei turistų iš Lietuvos grupės moteriai 
– Daivai Dainauskienei, Skuode esančios 
autodalių parduotuvės ir automobilių serviso 
„Klaudvaida” savininkei: „Toks įspūdis, kad 

Baku lygiuojasi į Dubajų – centre viskas labai 
gražu. Daug kur vyksta statybos, žmonės 
dirba ir šeštadieniais, ir sekmadieniais. Bet 
pasuki už kampo ir susiduri su eilinių žmonių 
kasdienybe. Tokia, kokia buvo ir prieš 20-30 
metų. Matėme, kaip vargingai ten jie gyvena. 
Kontrastai didžiausi: balta ir juoda”.

Istorijos dvelksmas

„Lankėmės garsioje Azerbaidžano vietovėje 
Gobustane – esu žiūrėjęs „Discovery” 
susuktą filmą apie Aleksandro Makedoniečio 
veržimąsį į tą kraštą, - po kelionės pasakojo 
A.Babrauskas. – Kadaise jūros lygis buvo 
gerokai aukštesnis, vandens susisiekimo keliai 
tęsėsi nuo Graikijos iki pat Afganistano, pro 
Juodąją ir Kaspijos jūras. Gobustane ant uolų 
išliko pieštos valtys su daug irklų – matyt, 
žmonės atvaizdavo tai, ką matė”.
„Ausegros” pirkimų vadovą kelionėje 
stebino Šveicariją primenantis peizažas 

su žaliuojančiomis kalvomis, atsiveriantis 
privažiavus arčiau Gruzijos ir Dagestano; 
kaimo vietovėse bet kur besiganantys gyvuliai; 
puikus vietinėje gamykloje spaudžiamo vyno 
skonis; kaimiečiai, visas dienas leidžiantys 
stebėdami pro šalį pravažiuojančias mašinas ar 
žaisdami stalo žaidimus; nuošalesniais keliais 
dardantys žiguliukai, o sostinės gatvėmis 
važinėjantys prabangūs mersedesai ir džipai 
– populiariausi pasiturinčiųjų automobiliai. 
Beje, moterų prie vairo Azerbaidžane beveik 
neišvysi.
„Man ten būtų liūdna gyventi, – šypsojosi 
D. Dainauskienė – Miesteliuose vyrai visur 
vaikšto vieni, moterų nematyti – jos namuose 
su vaikais sėdi”.

Purvo vulkanai

„Tai rytietiška šalis su rytietiškais papročiais 
ir kultūra, – sakė šioje kelionėje taip 
pat dalyvavęs KEMI autoservisų tinklo 
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Muziejus po atviru dangumi – Gobustanas – įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Šioje archeologinėje vietovėje aptinkami piešiniai, kurių amžius siekia nuo  
5 iki 40 tūkst. metų. Piešiniuose daugiausia vaizduojami primityvūs žmonių, gyvūnų atvaizdai, mūšių scenos, ritualinės apeigos, žvaigždynai.

Bozartma iš avienos

Vienai porcijai reikės: 330 g avienos, 30 
g lydyto sviesto, 50 g svogūnų, 100 g 
pomidorų arba 20 g pomidorų tyrės, 15 g 
kaukazinių slyvų, 50 g kalendros (kinzos), 
krapų ir mėtų,  lapelių, pipirų, druskos. 

Aviena supjaustoma į gabalus po 
50 - 60 g (po 3-4 vnt. vienai porcijai). 
Mėsos gabalai apkepami svieste, 
sudedami į gilų indą arba troškintuvą, 
pridedama supjaustytų svogūnų, 
pomidorų, kaukazinių slyvų ir žalumynų. 
Troškinama su nedideliu sultinio kiekiu, 
kol suminkštės. Patiekiant ant bozartmos 
viršaus galima uždėti citrinos griežinėlį ir 
šviežių agurkų – 50 g.  
(receptas iš www.azeri.lt)

direktorius Žygimantas Tubutis. – Šalies 
gyvenimas praktiškai verda tik Baku, kur 
labai daug investuojama į statybas. Tačiau 
išvažiavus iš sostinės atrodė, kad nusikėlėme 
20 metų atgal. Manau, šalis galėtų vystytis 
smarkiau, jei joje būtų daugiau demokratijos”.
Azerbaidžane daug pastatų statomi ir iš 
vietinių medžiagų. „Gražu, –  į tokius namus 
atkreipė dėmesį A.Babrauskas. – Jei tik būtų 
tvarkinga. Nes, tarkim, stovi prabangus, 
naujas džipas, tvora gražiausia, vartai iš 
riešutmedžio, o šalia – statybinių atliekų 
šabakštynas…”
Turistai iš lietuvos spėjo ne tik pasiklausyti 
ekskursijų gidų pasakojimų, bet ir 
pabendrauti su vietiniais žmonėmis. Pasak 
Ž.Tubučio, šalies gyventojai labai draugiški. 

A.Babrauskui pasirodė, kad jie dėl sunkių 
gyvenimo sąlygų – ne itin laimingi. O 
D.Dainauskienė išsiaiškino, kad eiliniai 
piliečiai uždirba labai mažai.

„Kol yra naftos ir dujų, jie daugiau nieko ir 
nedaro. Nors turi visokių naudingų iškasenų, 
puikias gamtos sąlygas, kuriose auga viskas, 
ką pasodini. Valdžiai visko užtenka, o jūs, 
žmonės, verskitės kaip norite...,– aplankytos 
šalies realybę atskleidė A.Babrauskas. – Toks 
jausmas, kad viena akimi žvelgiama į Dubajų, 
o kita – į savo kišenę. Kažkas gaunasi, bet 
daug ir kičo. Tad daugumai mūsų šalis 
paliko gana dviprasmišką įspūdį. Bet kelionė 
buvo tikrai įspūdinga vien dėl labai geros 
kompanijos“.
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„Delphi” kartingų varžybos

Per šių metų liepos 22 d. – rugpjūčio 31 d. vykusią „Delphi“ akciją 20 klientų, nupirkusių daugiausiai šios bendrovės stabdžių 
sistemos dalių, dalyvavo smagiame kartinge „Plytinės kartodrome“, Vilniuje.

Savaitgalį gerai išsimiegojusių lenktynininkų 
čia laukė uždegantis greitis, azartas ir 
adrenalinas. Išklausę instruktažo, susiskirstę į 
tris grupes, kupini ryžto nugalėti vyrai sėdo į 
gokartus ir dalyvavo kvalifikacinėse varžybose. 
Po atkaklios kovos liko trys patys greičiausi. 
Sukaupęs visas likusias jėgas šis trejetas 
susikovė finale.  
Pasibaigus smagioms varžyboms finalininkai 
(1 vietos nugalėtojas Martynas Ūsas, 2 
vietos – Giedrius Keršulis, 3 vietos – Romas 
Noreika) buvo pasveikinti, jiems įteiktos 
nugalėtojų taurės ir prizai. Po apdovanojimų 
visi dalyviai linksmai šventė pergalę ir jėgas 
atgavo prie bendro draugiško ir linksmo 
vaišių stalo.

Sveikiname nugalėtojus: 1 vieta – Martynas Ūsas, 2 vieta – Giedrius Keršulis, 3 vieta – Romas Noreika

Linksmai nusiteikusi „Delphi” komanda

Piešinių konkursas „Kur dirba mano tėtis“
Rugsėjo mėnesį kartu su visais vaikais džiaugėmės prasidėjusiais mokslo metais. 
Naujus mokslo metus pasitikome kūrybinėje erdvėje, kurioje vaikai turėjo galimybę atskleisti savo gebėjimus ir talentą.

Rugsėjo mėnesį kartu su visais vaikais 
džiaugėmės prasidėjusiais mokslo metais.

Naujus mokslo metus pasitikome 
kūrybinėje erdvėje, kurioje vaikai turėjo 
galimybę atskleisti savo gebėjimus ir 
talentą.

Iki 16 metų vaikai dalyvavo piešinių 
konkurse „Kur dirba mano tėtis“ ir net 45 
dalyviai laimėjo radijo bangomis valdomą 
NGK automobilį. Piešinius vertinome 
pagal originalumą, meniškumą ir atitiktį 
temai „Kur dirba mano tėtis“.

Džiaugiamės ne tik vaikų aktyvumu 
(piešiniai plūste plūdo į mūsų biurą, 
jų sulaukėme daugiau kaip 100), bet ir 
išradingumu. Gavome daug žaismingų 

Malonu, kad www.adbaltic.lt svetainės pokyčius 
pastebėjo ir jaunieji mūsų klientai

piešinių, pieštų akvarele, pieštukais, 
kreidelėmis, ir netgi trimačių piešinių su 
išlankstytomis figūrėlėmis. Buvo tikras 
galvosūkis iš tiek daug gražių darbų išrinkti 
nugalėtojus.

Visi piešiniai buvo paskelbti atnaujintoje 
www.adbaltic.lt svetainėje, taip pat 
planuojame jais papuošti savo biuro sienas.

Dėkojame visiems vaikams už dalyvavimą, 
sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės 
moksluose.
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Gavome netgi trimačių piešinių su išlankstytomis figūrėlėmis Mano tėtis – automobilių daktaras

MANN-FILTER mokymai
MANN-FILTER rūpinasi, kad jos atstovai puikiai nusimanytų apie šios bendrovės produktus ir įgytų kuo daugiau reikiamų žinių. Tad 
surengė „AD Baltic” darbuotojams techninius mokymus.

Juose dalyviai sužinojo kertinius bendrovės 
istorijos faktus, buvo supažindinti su 
filtrų kūrimo, gamybos ir pardavimo 
procesais. Lektorius pristatė platų filtrų 
asortimentą (~4 100 skirtingų numerių). 
Šios bendrovės pagaminti filtrai įrengti 
daugumoje (97,8 %) Europos keliais 
riedančių lengvųjų ir komercinių 
automobilių. Buvo įdomu išgirsti, kokią 
informaciją galima sužinoti pagal filtro 
kodą. Taip pat buvo naudinga išsiaiškinti 
filtrų sudedamųjų dalių paskirtį, gamybos 

Dėkojame MANN-FILTER už galimybę stebėti įdomias krepšinio varžybas

ypatumus ir pagrindinius skirtumus tarp 
biudžetinio ir premium lygio produktų. 
Bandymų metu akivaizdžiai teko įsitikinti, 
kiek ir kokios kokybės filtravimo 
popieriaus naudoja kokybę ir saugumą 
puoselėjanti MANN-FILTER, kaip 
sėkmingai liepsnos praryja prastos kokybės 
salono oro filtrą ir koks atsparus ugniai yra 
analogiškas šios bendrovės filtras. Klientas, 
pasirinkęs MANN-FILTER filtrą, gali būti 
tikras, kad už gerą kainą gaus patikimą 
aukščiausios kokybės produktą ir taip 

pasirūpins automobilio gerove bei keleivių 
sveikata!

Per mokymus gavome tikrai nemažai 
naudingos informacijos. Tad norėdami 
atsipalaiduoti bei sustiprinti komandą 
ėjome žiūrėti krepšinio varžybų. Juk kas gi 
labiau už krepšinį suvienija lietuvius. Kartu 
su MANN-FILTER atstovais palaikėme 
tautiečius Tarptautiniame vyrų krepšinio 
rinktinių turnyre, kuriame rezultatu 82:51 
lietuviai nugalėjo Rusijos rinktinę.
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Pirmą kartą per seminarą vyko konferencija ir dalyviai galėjo laisvai užduoti klausimus padangų gamintojų atstovams. Iš kairės: Donatas Barcys (Continental),  
Paulius Gaurilčikas (Michelin), Mindaugas Jasiūnas (Goodyear), Marcin Bortlik (Hankook) su vertėja

Seminaras padangų priežiūros profesionalams

Š. m. rugsėjo 12 dieną Kaune „AD Baltic” klientai aktyviai rinkosi į padangų 
seminarą, skirtą padangų priežiūros profesionalams. Sulaukėme daugiau nei 
100 dalyvių, dauguma jų buvo programos „Padangų specialistas“ dalyviai.

Seminaro dalyviai išklausė padangų rinkos naujienas, tendencijas ir šių  
padangų gamintojų atstovų techninius pranešimus: 

• Continental (Donatas Barcys, regiono pardavimo vadovas Baltijos šalims, Baltarusijai ir Kaliningradui)
• Goodyear (Mindaugas Jasiūnas, lengvųjų automobilių padangų pardavimo vadovas Lietuvai)
• Michelin (Paulius Gaurilčikas, techninis konsultantas-pardavimo atstovas)
• Hankook (Marcin Bortlik, techninis inžinierius)

Giedrius Didžgalvis, „AD Baltic” įrangos 
specialistas, pristatė padangų montavimo 
ir ratų balansavimo įrangą ir įrankius, 
supažindino su nauju tiekėju ir nauja „AD 
Baltic” asortimento produkcija. 

Pirmą kartą per seminarą vyko žaismingi, 
įdomūs ir turiningi Dariaus Čibonio 
vedami profesionalūs pardavimo 
meistriškumo mokymai: dalyviai sužinojo 
pagrindines pardavimo subtilybes, gavo 
daug vertingų patarimų, padėsiančių 
parduoti daugiau ne tik padangų, bet ir 
serviso paslaugų. Nuo šiol mūsų klientai 
žino, kad pardavimo meno galime išmokti 
kiekvienas, o kaina yra ne pagrindinis 
rodiklis, padedantis parduoti prekę. 

Pirkėjo ir pardavėjo žaidimu dalyviams buvo atskleistos pardavimo subtilybės. Iš kairės: Virginija Zacharova 
(„AD Baltic” klientė), Darius Čibonis (pardavimo meistriškumo instruktorius)

Visiems dalyviams buvo įteikti seminaro „Pardavimo meistriškumas“ sertifikatai

Taip pat pirmą kartą per seminarą vyko 
konferencija ir dalyviai galėjo laisvai 
užduoti klausimus padangų tiekėjams. 
Norime pasidžiaugti  Jūsų aktyvumu ir 
interaktyvų seminaro formatą planuojame 
išlaikyti ateityje.

Na, ir žinoma, kaipgi be prizų ir siurprizų 
– dalyvių laukė įvairios staigmenos ir 
dovanos.
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Seminaro dalyviai išklausė padangų gamintojų atstovų techninius pranešimus, padangų rinkos naujienas ir tendencijas

Padangų gamintojų atsiliepimai:

„Labai džiaugiuosi, kad galime dirbti su tokiais profesionalais kaip UAB „AD Baltic”. Padangų rinka yra dinamiška, joje pardavimo 
ir aptarnavimo kokybė, sugebėjimas pasiūlyti klientui jo poreikius geriausiai atitinkantį produktą turi lemiamą reikšmę. Atsinaujinęs 
„Padangų specialistas“ būtent į šiuos dalykus ir kreipia dėmesį, taigi tikiu, kad tai bus ilgalaikis ir sėkmingas projektas”.

Paulius Gaurilčikas, techninis konsultantas-pardavimo atstovas, Michelin

„Labai malonu, kad įmonė UAB „AD Baltic” mus visada pakviečia sudalyvauti seminaruose, kurie kiekvienais metais stebina dalyvių 
gausa. Didelė dalis seminaro dalyvių nėra naujokai, todėl kiekvieną kartą sutikus pažįstamus veidus supranti, kad perduotos žinios 
nenueina veltui ir tie seminarai tampa tarsi metiniais susitikimais.

Taigi, sėkmės „AD Baltic” komadai organizuojant sekančius seminarus, gerų pardavimų seminaro dalyviams bei, žinoma, visiems gero 
pelno”.

Donatas Barcys, Regiono pardavimų vadovas Baltijos šalims, Baltarusijai ir Kaliningradui, Continental
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Atnaujintas „Padangų specialisto“ prekės ženklas ir interneto svetainė

Turbūt daugeliui Jūsų teko matyti naująjį „Padangų specialisto“ prekės ženklą ir susipažinti su atnaujinta interneto svetaine.  
Nuo šiol „Padangų specialistas“ yra modernesnis, informatyvesnis ir profesionalesnis.

Siekiant padėti Jums lengviau pasiekti 
klientus, svetainė www.padanguspecialistas.lt 
dabar labiau orientuota į galutinį vartotoją.

Atnaujintoje svetainėje klientai galės 
lengvai surasti artimiausią padangų 
priežiūros specialistą – Jūsų servisą. Čia jie 
matys serviso kontaktinius duomenis, tad 
galės su Jumis susisiekti, atvykti į servisą,  
įsigyti padangų, pasinaudoti padangų 
priežiūros ir kitomis serviso teikiamomis 

Taip pat padangų kainas, jų kiekį 
centriniame sandėlyje ir pardavimo 
padaliniuose, padangų nuotraukas  galite 
rasti ADeCAT užsakymų sistemoje:

1. Kairiajame meniu pasirinkite 
„Padangos“.

2. Įveskite matmenis ir pasirinkite „Tik 
žieminės padangos“.

3. Išsirinkite padangas iš pateikto sąrašo.

Padangų paieška Extranet ir ADeCAT sistemose

2013–2014 metų žieminių padangų kainoraščio ieškokite Extranet sistemoje, kur galite 
pasirinkti padangų sąrašą pagal padangų matmenis arba pagal gamintojus:

1.

2.

3.

paslaugomis.

Svetainė nuolat papildoma Jūsų klientams 
naudinga ir įdomia informacija. Čia 
vairuotojas ras išsamią informaciją 
apie padangų rinkos naujienas, naujus 
gaminius ir jų technines specifikacijas. 
Taip pat pateikiama teisinės informacijos, 
informacijos apie padangų testus, 
skelbiama apie padangų gamintojų 
vykdomas akcijas.

Ypač sezono metu, svetainė aktyviai 
reklamuojama Google paieškos sistemoje, 
viename iš populiariausių pasaulio žurnalų 
TopGear ir lankomiausiame transporto 
skelbimų portale www.autoplius.lt. 

Nepraleiskite progos ir prisijunkite prie 
padangų priežiūros specialistų tinklo!

Naujienos užsakymų sistemose
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Naujos skiltys Extranet sistemoje

Taip pat norime informuoti, kad nuo šiol visą informaciją 
apie „AD Baltic“ vykdomus išpardavimus rasite naujoje 
Išpardavimų skiltyje.

Kviečiame visus apsilankyti Extranet Naujienų skiltyje – 
joje rasite nuolat atnaujinamą informaciją apie naujus mūsų 
asortimento gaminius, užsakymų sistemos atnaujinimus, 
renginių nuotraukų ir kitų aktualių naujienų.

Akcijų ir išpardavimo kainos Extranet 
sistemoje

Nuo šiol Extranet užsakymų sistemoje 
akcijų ir išpardavimo kainos žymimos 
skirtingomis spalvomis: 

akcijos kaina

išpardavimo kaina
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„Philips” motorinių transporto priemonių lemputės – 
 naujoviški apšvietimo gaminiai 

Philips Automotive – pasaulyje pirmaujantis 
automobilių apšvietimo produktų 
gamintojas. Jis garsėja savo pažangia 
technologija, aukštos kokybės gaminiais ir 
naujoviška vadyba. 

Remdamasi išsamia klientų poreikių 
analize, Philips bendrovė nuolat stengiasi 
siūlyti naujoviškus, energiją taupančius 
apšvietimo gaminius.

Štai kodėl stambiausi automobilių 
gamintojai bendradarbiauja būtent su 
Philips. 

Philips Automotive produktai yra 
aukščiausios klasės ir atitinka vartotojų 
poreikius bei gyvenimo būdą.

Philips Automotive – tai Royal Philips 
Electronics padalinys, pasaulyje 
pirmaujantis lempučių tiekėjas 
automobilių gamintojams ir atsarginių 
dalių rinkoje. 

Philips gaminiais apšviestas pasaulis – 
saugesnis ir patogesnis. Technologines 
naujoves derindama su nuoširdžiu 
siekiu užtikrinti vairuotojams saugumą 
ir vairavimo patogumą, ši bendrovė 
tapo pagrindine stambiausių motorinių 
transporto priemonių gamintojų 
partnere. Šiandien kas antras automobilis 
sukomplektuotas su Philips Automotive 
gaminiais. Šis padalinys nuolat tiekia 
geriausius produktus ir paslaugas atsarginių 
detalių rinkai ir originalios įrangos 
gamintojams (OEM). Taip pat visuomet 
stengiasi išlaikyti aukščiausius kokybės 
standartus ir taip stiprina savo verslo 
tvarumą. 

Philips apšvietimo gaminiai – tai galingi ir 
tikslūs šviesos šaltiniai, kuriuose didžiausia 
galia suderinta su ilgu tarnavimu. Ši 
bendrovė visuomet kuria geriausius ir 
efektyviausius sprendimus, nes žino, jog 
aukštos kokybės apšvietimo produktai 
vieną dieną gali išgelbėti jūsų gyvybę. 

Automobilių pramonė sparčiai žengia į 
priekį, o Philips neatsilieka:

• Pristatė pirmąjį itin našų halogeninį 
žibintą, pirmąjį aplinkai nekenkiantį 
žibintą ir pirmąjį žydrą žibintą.

• Užtikrina, kad visi siūlomi sprendimai 
atitiktų vairuotojų saugos ir komforto 
poreikius, tvarumo ir asmeninio stiliaus 
reikalavimus.

Visuomet siekia aukščiausios kokybės ir 
ieško naujausių technologijų.

Specifikacijos Paieškos kodas
H7 55W 12V Px26d 12972PRC1

5W 12V W2,1x9,5d 12961CP

H4 60/55W 12V P43t-38 12342PRC1

5W 12V SV8,5 12844CP

21W 12V BA15s 12498CP

21/5W 12V BAY15d 12499CP

21W 12V BAU15s 12496NACP

5W 12V BA15s 12821CP

H1 55W 12V P14,5s 12258PRC1

4W 12V BA9s 12929CP

1,2W 12V W2x4,6d 12516CP

H3 55W 12V  UVSPK22s 12336PRC1

10W 12V BA15s 12814CP

21/4W 12V BAZ15d 12594CP

5W 12V W2,1x9,5d 12396NACP

21/5W 12V W3x16q 12066CP

1,2W 12V BAx8,5d/2 12598CP

3W 12V W2,1x9,5d 12256CP

1,2W 12V Bx8,4d black 12625CP

16W 12V W2,1x9,5d 12067CP

10W 12V SV8,5 12866CP

6W 12V BAx9s 12036CP

1,12W 12V B8,4d orange 12624CP

2W 12V W2x4,6d 12505CP

2W 12V Bx8,4d light green 12626CP

2W 12V BAx8,5d/y-green 12600CP

1,5W 12V Bx8,4 beige 12627CP

1,2W 12V BAx8,3s/1,35 black 12597CP

Philips motorinių transporto priemonių 
lempučių ieškokite Extranet užsakymų sistemoje.

Philips gaminius renkasi visi stambiausi automobilių gamintojai

Nuo 1914 m. Philips pirmauja motorinių transporto priemonių apšvietimo produktų 
rinkoje ir garsėja savo aukšta kokybe, saugumu bei inovacijomis.

Šiandien kas antrame automobilyje Europoje rasime šviesos prietaisų, pažymėtų 
Philips ženklu.

Aukšti Philips gamybos standartai

Novatoriška gaminio struktūra ir preciziška inžinerija suteikia Philips gaminiams 
išskirtinę galią ir patikimumą. O jų gamyba kruopščiai kontroliuojama ir sertifikuota 
pagal ISO 9001, ISO 14001 ir QSO 9000 standartus, kad atitiktų aukščiausius ECE 
reikalavimus.

Philips UV kvarcinio stiklo technologija

Kvarcinis stiklas yra tvirtesnis už karščiui atsparų stiklą. Jis išlaiko didesnį slėgį, tad 
gali būti skleidžiama stipresnė šviesa. Kvarcinis stiklas natūraliai atsparus staigiems 
temperatūros pokyčiams, todėl išvengiama sprogimo rizikos. Speciali danga nuo 
pavojingų ultravioletinių spindulių apsaugo ir jūsų automobilio žibintus. Dėl to 
Philips UV kvarcinio stiklo lemputės puikiai tinka vairuojant bet kokiomis sąlygomis ir 
tarnauja ilgiau.
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„Blue Print” ženklo atsarginių detalių asortimentas  
Azijos gamintojų automobiliams

„AD Baltic“ su džiaugsmu praneša, kad nuo lapkričio pristato išskirtinės kokybės „Blue Print“ ženklo atsarginių detalių asortimentą, 
skirtą Azijos gamintojų automobiliams.

Prekių ženklas „Blue Print“ pristatytas Europoje 1994 m. ir turi visą asortimentą, skirtą Azijos ir Amerikos gamintojų transporto 
priemonėmis, įskaitant vadinamąjį pilkąjį importą.

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

ADT38079 ADT380132

ADT38082 ADT381508C

ADT38087

ADT380143

ADT38033

ADT38050

ADT380127

ADT386195

ADT386196

ADT38789

ADT38790

ADT387231

„Blue Print“ yra platinamas daugiau nei 30 
Europos šalių. 

„Blue Print“ turi daugiau nei 25 metų 
patirtį tiekiant dalis Azijos gamintojų 
transporto priemonėms. Šios bendrovės 
asortimentą sudaro daugiau nei 22 000 
dalių iš daugiau nei 160 gaminių grupių, 
kurioms taikoma 3 metų neriboto 
kilometražo garantija. Jos sukurtos ir 
apibrėžiamos kaip tiesioginės originalios 
įrangos atsarginės dalys; todėl dirbtuvės 
gali būti tikros, kad jau pirmą kartą 
sumontuos tinkamai.

„Blue Print“ asorimente yra filtrų, sankabų, 
transmisijos, vairo mechanizmo, stabdžių, 
pakabos, variklio valdymo, elektros sistemų 
detalės bei aušinimo ir paskirstymo 
mechanizmo diržų bei grandinių.  
„Blue Print“ taip pat prekiauja gaminiais, 
kurie dažnai laikomi skirtais tik prekybos 
atstovams, įskaitant dyzelino dalelių filtrus 
(DPF), hibridinių valytuvų šluoteles, dujų 
kolonėles, siurbimo kontrolės vožtuvus ir 
EGR vožtuvus (nurodėme tik keletą). Tad 
jei jūsų transporto priemonė yra japoniška 
ar korėjietiška, tiesiog pagalvokite apie 
„Blue Print“

Nuo lapkričio pabaigos „AD Baltic“ 
detalių pasiūla Azijos automobiliams 
bus papildyta 400 artikulų, skirtų mūsų 

rinkoje populiariems automobilių 
modeliams. Šiuo metu siūlome pakabos 
detales šiems automobiliams:

• Mitsubishi (Montero/Pajero 2000-06 
Lancer 2008> Colt 2004> Montero/Pajero 
2006);

• Hyundai Accent/Pony x3/era 2006;)

• Honda (Civic 2006-12, CR-V 2006>, 
Accord 2008>, CR-V 1997-06, Accord 
2003-08);

• Mazda (6 2002-08, 3 2004-09, 6 2008-
13, 3 2009>);

• Nissan (Qashqai/Qashqai+2, Almera n16 
2000>, X-trail, Micra k12 2002-10, Micra 
k13 2010);

• Subaru (Forester 2008>, Impreza 2000-
07, Impreza 2007>, Legacy 2009>);

• Lexus RX;

• Toyota (Rav4 1994-06, Auris 2006-12, 
Yaris 2006-11, RAV4 2006>, Yaris 1999-
06, Camry 2001-06, Avensis 2003-09, 
Corolla 2001-07, Avensis verso, Auris 
2012>, Avensis 2009>).

Atliekant tikslius rinkos tyrimus, išsamią 
transporto priemonių ir iš Jūsų, kaip mūsų 
klientų, gautos informacijos analizę, „Blue 
Print“ asortimentas bus toliau plečiamas. 
Kas mėnesį  „Blue print“ gauna beveik 

2 000 užklausų dėl naujų gaminių per 
„Blue Print LIVE!“. Iki šiol 40 % visų šių 
užklausų buvo išanalizuotos, įtrauktos 
į katalogus ir paruoštus pristatymui 
kitą dieną. Tuo pačiu „AD Baltic“ yra 
pasiruošęs plėsti „Blue Print“ detalių 
pasiūlą ir savo klientams.
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341846

343308

341844

343306

331701

365500

334846334812

Dar didesnė „KYB” amortizatorių pasiūla

„AD Baltic“ padidino KYB Excel-G amortizatorių pasiūlą. Nuo dabar sandėlyje turime daugiau nei 100 amortizatorių artikulų, kurie 
skirti daugiau nei 60 automobilių modelių (Audi, VW, Opel, Volvo, BMW, japoniški automobiliai).

AMORTIZATORIUS: EXCEL-G

Dvivamzdžiai dujiniai amortizatoriai, 
dujinės McPhersono kolonos ir dujiniai 
kolonų įdėklai.

Patentuoti vožtuvai ir suslėgtas azotas 
pagerina važiavimo patogumą ir žymiai 
sumažina oro burbuliukų susidarymą 
(aeraciją). Šis amortizatorių tipas skirtas 
tiems naudotojams, kuriems saugumas yra 
svarbiausias.

AMORTIZATORIUS: GAS-A-JUST

Taip pat tarp „AD Baltic“ siūlomų 
prekių rasite ir KYB GAS-A-JUST 
amortizatorių. Šiuo metu galime pasiūlyti 
GAS-A-JUST amortizatorius Mazda 
5-R, Volvo S 60, S 70, V 70, C 70, S80; 
Mercedes Benz C-Class (202), Mercedes 
Benz E Series, E-Class (124), Mercedes 
Benz Vito; Mercedes Benz Viano, Mercedes 
Benz E-Class (211), Ford Fusion-R  
automobiliams. 

Dujiniai aukšto slėgio vienvamzdžiai 
amortizatoriai.

Gamyklos parametrų atkūrimas;

Slopinimo jėga padidėja iki 30 %, 
palyginti su dvivamzdžiu amortizatoriumi;

Skiriamasis plunžeris, atskiriantis tepalus 
nuo suslėgto azoto, visiškai eliminuoja 
putojimą ir slopinimo jėgos praradimo 
efektą;

Vientisi (be sujungimų) tvirtinimo 
elementai padidina amortizatoriaus 
patikimumą ir pailgina tarnavimo laiką;

• Gamyklos parametrų atkūrimas;

• Kontrolinis vožtuvas, panaikinantis 
putojimą ir slopinimo jėgos 
sumažėjimą;

• Dviguba tripakopių vožtuvų sistema;

• Tefloninė štoko kreipiančioji;

• Besiūliai vidiniai cilindrai ir tvirtinimo 
kronšteinai;

• Integruotos įvorės ir apsaugos;

• Kietas štoko chromavimas.

Fenolinis stūmoklio riebokšlis užtikrina 
tolygų veikimą;

Papildomas „plaukiojantis“ stūmoklis 
atskiria alyvą ir suspaudžia azoto dujas 

taip stabilizuodamas nuo tankio priklausančias 
savybes;

Vientisa montavimo ausis ir įtvirtinta įvorė 
suteikia stiprumo bei eliminuoja triukšmą.

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

343281

553306553803

343271

553604553307

366002

551811553217

335810

551804551926

343307

553308551807

343319

551808553219
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Tikra degalų alternatyva: LPG arba 
CNG - mažesnė našta ne tik jūsų 
biudžetui.

Aukštų degalų kainų laikais vis daugiau 
automobilių vairuotojų svarsto galimybę 
pereiti prie CNG (suslėgtųjų gamtinių 
dujų) arba LPG (suskystintųjų naftos 
dujų). Naudojant šiuos alternatyvius 
degalus, išlaidos gali žymiai sumažėti.  
Be to, taupomi ne tik degalai, bet ir į 
aplinką patenka mažiau išmetamųjų dujų 
ir CO2,  palyginti su benzininiais ar 
dyzeliniais automobiliais, CNG ar LPG 
automobiliai labiau tausoja aplinką.

Tačiau automobiliuose su LPG ar CNG 
funkcija reikia atlikti ne tik techninius 
pakeitimus. Kad jie veiktų patikimai, 
reikia naudoti specialią alyvą, optimizuotą 
konkretiems dujomis varomo variklio 
poreikiams tenkinti.

Aukštųjų technologijų variklio alyvos 
kiekvienam varikliui

„Titan“ variklio alyvos: aukščiausios 
kokybės, pagamintos Vokietijoje. 

„TITAN“ variklio alyvos yra naujausių 
tyrimų ir plėtros, kurią vykdė didžiausias 
nepriklausomas tepalų gamintojas, 
rezultatas. Sukurta bendradarbiaujant su 
pirmaujančiais automobilių gamintojais, 
siekiant patenkinti šiandieninių 
aukštųjų technologijų variklių poreikius: 
užtikrinami išskirtiniai rezultatai, degalų 
ekonomija ir apsauga nuo dėvėjimosi.

Dujomis varomo variklio specialieji 
poreikiai

Problema: aukštesnė temperatūra.

Palyginti su dyzeliniais ar benzininiais 
varikliais, LPG ar CNG funkciją turintys 
varikliai veikia gerokai aukštesnėje 
temperatūroje. Naudojant benzininius 
ar dyzelinius variklius, skysti degalai 
išgaruoja prieš uždegimą, todėl stebimas 
aušinamasis poveikis. Tuo tarpu dujiniams 
degalams toks procesas nėra būdingas, 
ir variklis negali gauti iš jo naudos. Dėl 
šios priežasties dujinių variklių darbinė 
temperatūra yra aukštesnėi. Dėl to gali 
labiau dėvėtis variklis, o alyva greičiau 
pasenti. Be to, LPG arba CNG nėra 
valomųjų arba apsauginių priedų, kurie 
naudojami benzininiuose arba dyzeliniuose 

Vožtuvai ir 
vožtuvų vieta: 

daugiau nuosėdų.
Pavojus: galios 
sumažėjimas.

Aukštesnė 
temperatūra.

Pavojus: variklis labiau 
dėvisi, o variklio alyva 

greičiau sensta.

degaluose. Dėl šių priedų variklis būna 
švaresnis, nes sumažėja ar išvis nebelieka 
anglies nuosėdų ant įsiurbimo vožtuvų.
Sprendimas: „Titan Pro Gas“.

„Fuchs“ sukūrė naują specialiųjų variklių 
alyvų, tinkančių dujomis varomiems 
varikliams, seriją „Titan Pro Gas“. Jos 
užtikrina patikimą ir ilgalaikį variklio 
veikimą. „Titan Pro Gas“ variklio alyvos 
buvo patikrintos atliekant išplėstinius 
tyrimus ir bandomuosius važiavimus. 
Buvo įsitikinta dėl jų puikių išskirtinių 
savybių, naudojant šias naujas didelio 
veiksmingumo variklio alyvas. „Titan Pro 
Gas“ variklio alyvų išlakos yra mažos. Dėl 
alyvų specialios formulės degimo kamera 
išlieka švari, o variklis išlaiko norimą galią.

Aukščiausios kokybės variklio alyvos „TITAN PRO GAS”

5W30 TITAN GT1 PRO GAS

Ekstra klasės dujinių variklių 
alyva moderniems lengviesiems 
automobiliams. Specialiai sukurta 
benzino varikliams, varomiems 
suskystintomis (LPG) arba gamtinėmis 
(CNG) dujomis.

Specifikacija: ACEA C3, API SM, 
BMW LL-04, MB 229.51, VW 502.00

5W40 TITAN GT1 PRO GAS  

Ekstra klasės dujinių variklių 
alyva moderniems lengviesiems 
automobiliams. Specialiai sukurta 
benzino varikliams, varomiems 
suskystintomis (LPG) arba gamtinėmis 
(CNG) dujomis.

Specifikacija: ACEA C3, API SM, 
BMW LL-04, MB 229.31, VW 502.00

10W40 TITAN SYN PRO GAS

Ypač aukštos kokybės dujomis 
varomų variklių alyva lengviesiems 
automobiliams. Specialiai sukurta 
varikliams, varomiems suskystintomis 
dujomis (LPG arba CNG).

Išbandyta ir rekomenduojama: ACEA 
A3/B4, API SL, MB-Freigabe 229.1



19

Produktų naujienos

Daugiafunkcis dyzelinio kuro priedas – „Castrol TDA”

„Castrol TDA” yra daugiafunkcis dyzelinio kuro priedas. Jis naudojamas visais metų laikais esant degalų ir priedo tūrio 
santykiui 1:1000. Priedas skirtas visoms dyzelinėms transporto priemonėms su turbopripūtimu arba be jo, t. y. visų konstrukcijų 
lengviesiems automobiliams (įskaitant su Common Rail ir Pump Nuzzle degalų tiekimo sistemomis), sunkvežimiams, autobusams, 
traktoriams ir stacionariesiems dyzeliniams varikliams.

Atsparumas detonacijai (cetaninis skaičius) 
– tai rodiklis, kuris turi įtakos dyzelinių 
degalų užsiliepsnojimo ir degimo variklio 
degimo kameroje režimui ir, kaip pasekmė, 
jis tiesiogiai veikia variklio darbo tolygumą 
ir triukšmingumą, jo galingumo parametrus 
ir dūmingumą. Manoma, kad, priklausomai 
nuo sezono, optimalus cetaninis skaičius 
yra nuo 40 iki 50. Cetaninis skaičius 
reguliuojamas kuro gamybos procese taikant 
specialias technologijas. Per didelis arba per 
mažas cetaninis skaičius daro neigiamą įtaką 
dyzelinio variklio darbui. „Castrol TDA” 
neturi įtakos cetaniniam skaičiui.
• Klampa ir tankis lemia variklyje vykstančius 
garavimo ir mišinio gavimo procesus. „Castrol 
TDA”, kuris sudaro vieną dešimtąją degalų 
tūrio procento, skirtingai nei daugelio kitų 
konkurentų priedai, neturi reikšmingos įtakos 
klampai ir degalų tankiui. Taigi, gamykloje 
nustatyti klampos ir tankio parametrai išlieka 
pastovūs. Degalų tiekimo sistema veikia 
normaliu apskaičiuotu režimu.
• Žema temperatūres savybes apibūdina tokie 
rodikliai, kaip drumstimosi temperatūra, 
ribinė filtruojamumo temperatūra ir stingimo 
temperatūra. Atrodytų, kad vasariniams 
dyzeliniams degalams šie parametrai nėra tokie 
svarbūs, nes pagal specifikacijas jų stingimo 
temperatūra yra ne aukštesnė kaip minus  
10 °C, o drumstimosi temperatūra –  
minus 5 °C. Bet turbūt kiekvienas, kuris 
eksploatavo automobilį su dyzeliniu varikliu 
žiemą, patyrė, kad pakankamai dažnai 
vasarinio dyzelino atsargos parduodamos 

iki vėlyvo rudens, kai naktį temperatūra 
gali nukristi iki neigiamos temperatūros. 
Variklio paleidimas tampa sunkia užduotimi. 
Reglamentuojama žieminio dyzelino stingimo 
temperatūra ne aukštesnė kaip minus 35 °C 
ir drumstimosi temperatūra – minus 25 °C, 
todėl paprastai tokius degalus galima naudoti 
vidutinio klimato juostoje. „Castrol TDA” 
turi stiprias temperatūros mažinimo savybes, 
t. y., naudojant jo rekomenduojamą kiekį, 
žymiai pagerėja degalų žematemperatūrės 
savybės. Pridėjus šio priedo į vasarinį dyzeliną, 
tokių degalų filtruojamumas išlieka iki minus 
20 °C, dalinis filtruojamumas – iki minus 
30 °C Pridėjus jo į žieminį dyzeliną galima 
pasiekti dar geresnių rezultatų. „Castrol TDA” 
naudojimas mūsų sąlygomis šaltuoju metų 
laiku yra visiškai pagrįstas.
• Cheminis stabilumas yra dyzelinių degalų 
geba atsispirti oksidacijos procesams laikymo 
metu. Jei transporto priemonės ilgą laiką 
stovi su pilnu kuro baku, kuras oksiduojasi 
ir ant dugno susidaro nuosėdos, kurios 
daro neigiamą įtaką variklio veikimui. Ypač 
sparčiai oksidacijos procesas vyksta esant kai 
kuriems metalams, kurie naudojami gaminant 
degalų įrangą. Būtent šioje įrangoje degalai 
oksiduojasi dar greičiau. „Castrol TDA” turi 
antioksidacinių savybių, stabilizuoja degalus ir 
užtikrina jo ilgalaikio laikymo sąlygas.
• Korozinis aktyvumas būdingas sieros 
junginių turintiems dyzeliniams degalams. 
„Castrol TDA” yra korozijos inhibitorius ir 
iš dalies silpnina neigiamą sieros junginių 
poveikį.
• Apsaugos nuo dilimo savybės. Dyzeliniai 
degalai yra kuro įrangos judamųjų dalių, 
stūmoklinių siurblių sąlyčio paviršių, 
adatinių vožtuvų, kaiščių ir kitų dalių tepimo 
priemonė. Dyzelinių degalų tepimo savybės 
yra daug blogesnės palyginti su alyvomis, nes 
yra daug mažesnė juose esančių paviršinio 
aktyvumo medžiagų koncentracija ir klampa. 
Siekiant pagerinti dyzelino tepamumą, reikia 
naudoti specialius apsaugos nuo dilimo 
priedus. „Castrol TDA” turi geras apsaugos 
nuo dilimo savybes ir visiškai kompensuoja 
standartinių degalų nepakankamą tepamumą. 
Reguliariai naudojant „Castrol TDA” galima 
žymiai padidinti kuro įrangos eksploatavimo 
trukmę ir sutaupyti daug lėšų jos remontui.
Reguliariai naudojant rekomenduojamą 
„Castrol TDA” kiekį, jo įsigijimo sąnaudos 
sudarytų mažiau nei 2 % sąnaudų degalams. 
Sumos, reikalingos kuro sistemų remontui, yra 
visiškai kitos eilės, be to, naudojant „Castrol 
TDA” šaltuoju metų laiku yra didesnė 
tikimybė lengvai užvesti variklį.
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Į Lietuvą importuojami „AD“ akumuliatoriai vis labiau populiarėja. Praktiški žmonės jau įsitikino, kad šie žinomo pasaulinio 
gamintojo „Johnson Controls“ produktai nė kiek nenusileidžia garsiems konkurentams, o pagal kai kuriuos parametrus juos net ir 
pralenkia.

„Pagal kainos ir kokybės santykį „AD“ 
akumuliatoriai – vieni geriausių, – sako 
bendrovės „Autoros“ direktorius Saulius 
Vinkleris. – Be to, niekas kitas neduoda 
trejų metų garantijos. Vien jau tai rodo, kad 
gamintojas įsitikinęs savo produkto kokybe. 
Ir ne be reikalo. Šie akumuliatoriai veikia 5–7 
metus.“ 

Ilgalaikė garantija – vienas svarbiausių 
kriterijų, kodėl lengvųjų automobilių 
savininkai perka, o meistrai jiems 
rekomenduoja „AD“ akumuliatorius. Aišku, 
kartais pirkėjų pasirinkimą lemia garsesnis 
vardas, bet ne visi žino, kad vien už žinomos 
firmos lipduką jie gali sumokėti 20–30 proc. 
didesnę kainą. 

„Klientams labiau žinomi garsių įmonių 
gaminiai, tačiau „AD“ akumuliatorių 
parametrai visiškai analogiški, – iš patirties 
žino S. Vinkleris. – O ir produktą gauni su 
didesne garantija. Mes jau ketvirtus metus 
prekiaujame „AD“ akumuliatoriais, bet dėl jų 
nusiskundimų neturėjome. Jeigu koks vienas ir 
pasitaikė, tai importuotojai viską sutvarkė labai 
greitai, tad klientas tikrai liko patenkintas. 
Mes stengiamės savo pirkėjams parduoti gerą 
daiktą, todėl dažnai jiems rekomenduojame 
„AD“ akumuliatorius.“

Anot S. Vinklerio, nuo vairuotojo labai 
priklauso, kaip naudojamas akumuliatorius: 
kokiomis sąlygomis, kaip dažnai važinėjama. 
Jei tik po pusę kilometro kasdien nuo darbo 
iki namų – akumuliatorius ne iki galo 
įkraunamas. Jam taip pat kenkia per dideli 
karščiai ir per dideli šalčiai. Kai lauke -25, 
„Autorose“ – pats darbymetis. Vasarą per 

karščius tas pats.  

„Akumuliatorių keitimo bumas prasideda 
tuomet, kai „netikėtai“ ateina žiema, – šypsosi 
akumuliatorių centro „Nabobas“ meistras 
Aivaras Krasuckas. – Turėdamas keturiolikos 
metų darbo patirtį galiu drąsiai teigti, kad 
akumuliatoriaus veikimas tiesiogiai priklauso 
nuo automobilio techninės būklės bei 
eksploatavimo sąlygų. Statistika rodo, kad 
miesto automobilių su benzininiais varikliais 
akumuliatoriai vidutiniškai veikia 4–5 metus, 
su dyzeliniais varikliais – 3–4 metus. Jeigu 
kiekvienas vairuotojas tinkamai prižiūrėtų 
savo automobilį bei akumuliatorių, tuomet šis 
veiktų 7 metus ar ilgiau. 

Labiausiai jiems kenkia aplaidus ir 
nemokšiškas požiūris į energijos vartojimą 
automobilyje. Akumuliatorius – tai viena iš 
tūkstančio automobilio detalių, nuo kurios 
priklauso sklandus jo darbas bei energijos 
paskirstymas.“

Iš „AD Baltic“ bendrovės „Nabobas“ 
profesionalai perka ne tik „AD“ prekių 
ženklo akumuliatorius. Svarbiausi kriterijai 
renkantis būtent šiuos produktus – gamintojo 
suteikiama trejų metų garantija, kokybė 
už prieinamą kainą, pasaulyje žinomas ir 
patikimas gamintojas. Būtent šiuos gaminio 
privalumus profesionalai pirmiausia pamini, 
kai rekomenduoja akumuliatorius savo 
klientams: „Jie dažniausiai klauso mūsų 
kompetentingų patarimų. Nors būna ir tokių 
pirkėjų, kurie mieliau renkasi pasaulyje garsių 
firmų gaminius. 

Esu gana ramus dėl „AD“ akumuliatorių 
kokybės. Kadangi kiekvienam savo klientui 
pats parenku reikiamą akumuliatorių ir 
pamokau, kaip tinkamai naudoti automobilį, 
kad tektų rečiau pas mane užsukti, tad ir 
garantinio keitimo atvejų būna labai mažai.“ 

„Nabobo“ meistras A. Krasuckas prisipažįsta, 
jog tik susidūręs su „AD“ akumuliatoriais 
iš pradžių manė, jog 3 metų garantinis 
laikotarpis – tik dar vienas naujo prekių ženklo 
rinkodaros triukas. Tačiau po kurio laiko 
įsitikino, jog produkto kokybė nenusileidžia 
didiesiems Europos gamintojams: „Aš pats jau 
penktus metus važinėju automobiliu su „AD“ 
74Ah akumuliatoriumi ir kol kas neplanuoju 
jo keisti.“

Aivaras Krasuckas, akumuliatorių centro „Nabobas“ 
meistras

Iš kairės: Andrej Petrulevič, „AD Baltic” pardavimų vadybininkas ir Saulius Vinkleris, bendrovės „Autoros“ 
direktorius

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

544402044 AD 545155033 AD

556400048 AD 560409054 AD

560412051 AD

562107051 AD

600402083 AD

560413051 AD

565106054 AD

680032100 AD

570144064 AD 574104068 AD

577400078 AD 580406074 AD

591400074 AD 591401074 AD

„AD” akumuliatoriai užkariauja rinką
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Aprašymas: 
 
• Skirtas šiuolaikiniams automobiliams, kuriuose yra daugiau geležinių variklio detalių.
• Pagamintas pagal organinių priedų OAT (Organiz Additive Technology) technologiją.
• Sudėtyje nėra silikatų, boratų aminų, nitritų ir fosfatų.
• Užtikrina efektyvesnę plastiko poliamido detalių apsaugą (aušinimo sistemos plėtimosi 
bakelis).
• Apsaugo variklį nuo užšalimo, perkaitimo ir kavitacinės korozijos.
• Sudėtyje esantys organiniai priedai absorbuojasi tik korozijos pažeistose vietose. Tai 
netrukdo šilumokaitai, taip pat prailgina eksploatacijos laiką iki 5 metų.
• Sudėtyje yra efektyvaus hibridinio korozijos inhibitorių mišinio su organinės ir 
neorganinės kilmės priedais, tarp jų ir silikatais, 
taip pat yra unikalaus silikatinių priedų 
stabilizatoriaus.
• Priskiriamas ilgo naudojimo aušinimo 
skysčiams.
• Viršija daugelio automobilių gamintojų 
reikalavimus. 

Pasiruošk žiemai su „AD” produktais

Aušinimo skysčiai

Šiuo metų laiku automobilių servise itin svarbu patikrinti, ar transporto priemonės aušinimo sistemoje pakanka variklio aušinimo 
skysčio, ar jo užšalimo temperatūra tinkama mūsų žiemos sąlygomis, ar sandari pati aušinimo sistema. 

Rastus trūkumus būtina pašalinti, kol 
neprasidėjo šalnos. Juk užšalus aušinimo sistemai 
remontas kainuos brangiai, o ir klientas gali buti 
nepatenkintas.

Jeigu aušinimo skysčio koncentracija yra 
nepakankama, būtina įpilti koncentruoto 
antifrizo arba pilnai pakeisti aušinimo skystį 
visoje automobilio aušinimo sistemoje. Jeigu 

papildyti reikia gana daug, gali reikšti, kad 
radiatoriuje esančio skysčio žema ne tik užšalimo 
temperatūra, bet galbūt jau neveiksmingi 
koroziją, putojimą slopinantys priedai. Tokiu 
atveju neužtenka vien tik papildyti skysčio, teks 
jį pakeisti. 

Lietuvos klimato sąlygomis patariama naudoti 
aušinimo skysčius, kurie neužšąla net esant  

–35 °C temperatūrai arba pirkti aušinimo skysčio 
koncentratą ir, tinkamai atskiedus vandeniu, 
gauti reikalingą užšalimo temperatūrą.

„AD Baltic“ savo klientams gali pasiūlyti platų 
aušinimo skysčių pasirinkimą: tai ir koncentratai, 
ir naudojimui paruošti antifrizai, kurie neužšąla 
net esant –35 °C temperatūrai.

Aušinimo skystis Antifreeze AD -35°C G12

Aušinimo skystis Antifreeze AD -35°C G11
Aprašymas: 
 
• AD aušinimo skystis, skirtas šiuolaikinių lengvųjų automobilių, autobusų ir 
sunkvežimių varikliams, kuriuose yra daugiau detalių iš aliuminio.
• Skysčiai yra skirtingų spalvų tam, kad vartotojas galėtų laisvai pasirinkti ne tik reikiamos 
kokybės, bet ir atitinkamos spalvos.
• Užtikrina padidintą plastiko poliamido detalių apsaugą (aušinimo sistemos plėtimosi 
bakelis).
• Apsaugo variklį nuo užšalimo, perkaitimo, kavitacinės korozijos.
• Sudėtyje yra efektyvaus hibridinis korozijos inhibitorių mišinio su organinės ir 
neorganinės kilmės priedais, tarp jų silikatais, taip pat unikalaus silikatinių priedų 
stabilizatoriaus.
• Sudėtyje nėra aminų, nitritų, fosfatų.
• Skystis priskiriamas prailginto (iki 3 metų) 
naudojimo aušinimo skysčiams.
• Viršija daugelio automobilių gamintojų 
reikalavimus. 

Koncentratas:   
Prieš pilant į automobilio aušinimo 
sistemą, aušinimo skysčio koncentratą 
būtina atskiesti minkštu vandeniu. 
Skiedžiant santykiu 1:1, aušinimo skysčio 
užšalimo temperatūra tampa –36 °C.

Koncentratas:   
Prieš pilant į automobilio aušinimo 
sistemą, aušinimo skysčio koncentratą 
būtina atskiesti minkštu vandeniu. 
Skiedžiant santykiu 1:1, aušinimo skysčio 
užšalimo temperatūra tampa –36 °C.
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Aušinimo skystis Antifreeze AD -35°C Standart
Aprašymas:

• Skirtas visoms benzininių ir dyzelinių variklių aušinimo sistemoms, įskaitant ir iš 
aliuminio lydinių pagamintus variklius.

• Sudaro sąlygas normaliam variklio darbo režimui, neleidžia užšalti ir apsaugo nuo 
korozijos.

• Esant aukštai temperatūrai neputoja.

• Eksploatacijos laikas – apie 2 metus. 

Koncentratas:

Prieš pilant į automobilio aušinimo sistemą, aušinimo skysčio koncentratą būtina atskiesti 
minkštu vandeniu. Skiedžiant santykiu 1:1, aušinimo skysčio užšalimo temperatūra 
tampa –36 °C.

Žieminis automobilių langų ploviklis  
SCREENWASH AD -20°C PREMIUM 5L

Žieminis automobilių langų ploviklis  
SCREENWASH AD -20 °C

Aprašymas: 
 
Žieminis skaidrus automobilio langų ploviklis, pasižymintis ypač geromis  
valomosiomis savybėmis:

• Apsaugo lakus, gumas ir plastikus.

• Tinka polikarbonatiniams stiklams ir vėduokliniams purkštuvams.

• Apsaugo stiklus nuo apledėjimo.

• Apsaugo langų plovimo įrangą nuo užšalimo.

• Išbandyta ir patvirtinta DEKRA (http://www.dekra-online.de) dėl techninių 
savybių ir poveikio aplinkai.

• Pagaminta Vokietijoje.

Aprašymas: 
 
• Puikiai tinka naudoti automobiliuose su įvairios konstrukcijos purkštukais ir  
valytuvais.
• Itin greitai ir kokybiškai nuplauna kelio purvą, druskas ir riebalines apnašas.
• Nekenkia dažytiems paviršiams, plastikui bei gumai.

Žieminiai langų skysčiai

Jeigu langų plovimo bakelyje dar liko 
vasarai skirto langų plovimo skysčio, 
būtina ji kuo greičiau išnaudoti, jeigu tai 
leidžia oro sąlygos, arba bakelį užpildyti 
žiemai skirtu skysčiu ar jo koncentratu. To 

nepadarius, važiuojant didesniu greičiu, 
senas skystis ne tik blogai valys, bet gali net 
pabloginti matomumą.

Glaudžiai bendradarbiaujant su gamyklos 
technologais, pavyko paruošti tokią 
žieminio langų plovimo skysčio sudėtį, 

kuri leidžia jį naudoti labai permainingos 
Lietuvos žiemos sąlygomis. Langų plovimo 
skystis Screenwash AD –20 °C puikiausiai 
tinka naudoti automobiliams su įvairios 
konstrukcijos purkštukais bei valytuvais.
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Automobilių langų ploviklio koncentratas  
SCREENWASH AD CONC.

Ledo tirpiklis DE-ICER AD

Aprašymas: 
 
• Koncentruotas ir aromatizuotas citrinų kvapo langų plovimo skystis.
• Skirtas plovimui įvairiomis eksploatavimo sąlygomis.
• Neskiestas užšąla esant –80 °C.
• Gerai pašalina nešvarumus.
• Neskiestas tirpdo ledą.
• Nuvalo vabzdžių liekanas nuo stiklo.
• Neleidžia susidaryti riebalų plėvelei ir prišalti ledui.
• Nedaro jokio poveikio automobilių dažams, guminėms, plastikinėms detalėms.
• Sudėtyje esantys specialūs priedai neskatina korozijos.
• Koncentratą atskiedus vandeniu 1:1, gauto skysčio užšalimo temperatūra –28 °C.

Aprašymas:  
Ledo tirpiklis apsaugo nuo pakartotinio stiklo užšalimo, gerina matomumą, nekenkia 
dažytiems paviršiams.

Žiemą ir automobilio langų plovimo skystį reikėtų naudoti tokį, kuris neužšąla net esant žemai minusinei temperatūrai. Todėl 
patariame visada patikrinti, ar bakelyje turite užtektinai langų plovimo skysčio. Kadangi kartais žiemos oro temperatūros labai 
svyruoja, tai geriausia naudoti langų plovimo skysčio koncentratą.

Ledo tirpiklis

Turbūt daugelis sutiks, kad viena nemaloniausių procedūrų vairuotojams – ryte nuvalyti 
apledėjusį automobilį. Norintiems greičiau nugrandyti ledą, galima patarti užvesti 
automobilio variklį ir įjungti langų šildytuvą, o ant stiklų esantį ledą apipurkšti ledo 
tirpikliu (AD DE-ICER) ir po kiek laiko nugrandyti specialiu gremžtuku. Taip bus 
mažiau subraižomas stiklas, ilgiau ir patikimiau tarnaus valytuvų gumelės.
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„Eurol” produktai – patikima garantija

„Eurol“ yra vienintelė nepriklausoma Olandijos tepalų gamintoja. Ši bendrovė teikia visapusišką aptarnavimą ir turi ypač platų 
gaminių asortimentą. Be to, jame yra ne tik alyvos ir tepalai, bet ir automobilių  priežiūrai skirtų gaminių, pvz., purškiklių, ploviklių, 
aušinamųjų skysčių, stabdžių skysčių, priemonių, skirtų metalinių detalių apsaugai nuo korozijos. 

„Eurol“ yra pasaulinė bendrovė, tad veikia 
daugiau nei 60 šalių. Pagrindinis biuras 
įsikūręs Nyderlanduose. Pagrindinė „Eurol“ 
veikla vykdoma dviračių, motociklų, 
automobilių pramonėse, taip pat žemės ūkio 
ir žemės darbų srityse bei vandens sporto 
srityje. Turėdama savo tyrimų laboratoriją, 
ši bendrovė gali greitai reaguoti į naujų 
patobulinimų poreikį. Bendradarbiaudama 
su rinkos profesionalais, „Eurol“ gali plėtoti 
puikiomis charakteristikomis pasižymintį 
gaminį bet kokiai sričiai.

Vienoje šiuolaikiškiausių Europos gamyklų 
(Nijverdalyje, Nyderlanduose) „Eurol“ 
efektyviai kuria ir pakuoja savo kokybišką 
alyvą. Aukštųjų technologijų maišymo 
procesas užtikrina itin tikslų žaliavinių 
medžiagų ir sudedamųjų dalių dozavimą, 
kuris ypač pagerina alyvos konsistenciją ir 
kokybę. Kuriant alyvos formules naudojamos 
tik aukščiausios klasės bazinės alyvos ir 
naujausios priedų maišymo technologijos. 
Rezultatas – aukščiausios kokybės tepalai 
pastoviems ir patikimiems rezultatams 
užtikrinti.

„Eurol“ specialistai intensyviai 
bendradarbiauja su tokiais automobilių 
gamintojais, kaip „VW“, „Audi“, „Škoda“, 
„BMW“, „Mercedes-Benz“, „Volvo“, 
„Renault“, „MAN“, „Scania“ ir kt. Šio 
bendradarbiavimo rezultatas – tai „Eurol“ 
produktai, sukurti pagal naujausius 
mašinų gamintojų reikalavimus, naudojant 
aukščiausios kokybės bazines alyvas ir priedus. 

Klientai, naudodami „Eurol“ produktus, 
gauna patikimas garantijas, kurios 
pasiekiamos darniu kompanijos darbu ir esant 
darniai kokybės vadybos sistemai.

Kaip sėkmingo bendradarbiavimo įrodymą ši bendrovė iš įvairių automobilių 
gamintojų yra gavusi patvirtinančius raštus, kad jos produktai atitinka pačius 
aukščiausius eksploatacinius reikalavimus ir naujausias specifikacijas.
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Sveikata ir saugumas kelyje – pasitikime šaltąjį sezoną su nauju filtru

Pasibaigus šiltajam žiedadulkių sezonui, reikia  apsilankyti remonto dirbtuvėse ir pakeisti salono filtrą. Kadangi rudenį dienos 
trumpėja, o matomumas prastėja, gerai veikiantis žiedadulkių filtras reikšmingai prisideda prie saugumo kelyje. Jis taip pat 
apsaugo automobilių keleivių sveikatą ir užtikrina salono oro švarą.

Šiltais pavasario ir vasaros mėnesiais ore yra 
daugybė žiedadulkių. Automobilio salono 
filtrą užkemša ne tik suodžių dalelės, dulkės 
ir padangų atplaišos, bet ir žiedadulkės. 
Ruošdami automobilius šaltajam ir tamsiajam 
sezonui, daugelis vairuotojų, visų pirma, 
pagalvoja apie žiemines padangas, antifrizą 
ar ledą tirpdantį purškiklį. Bet lygiai taip 
pat svarbus ir naujas salono filtras. Rudenį 
ir žiemą jis turi veikti idealiai, kad būtų 
užtikrinamas geras matomumas ir sveika 
aplinka automobilio salone. Remonto 
dirbtuvių darbuotojai ir prekybos atstovai 
turėtų apie tai informuoti savo klientus. 

Efektyvi investicija į sveikatos problemų 
prevenciją

Matavimai parodė, kad jei nėra salono 
filtro, automobilyje sėdintiems keleiviams 
tenka gerokai didesnė teršalų koncentracija 
nei pėstiesiems. Tai gali smarkiai paveikti 
žmones, kenčiančius nuo alergijos, arba 
vaikus. Ventiliacijos sistema tarsi siurblys 
sutraukia į vidų orą, užterštą kenksmingomis 
dalelėmis ir pavojingomis dujomis. Per filtrą, 
oro kondicionavimo, šildymo sistemą ir 
ventiliatorius į automobilio vidų patenka 
iki 540 000 litrų oro per valandą. MANN-
FILTER filtrai apsaugo, kad į salono vidų 
patektų švarus oras. Jie išvalo išsiurbtą orą ir 
pašalina beveik 100 procentų kenksmingų 
dalelių. Tačiau laikui bėgant svarbiausia filtro 
sudėtinė dalis – filtro medžiaga – palaipsniui 
užteršiama ir dėl to filtro efektyvumas gali 
sumažėti apie 50–70 procentų. Norint 
užtikrinti efektyvų oro valymą ir švaraus oro 
srautą, salono filtrą būtina reguliariai ir laiku 
keisti. Todėl naujas filtras yra gera investicija į 
visų automobilių naudotojų sveikatą. 

Tamsiomis dienomis matykite gerai

Salonų filtrai taip pat apsaugo oro 
kondicionavimo sistemą nuo užteršimo ir 
pailgina jos tarnavimo laiką, nes reguliariai 
keičiant filtrą smulkiose garintuvo 
konstrukcijose nesikaupia nuosėdos. Taip 

pat užtikrinamas pilnas oro kondicionavimo 
sistemos aušinimo ir šildymo pajėgumas. 
Dėl to, pavyzdžiui, žiemą greitai įšyla 
automobilio vidus. Taip pat labai svarbu 
palaikyti pilną ventiliatoriaus pajėgumą. Kita 
vertus, jei oro srautas dėl užsikimšusio filtro 
sumažėja, ko gero, pradės rasoti langai arba 
atsiras riebalinė plėvelė, kuri vairuojant gali 
akinti. Tokiu atveju matomumas smarkiai 
pablogės važiuojant tamsoje ir priešpriešiais 
atvažiuojant kitam automobiliui. Užsikimšęs 
filtras ar suprastėjęs oro srautas gali turėti 
įtakos automobilio saugumui keliuose, dėl to 
labai padidėja nelaimingų atsitikimų rizika. 

Greitas ir paprastas patobulinimas 

MANN–FILTER tiekia originalios įrangos 
standartus atitinkančius filtrus, kurie užtikrins 
saugų, patogų ir sveiką klimatą vairuojant. 
Kartu su kiekvienu filtru remonto dirbtuvėms 
pateikiama greito ir paprasto keitimo 
instrukcija. Beveik visų tipų filtrai gali būti su 
aktyviąja anglimi. Dalelių filtras sulaiko tokias 
kietąsias daleles, kaip dulkės, žiedadulkės ir 
suodžiai, o kombinuotieji filtrai beveik visiškai 
pašalina tokias nuodingas dujas, kaip ozonas 
ir benzenas, taip pat nemalonius kvapus (nes 
turi papildomą aktyviosios anglies sluoksnį). 
Mechanikas dalelių filtrą pakeisti efektyvesniu 
kombinuotuoju filtru gali beveik be jokių 
papildomų pastangų. 

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

CUK2939 CUK3023-2

CU3037 CU2035

C31145

CU3955

CU2939

CUK4136

CU2882

CUK3037

CU2143

CU2224-2

CU2545

CUK8430

CU2149

CU2855

CU2338

CU2940

CUK2430

CU2842

„BOSCH” uždegimo žvakės
Daugiau, nei prieš amžių „Bosch” pristatė pasauliui pirmąją uždegimo žvakę. Šis novatoriškas išradimas buvo užpatentuotas 1902 
metų sausio 7 dieną. Pasak Karl Benz, garsaus vokiečių inžinieriaus, patikima kibirkštis buvo didžiausia problema automobilių 
vystymosi pradžioje. Tačiau šią problemą visiems laikams išsprendė „Bosch”. Būtent šis išradimas lėmė spartų automobilių pramonės 
vystymąsi bei augimą. Kokybė ir patikimumas – tai „Bosch” ir didžiausių automobilių gamintojų glaudaus bendradarbiavimo 
rezultatas. Šiandien „Bosch” uždegimo žvakes į automobilius montuoja Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Ford, Toyota, 
Škoda, Opel, Mitsubishi, Volvo, Peugeot, Citroen, RENAULT, Fiat, Daewoo, Porshe, Cadillac ir kiti automobilių gamintojai.

Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, 
salono filtras turi būti keičiamas kas 
15 000 kilometrų arba mažiausiai 
kartą per metus. Tačiau realybėje, 
remiantis MANN–FILTER ekspertų 
duomenimis, vairuotojai salono filtrus 
keičia vidutiniškai tik kas šešerius 
metus. 
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IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

0 242 145 502 0 242 240 618

0 241 235 752

Bosch Super

Populiariausios uždegimo žvakės Europoje. Pilnai atitinka automobilių gamintojų 
reikalavimus. Chromo – nikelio lydinio centrinis elektrodas su varine šerdimi užtikrina 
patikimą kibirkštį, atsparumą ekstremalioms temperatūroms, mechaniniams poveikiams 
bei susidėvėjimui. Vidinė varža užtikrina patikimą elektronikos prietaisų bei radijo veikimą.

Bosch Super plus

Novatoriški Itrio lydinio elektrodai yra ypatingai atsparūs korozijai ir dėvėjimuisi. 
Ypatingos formos šoninis elektrodas užtikrina  patikimą kibirkštį, mažesnes kuro 
sąnaudas bei didesnę katalizatoriaus apsaugą.

Svarbu žinoti!

Uždegimo žvakė yra benzininio variklio 
dalis, kuri, kaip ir kitos dalys dėvisi. Todėl 
žvakes būtina reguliariai tikrinti. Nuo žvakių 
kokybės tiesiogiai priklauso variklio darbo 
efektyvumas bei ilgaamžiškumas, kuro 
sąnaudos, išmetamų kenksmingų medžiagų 
kiekis, brangaus katalizatoriaus tarnavimo 
laikas. Optimalus žvakių veikimas priklauso 
nuo teisingo jų parinkimo bei montavimo.
Uždegimo žvakių naudojimo rekomendacijos 
transporto priemonėms, varomoms vien 
dujiniais / benzinu ir dujiniais (gamtinės 
dujos ir suskystintos dujos CNG, LNG, 
LPG) degalais 
Tiek aplinkos apsaugos, tiek ir ekonominiais 
sumetimais pastaruoju metu siūloma visa 
daugiau transporto priemonių, varomų 
dujiniais degalais, arba naudojamos 
transporto priemonės pertvarkomos 
dujiniams degalams. Dujinius degalus 
galima naudoti vidaus degimo varikliuose 
su kibirkštiniu uždegimu, tokiems kaip 
benzininiai varikliai. Taigi, įprastiniai 
lengvųjų automobilių benzininiai varikliai 
su kibirkštiniu uždegimu optimizuojami 
dujiniams degalams. Variklis pritaikomas 
arba vien tik dujinių degalų naudojimui, 
arba užtikrinama vienoda abiejų rūšių degalų 
– benzino ir dujų – naudojimo galimybė. 
Tokiu būdu, dujiniams degalams pritaikytus 
variklius galima skirstyti į vien dujiniams 
degalams ir dviem degalų rūšims pritaikytas 
transporto priemones.

Įtaka rekomenduojamam uždegimo 
žvakių eksploatavimui

Palyginus variklio darbo režimus (naudojant 
benziną ir dujinius degalus), skiriasi taip 
pat ir uždegimo žvakių eksploatavimo 
rekomendacijos. Dujinių degalų režime dėl 
aukštesnio darbinio slėgio reikia aukštesnės 
uždegimo įtampos. Uždegimo sistemų 
su žemesne uždegimo įtampa (< 25 kV) 
aukštesnės uždegimo įtampos būtinumą 
reikia kompensuoti mažesniu atstumu tarp 
uždegimo žvakės elektrodų. Dujinių degalų 
režime nepasireiškia šilumos nuostoliai, 
sukeliami degalų garavimo. Dujinių degalų 
degimo temperatūra yra šiek tiek aukštesnė 
nei benzino degimo temperatūra. Be to, 
dujinių degalų režime ant uždegimo žvakės 
izoliatoriaus susikaupia mažiau nuosėdų ir 

nešvarumų. Taigi, uždegimo žvakių kaitrumas 
gali būti mažesnis. Toliau pateikiame keletą 
rekomendacijų, padėsiančių teisingai 
pasirinkti uždegimo žvakes.

Dviem degalų rūšims pritaikytos 
transporto priemonės

Dviem degalų rūšims pritaikytose transporto 
priemonėse naudojamos darbo režimui 
su benzinu pritaikytos uždegimo žvakės, 
kurios, kaip taisyklė, nesiskiria nuo vien 
benzinu varomuose varikliuose naudojamų 
uždegimo žvakių. Jeigu transporto priemonėje 
naudojama elektroninė uždegimo sistema, 
sukurianti aukštesnę uždegimo įtampą, tai 
net galima palikti tokį patį atstumą tarp 
uždegimo žvakės elektrodų.
Pavyzdys: darbui su benzinu naudojama 
uždegimo žvakė FR 7 DC - 0,9 mm, darbui 
su benzinu ir dujiniais degalais naudojama 
uždegimo žvakė FR 7 DC - 0,9 mm.
Dujiniams degalams pritaikomose transporto 
priemonėse su senesnio tipo uždegimo 
sistemomis reikia nustatyti ≤ 0,7 mm tarpelį 
tarp uždegimo žvakės elektrodų. Galima 
pasirinkti uždegimo žvakes su viena pakopa 
mažesniu kaitrumu. Tam tikrais atvejais, kai 
naudojamas benzinas, o taip pat nepalankiose 
transporto priemonės eksploatavimo sąlygose 
(važiavimas trumpais atstumais) gali sukelti 
nestabilų variklio darbą ir gedimus dėl 
nuodegų susikaupimo.
Pavyzdys: darbui su benzinu naudojama 

uždegimo žvakė H 9 BC - 0,9 mm, darbui 
su benzinu ir dujiniais degalais naudojama 
uždegimo žvakė H 9 BC - 0,7 mm arba H 8 
C 0,7 mm.

Vien dujiniams degalams pritaikyti 
varikliai (naujos transporto priemonės)

Transporto priemonės gamintojas optimaliai 
parenka ir nustato vien dujiniais degalais 
varomų transporto priemonių uždegimo 
žvakių darbo parametrus. Teisingas 
rekomendacijas jūs galite rasti transporto 
priemonės gamintojo pateikiamoje 
dokumentacijoje. 

Vien dujiniams degalams pritaikyti 
varikliai (papildomas naudojamų 
transporto priemonių pritaikymas 
dujiniams degalams)

Dujiniams degalams pritaikomose transporto 
priemonėse su senesnio tipo uždegimo 
sistemomis reikia nustatyti ≤ 0,7 mm tarpelį 
tarp uždegimo žvakės elektrodų. Reikėtų 
pasirinkti viena pakopa mažesnio kaitrumo, 
nei nurodyta naudoti benzino režime, 
uždegimo žvakes. Naudojant tokias uždegimo 
žvakes, neturi pasireikšti nestabilus variklio 
darbas ir gedimai dėl nuodegų susikaupimo. 
Mažesnis kaitrumas padidina uždegimo 
žvakių tarnavimo trukmę.
Pavyzdys: prieš variklio pertvarkymą naudota 
uždegimo žvakė H 9 BC - 0,9 mm, po 
variklio pertvarkymo naudojama uždegimo 
žvakė H 8 BC - 0,7 mm.

0 242 235 668 0 242 229 659

0 242 240 592
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Naujoji „Champion Easyvision LV” valytuvų programa

Naujosios „Champion“ valytuvų 
programos uždaviniai

• Padaryti paprastesnį asortimentą
• Apibrėžti aiškų smulkesnių prekių ženklų 
pozicionavimą
• Pritaikyti valytuvų programą mažmeninei 
prekybai
• Suteikti didesnę pridėtinę vertę
• Pereiti prie plastikinio apsauginio 
įpakavimo „Blister“
• Tobulinti produktus
• Padidinti automobilių modelių, kuriems 
tinka „Champion“ valytuvai skaičių 
• Didinti „Champion“ prekės ženklo 
žinomumą

„Easyvision“: pagrindinės gaminio 
ypatybės

Plokščiosios šluotelės

• Naujas patobulintas simetriškas X1 
dizainas – pakeičia dabartinį Y1 
• Naujoji „Universal Multi Clip“ sistema 
„septyni viename“ 
• Kampanija, pristatanti iki 15 naujų 
gaminių, įskaitant naująsias 80 cm ilgio 
šluoteles
• Montuojant pagal naująją sistemą, žymiai 
padidintas automobilių modelių, kuriems 
tinka „Champion“ valytuvai skaičius.
• Įvedama 11 naujų „Retro Clip X1“ tipo 
gaminių už geresnę kainą 
Standartinės šluotelės 

• 13 ilgių X6 kompozitinio pluošto su iš 
anksto pritvirtinta jungtimi
• Galima įsigyti vieną, dvi arba pakuotę 
dirbtuvėms
Galinio stiklo šluotelės

• 3 X7 tipo gaminiai skirti 
populiariausiems modeliams
Pakuotė

• Naujas patobulintas „Blister“ įpakavimas 
ir naujas ženklinimas per visą ilgį

Kompaktiškas „Champion“ rinkinys

Plokščiosios šluotelės Standartinės šluotelės

Kompaktiškas rinkinys

Naujos kartos X1 
simetriški 

„Multi Clip“ + „Retro Clip“

Priekinių ir galinių 
trumpųjų valytuvų 

asortimentas

• Standartinės šluotelės > 90 % paviršiaus aprėptis – 13 priekinių ir 3 galinės
• „Multi Clip“ plokščiosios šluotelės > 95 % paviršiaus aprėptis – 15 priekinių 
• „Retro Clip“ plokščiosios šluotelės > 90 % paviršiaus aprėptis – 11 priekinių 
• Naujas „Blister“ įpakavimas  

Naujoji „Champion“ valytuvų programa

Nuo 2014 m. 1-ojo ketvirčio „Champion LV“ valytuvų asortimentas bus pertvarkytas ir 
taps paprastesnis

Plokščiosios šluotelės Standartinės šluotelės

Aukščiausios kokybės 
gaminiai

Kompaktiškas 
rinkinys

Naujos įpakavimo ypatybės: QR kodas

Informacija naudotojui:

• tinkamų šluotelių parinkimas
• su šluotele susijusių transporto 
priemonių paieška skenuojant QR kodą 
išmaniuoju telefonu
• animacinės tvirtinimo instrukcijos 
peržiūra

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

EF60/B01 EF50/B01

EF53/B01 EF45/B01

EF55/B01

EF65/B01

EF48/B01

EF70/B01

EF40/B01

E45/B01

Naujos pakuotės ypatybės

• Aiškiai nurodyti „Champion“ ir „Easyvision“ prekių ženklai;
• Aiškiai nurodytas prekės numeris (taip pat viršuje);
• Aiškiai nurodytas šluotelės tipas ir numeris;
• Prekės tipas ir privalumai;
• Automobilių modelių sąrašas;
• Šluotelė yra matoma, o jungtys saugiai supakuotos;
• Visiškai sandari pakuotė;
• Didžiausia pakuotė – 62 mm pločio.
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įprastinis padengimas

padengimas epoksidine derva

Sidem nv
Nijverheidslaan 62 | B-8560 Gullegem (Belgium)

T +32 56 435 450 | F +32 56 414 661

info@sidem.be | www.sidem.be

Privalumai: 
•  Optimali apsauga nuo korozijos

•  Didesnis atsparumas dyzelinui ir alyvai

•  240 valandų atsparumas druskai 
  (pagal testo rezultatus)

SIDEM 
TVIRTINIMAI 
PADENGTI
EPOKSIDINE 
DERVA

Sužinokite daugiau apie šią naujovę ir Sidem 
mūsų internetiniame tinklalapyje www.sidem.be 
arba susisiekite su mumis.

Inovatyvus  

produkto

patobulinimas!
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„ContiTech” paskirstymo diržų komplektai su vandens  
siurbliais – viskas vienoje pakuotėje

ContiTech Power Transmission Group siūlo komplektus, kuriuose yra ne tik pagrindinis paskirstymo diržas, tempimo priemonės 
ir skriemuliai, bet ir vandens siurblys. Gaminių asortimentas nuolat plečiamas. Vandens siurblys turi būti keičiamas kartu su 
paskirstymo diržu, kaip ir tempimo priemonės bei skriemuliai. Tik tuomet galima užtikrinti nepriekaištingą sistemos darbą ir 
pateisinti klientų lūkesčius.

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

CT1010WP1 CT1028WP4

CT1015WP1 CT1028WP5

CT1025WP2

CT1028WP2

CT1028WP3

CT1028WP6

CT1028WP7

CT1035WP1

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

CT1035WP2 CT1035WP3

CT1043WP1 CT1043WP2

CT1044WP1

CT1051WP1

CT1045WP1

CT1051WP2

Jei techninės priežiūros metu pakeitus 
skriemulius ir paskirstymo diržą vandens 
siurblys nustoja veikti, už žalą bus 
atsakingas pats vairuotojas. Remonto 
dirbtuvės turėtų apie tai jį įspėti. Labai 
svarbu užtikrinti tinkamą vandens siurblio 
funkcionavimą. Jis sistemoje perneša 
aušinimo skystį ir palaiko vienodą variklio 
darbinę temperatūrą. Sugedęs vandens 
siurblys greitai gali sukelti rimtų gedimų, 
pvz., gali perkaisti variklis, arba pažeistas 
varantysis skriemulys gali sugadinti 
paskirstymo diržą. 

Be to, įsigijus ContiTech nebereikia 
detalių užsisakyti atskirai – visos gautos 
detalės tiksliai dera viena su kita. Tad 
prekių užsakymas ir priėmimas tampa 
paprastesnis. Klientas prekes gauna iš vieno 
tiekėjo, detalės laikomos vienoje vietoje, 
o galimybė tuo pačiu metu pakeisti visus 
pagrindinės diržinės pavaros sistemos 
elementus sutaupo laiko ir išteklių. Kaip 
ir visiems kitiems ContiTech gaminiams, 
visiems vandens siurblio komplektų 
komponentams taikomi originalios įrangos 
(OEM) kokybės standartai. 

ContiTech siūlo per 100 skirtingų vandens 
siurblių komplektų. Jie tinka net 90% 
populiariausių automobilių modelių, 
kuriuose variklio pagrindinio paskirstymo 
diržo grupėje yra ir vandens siurblys. 
Išsamios informacijos apie siurblius, 
naudojamus transporto priemonėse, rasite 
remonto dirbtuvėms ir prekybos atstovams 
skirtuose portaluose adresu  
www.contitech.de/aam-en.   
Elektroninį katalogą rasite adresu  
www.contitech.de/aamcat,  
o produktų technines specifikacijas –  
www.contitech.de/pic.  

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE
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Naujieji „Gates Micro-V® Horizon™” 
atitinka visus automobilių gamintojų reikalavimus

„Gates“ pristato „Micro-V Horizon™“. „Gates“ yra pirmaujantis variklio diržų ir įtempiklių, skirtų automobilių pramonei, gamintojas. 
Neseniai ši  kompanija rinkai pristatė kone revoliucingai naują gaminį: „Micro-V Horizon™“. Šis juostinis diržas yra pažangiausias 
rinkoje ir buvo specialiai sukurtas naujausios kartos varikliams, kurie tampa vis kompaktiškesni ir kurių priedų skaičius vis auga. 

Kompaktiškesni varikliai, daugiau 
reikalavimų dėl patogumo

Naujos kartos varikliai gali būti mažesni už 
savo pirmtakus, tačiau pasižymi geresnėmis 
charakteristikomis. Puikus pavyzdys – 
„Volkswagen Golf“. 1990 m. didžiausia šių 
automobilių galia buvo 51 kW, o benzininio 
variklio tūris – 1,6 litro. 2000 m. pristatytas 
kitas „Golf“ modelis, kurio galia 77 kW, 
o variklio tūris – 1,2 litro. Be to, beveik 
kiekviename šiandieniame automobilyje 
yra tokie standartiniai priedai, kaip vairo 
stiprintuvas ir oro kondicionierius. Tačiau 
greitai įprastais tampa ir ypač populiarūs 
priedai, pvz., elektra valdomos sėdynės, 
šildomos sėdynės ir automobilio multimedijos 
sistemos. Bėgant metams ištobulėjo 
kintamosios srovės generatorius, kuris dabar 
sukuria 150 A įkrovimo srovę, palyginus su 60 
A – tai padarė didelę įtaką galios perdavimui. 
„Micro-V®“ diržas yra gana naujas automobilio 
komponentas, pradėtas naudoti naujuose 
varikliuose nuo dešimtojo dešimtmečio. 
Senesniuose varikliuose vis dar naudojami 
„V“ tipo diržai, skirti mažiau sudėtingoms 
pavaroms. Variklio raidą iš esmės sudaro 
trumpesnė stūmoklio eiga ir didesnis cilindro 
skersmuo. „Ford C-Max“ turi 3 cilindrų 
1000  cm3 variklį (kaip ir „Modeo 1.0“). Be 
to, išaugo dyzelinių variklių populiarumas: 
„Renault Clio 1990 D“, kurio galia buvo 47 
kW, variklio tūris – 1,9 litro, o dabar jo galia 78 
kW, variklio tūris – 1,5 litro. Masė išlaikyta ne 
tik naudojant mažesnį variklį, bet ir derinant 
lengvas metalines dalis. Padidėjusi galios 
išvestis naudojant lengvą variklį taip pat lemia 
didesnį alkūninio veleno sukimosi virpėjimą 
ir svyravimus, dėl kurių reikia į papildomą 
pavarą montuoti naujas dalis, pvz., viršeigos 
kintamosios srovės generatoriaus suktuvą 
(OAP) ir sukimosi virpesių slopintuvą (TVD). 
„Micro-V®“ funkcija pakeista iš kintamosios 
srovės generatorių varančios pagalbinės dalies į 
saugos dalį, kuri dažnai varo vairo stiprintuvo 
siurblį. 

Didesni reikalavimai diržui

Pirmiau įvardyti veiksniai turi tiesioginį poveikį 
reikalavimams, kurie keliami „Micro-V®“ 
diržui. Schemoje (1 pav.) parodyta, kad 
sumažėjo ne tik variklis, bet ir skriemuliai. 
Kadangi pavaroje naudojami skriemuliai yra 
mažesnio skersmens (geltona), diržas turi tapti 
lankstesnis, kad įveiktų sukimosi spindulį 
(mėlyna), kadangi čia diržas perduoda galią 

į skriemulį. Diržas gali atvėsti tarp suktuvų 
(raudona), tačiau dėl mažesnio atstumo 
tarp suktuvų tam yra nedaug laiko. Dėl 
kompaktiškesnio skyriaus padidėja temperatūra 
po gaubtu, ir diržas turi įveikti didesnius 
reikalavimus.

Išlygiavimo problemos

Dėl netinkamai išlygiuotų skriemulių kyla 
daugiau problemų su kompaktiškesniais 
varikliais. Naudojant ankstesnės kartos 
variklius, 1 mm išlygiavimo paklaida nebuvo 
esminė, kadangi tarp suktuvų buvo palaikomas 

„Gates Micro-V® Horizon™“ atitinka aukštas 
šiandienių kompaktiškų variklių specifikacijas. 
„Micro-V®“ diržą sudaro trys komponentai 
(3 pav.): apatinė juosta ar rumbuota pusė (1), 
juostų paketas (2) ir viršutinė juosta (3).
Guminė „Micro-V® Horizon™“ EPDM 
apatinė juosta yra sustiprinta pluoštu ir išlieka 
nepakitusi esant aukštai temperatūrai. „Gates“ 
sukurtas ir pagamintas junginys užtikrins 

1 pav. Senos ir naujos kartos variklio schema. Naujasis 
„Gates Micro-V® Horizon™“ diržas buvo specialiai 
sukurtas skriemuliams, kurių skersmuo mažesnis, 
pasižymi mažesniu įtempimo ilgiu ir didesne naudojimo 
temperatūra esant kompaktiškai struktūrai. 

Geltona = mažesnis suktuvas

Raudona = trumpesnis ilgis

Mėlyna = mažesnis lenkimo spindulys

2 pav. Išlygiavimo paklaida turės žymiai didesnį 
poveikį, jei atstumas bus trumpesnis.

3 pav. Naujojo „Micro-V® Horizon™“ diržo su 
išskirtiniu mėlynu lipniu sluoksniu struktūra.

puikias veikimo charakteristikas esant nuo -40 
°C iki +140 °C temperatūrai. EPDM guma yra 
itin atspari galimo alyvos ir aušinamojo skysčio 
nutekėjimo po gaubtu poveikiui. „Gates“ siūlo 
rinktis iš viso EPDM diržų asortimento, skirto 
atsarginių dalių rinkai.
„Micro-V® Horizon™“ diržams skirtas 
juostų paketas (standartinis pritaikymas) 
sudarytas iš tąsių poliesterio juostų. Kai reikia 
naudoti kitose srityse, tąsios juostos gali būti 
pagamintos iš nailono („Stretch Fit™“ diržas) 
arba aramido (ypač sunkioms pavaroms). 
Todėl išskirtinė „Gates“ viršutinė juosta yra 
sudaryta iš EPDM viršutinės juostos ant 
audinio, pagerinančio lankstumą ir padengto 
išskirtiniu mėlynu lipniu sluoksniu.
Spalvotas lipnus sluoksnis buvo pasirinktas 
remiantis „Gates“ patirtimi dirbant su VAG 
grupės (OEM) diržais. Šis mėlynas sluoksnis 
yra aiškiai matomas diržo šone. Tokiu būdu 
„Micro-V® Horizon™“ aiškiai išsiskiria iš 
kitų rinkoje esančių diržų. Be to, „Gates“ 
patobulino profilį ir rumbelių kampą, taip pat 
ir sudėtį. „Micro-V® Horizon™“ vis dar yra 4,2 
mm. Taip pasirinkta atsižvelgiant į originalios 
įrangos tendencijas dėl ekonomiškesnių 
variklių komponentų, laikantis „Euro 5“ 
ir „Euro 6“ standartų. Rumbelių kampas 
pritaikytas iki 42 laipsnių (esamo „Micro-V®“ 
standarto originalios įrangos rinkoje), siekiant 
optimalaus diržo pakreipimo į suktuvą.

pakankamas laisvosios eigos atstumas (2 pav.). 
Tačiau tokia pati paklaida gali turėti rimtų 
pasekmių kompaktiškiems varikliams. Esant 
nedideliam atstumui tarp suktuvų, diržo 
daromas kampas yra žymiai didesnis (2 pav.). 
Išlygiavimo problemos daugiausia kyla keičiant 
tik vieną pavaros komponentą. Be to, tai gali 
lemti įtempiklių ir tuščiąja eiga veikiančių 
elementų dėvėjimasis, kurio gali nesimatyti, 
tačiau jis gali sąlygoti išlygiavimo nuokrypius.

Išsami „Micro-V Horizon™“ diržo 
informacija

Dėl naujos ir pažangios konstrukcijos 
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Svarbiausia – saugumas

Dabar juostinis diržas yra laikomas esminiu 
saugos elementu. Jis varo tiek daug skirtingų 
komponentų, kad netgi vienas gedimas gali 
sukelti pavojų. Joks automobilis negalės veikti 
be diržo, tačiau kas nutiks, jei diržas bus 
sugadintas atliekant staigų posūkį? Nebeveiks 
vairo stiprintuvas ir sukrėstas vairuotojas 
negalės laiku išvengti kliūčių.

„Gates“ programėlė, skirta „iPhone“ ir 
„Android“

Svarbi ne tik nuostabi „Gates“ diržo kokybė, 
taip pat svarbūs ir kiti pavaros komponentai: 
būtina tinkamai juos sumontuoti ir keisti 
reikiamu metu. „Gates“ padeda mechanikams 
ir rengia techninius mokymus bei teikia 
techninius aprašymus, kuriuose išdėstyta 
originalios įrangos informacija.

Beje, yra šis tas daugiau...

„Gates“ sukūrė ir naują priemonę, kurią naudojant galima 
patikrinti tiek diržo, tiek suktuvų dėvėjimąsi. Kokybės kodas 
ant pakuotės mechanikui nurodo, kuriame „Gates“ tinklalapyje 
ieškoti itin naudingos informacijos apie konkretų gaminį. Be to, 
ši įmonė sukūrė „iPhone“ ir „Android“ skirtą programėlę, kuri 
leidžia vos per kelias sekundes patikrinti diržo būklę, tad jo net 
nereikia nuimti nuo pavaros.

„Micro-V® Horizon™“ diržas suteikia visą informaciją, kuri 
reikalinga norint jį tinkamai sumontuoti ir prižiūrėti. „Gates“ 
mano, kad tokiu būdu mechanikai gali dirbti be jokių problemų!

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

EF60/B01

EF60/B01

EF50/B01

EF50/B01

EF53/B01

EF53/B01

EF45/B01

EF45/B01

EF55/B01

EF55/B01

EF65/B01

EF65/B01

EF48/B01

EF48/B01

EF70/B01

EF70/B01

EF40/B01

EF40/B01

E45/B01

E45/B01
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IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

73973

73640

71149

73368

70220

73258

73965

72936

70221

71156

73962

73641

70224

72941

73921

71744

73984

72660

73362

73974

„Nissens” šildytuvai – klimato komfortas visus metus

Transporto priemonės šildymo sistema užtikrina klimato komfortą visus metus. Ji ypač svarbi šaltuoju metų laiku – rudenį ir žiemą. 
Šildymo sistema tiekia į saloną maloniai šiltą orą ir didina saugumą, nes pašalina drėgmę nuo automobilio stiklų. Prijungtas prie 
variklio aušinimo sistemos ir už prietaisų skydelio įrengtas šildytuvas yra svarbiausia sistemos dalis. Montuodamas šią iš pažiūros 
paprastą dalį mechanikas turi turėti specialių įgūdžių, nes reikia  išardyti prietaisų skydelį. Norint prieiti prie šildytuvo kasetės 
ir tinkamai viską sumontuoti, gali prireikti kelių valandų. Nerizikuokite ir nenaudokite pigiausių prastos kokybės šildytuvų. Visi 
„Nissens” šildytuvai pagaminti vadovaujantis griežtais kokybės standartais, išbandyti atliekant įvairius kokybės testus, tad ilgas jų 
tarnavimo laikas užtikrintas.

PLATUS ASORTIMENTAS IR 
KONKURENCINGOS KAINOS

Bendrovė „Nissens” nuolat plečia savo 
gaminių asortimentą ir kruopščiai 
tyrinėja automobilių parkus didžiausiose 
rinkose, siekdama kaip įmanoma geriau 
patenkinti atsarginių detalių poreikį. 
Štai kodėl „Nissens” pasiūlymai apima 
populiariausius Europos ir Azijos 
automobilių šildytuvų modelius už 
patrauklią kainą.

KOKYBĖ IR ILGAS TARNAVIMO 
LAIKAS

Visi „Nissens” šildytuvai kuriami ir 
gaminami vadovaujantis griežtais kokybės 
standartais ir naudojant geriausias 
žaliavas. Visi jie išbandomi, kad atitiktų 
kokybės reikalavimus ir ilgai tarnautų. 
Gaminant šildytuvą atliekami įvairūs 
testai: sukeliama vibracija, slėgio impulsai, 
terminis plėtimas, korozija ir ardomasis 
poveikis. Taip siekiama išvengti nuotėkio 
rizikos, nepakankamo šildymo ar kokybės 
problemų, pvz., kvapų dėl alyvos likučių   
  ir pan.

LENGVAS IR GREITAS MONTAVIMAS

„Nissens” šildytuvai yra išbaigti iki 
smulkmenų. Jie tiksliai telpa į montavimo 
kasetę prietaisų skydelyje, todėl 
užtikrinamas sklandus įrengimas. Jei reikia, 
prie šildytuvų pridedama papildomų 
jungčių ir porolono, kuris įprastai 
naudojamas tik su kai kuriais modeliais.

EFEKTYVUS ŠILDYMAS

„Nissens” šildytuvų šerdyse yra 
sumontuotos specialios spiralės, kurios 
sukuria aušinimo skysčio turbulenciją. 
Tokiu būdu sulėtėjęs aušinimo skysčio 
srautas atiduoda gerokai daugiau šilumos 
ir užtikrina iki 15 % didesnį šildymo 
efektyvumą.
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Profesionalūs ir kokybiški „CRC” produktai

„CRC“ yra pripažintas profesionaliu aukštos kokybės aerozolinių gaminių ir tepalų, antikorozinių priemonių bei cheminės priežiūros 
gaminių tiekėju.

„CRC“ pirmauja gaminių kokybės ir reikalavimų atitikties srityse. Jų novatoriška tyrimų ir plėtros komanda nuolat kuria naujus ir 
tobulina esamus gaminius, kad galėtumėte darbą atlikti dar greičiau, paprasčiau ir saugiau.

„CRC Industries“ produktai gaminami vienoje vietoje, tad galima valdyti gamybos procesą. Visos žaliavos ir galutiniai gaminiai 
yra griežtai tikrinami kokybės kontrolės padalinyje. Pastoviai imami partijų mėginiai, kad būtų užtikrinta aukšta kokybė ir geros 
eksploatacinės savybės.

ISO 9001:2008
„CRC“ sertifikuota pagal ISO 9001:2008 standartą ir laikosi griežčiausių kokybės reikalavimų.

Nuo 1996 m. „CRC Industries“ gamykla sertifikuota pagal ISO 9001 (ISO – tarptautinė standartizacijos 
organizacija) standartą. ISO sertifikacijos privalumai mūsų klientus pasiekia per nuoseklią gaminių ir 
paslaugų reikalavimų atitiktį, užtikrinant aukščiausią kokybę, aplinkos tausojimą, saugumą ir patikimumą. 

„AD Baltic“ siekia Jums pagelbėti remontuojant automobilius ir sumažinti klaidų tikimybę, efektyviai apsaugoti įvairius 
komponentus nuo galimo aplinkos, temperatūros poveikio ar nusidėvėjimo. Tarp „AD Baltic“ siūlomų prekių rasite:

„CRC 5-56“ 
Prekės kodas: 5-56 300 ML

Universalus tepalas. Išstumia drėgmę.
Apsaugo nuo elektrinių dalių gedimo.
Sutepa, atlaisvina surūdijusius ir 
užstrigusius mechanizmus.
Saugo nuo drėgmės ir korozijos.

„CRC Copper paste“ (vario tepalas) 
Prekės kodas: COPPER PASTE 300 ML

Apsaugo varžtus, tarpiklius, kitas 
jungiamąsias dalis, kad neužstrigtų.
Atsparus labai aukštai temperatūrai.
Atsparus vandeniui.
Pasižymi antikorozinėmis savybėmis.

„CRC Brakleen“ 
Prekės kodas: BRAKLEEN 500 ML

Stiprus ir greitai džiūvantis stabdžių valiklis.
Skirtas greitai ir efektyviai nuvalyti purvą, 
tepalus, stabdžių kaladėlių dulkes ir kitus 
nešvarumus. Nepalieka nuosėdų.
Tinka stabdžiams ir sankabos diskams 
valyti.

„CRC Multilube“ 
Prekės kodas: MULTILUBE 500 ML

Daugiafunkcis tepalas. Atsparus vandeniui, 
vibracijai ir dideliam spaudimui. Tepalas 
klampus, todėl gerai sukimba su tepamu 
paviršiumi ir nenulaša. Puikiai tinka nuo oro 
sąlygų poveikio neapsaugotoms vietoms 
tepti.

„CRC air sensor clean“
 Prekės kodas: AIR SENSOR CLEAN 200 ML

Priemonė skirta oro srauto matuoklių 
valymui. 
Efektyviai valo ir atstato oro srauto 
matuoklės jutiklių jautrumą, taip 
palengvinant variklio paleidimą bei atstatant 
sklandų jo veikimą.

„CRC Rost flash“ 
Prekės kodas: ROST FLASH 500 ML

Greitai atlaisvina korozijos paveiktus 
sujungimus. Suskaldo rūdžių ir purvo 
sluoksnį naudojant stiprų terminį smūgį 
(iki -40°C). Atlaisvina metalines dalis, 
užstrigusias dėl purvo, korozijos ar 
išdžiūvusio tepalo. Greitai įsigeria.
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„SWAG” grandininės pavaros tarnaus 
pusę gyvenimo!

Nuo praeito amžiaus pradžios cilindro galvutėje esantys kumšteliniai velenai varomi paskirstymo grandine. Kai kurie gamintojai, 
pvz., Mercedes ir BMW, lieka ištikimi tradicinei grandininei pavarai, įvairūs gamintojai Azijos šalyse taip pat naudoja paskirstymo 
grandines. Mažesniems varikliams (Smart, VW, Opel/Vauxhall) ir hibridinėms konstrukcijoms irgi daugiausia naudojami grandinės 
pavaros mechanizmai.

Grandinės turi svarbių pranašumų

Palyginti su paskirstymo diržais, 
paskirstymo grandinės tarnauja ilgiau. 
Nors yra variklio alyva tepamų paskirstymo 
diržų (pvz., Ford 1.0 EcoBoost variklis), 
kurių techninės priežiūros intervalas 
siekia 240 000 km (arba dešimt metų), 
tačiau grandinės mažiau dėvisi ir dažnai 
jų tarnavimo laikas ilgesnis už visą 
automobilio naudingąjį tarnavimo laiką.

Didesnė variklio su grandinine pavara 
gamybos kaina, palyginti su diržinės 

pavaros varikliu, per visą automobilio 
tarnavimo laiką atsiperka dėl atsparumo 
dėvėjimuisi ir nedidelių techninės 
priežiūros ir remonto išlaidų. Skirtingai 
nuo diržinės pavaros, paskirstymo 
grandinės turi labai svarbų pranašumą: 
suteikia galimybę sujungti vieną nuo kito 
labiau nutolusius komponentus ir perduoti 
didelę galią.

Subtilūs gamybos skirtumai

Palyginti su paskirstymo diržais vienas 
iš grandinės trūkumų, yra didesnis 

triukšmo lygis. Triukšmą iš dalies sugeria 
kreipiamieji bėgiai, grandinės įtempimo 
priemonės ir guma dengti krumpliai. 1 
paveikslėlyje parodyti aukštos kokybės 
vienakryptės grandinės gamybos etapai. 
Po tam tikro laiko grandinės išsitempia, 
tačiau aukštos kokybės grandinių atveju, 
tai kompensuojama gamyboje naudojamu 
išankstiniu prailginimu ir variklio pavaroje 
esančiomis įtempimo priemonėmis.

1 pav. Viengubos paskirstymo grandinės konstrukcija. Atskirų grandinės detalių gamyba

Transporto priemonių varikliuose 
naudojamų grandinių tipai:

„Įvorinė“ grandinė – paprastoji ir 
dviguba

Itin atspari dėvėjimuisi grandinė, 
pasižyminti minimaliais trinties nuostoliais.

Ritininė grandinė – paprastoji ir 
dviguba

Akustiniu požiūriu optimali grandinė, 
slopinimas vyksta tarp volo ir įvorės. 
Itin atspari dėvėjimuisi greitaeigiuose 
automobiliuose.

APKABOS PLOKŠTĖ MOVOS / VOLELIAI KAIŠČIAI

Plieno lakštas

Paprastas štampavimas
Pakartotinis pjovimas

Preciziškas apdorojimas

Kietinimas ir grūdinimas
Plokštelės apdaila

Vidinė jungės plokštė

Vyniojimas
Kalibravimas

Įvorės apdaila
Korpuso grūdinimas
Paviršiaus kietinimas

Plieno lakštas

Movų įspaudimas

Volelių 
surinkimas

Plieninis virbas

Pjovimas
Formavimas
Šlifavimas

Terminis apdorojimas
Chromavimas arba azotinimas 
Įvorės apdaila

Surinkimas-Sujungimas-
Patepimas-Patikrinimas

Kaiščių 
įstūmimas

Grandinė su atvirkščiais danteliais

Kone begarsė grandinė, kuriai būdingas 
atsparumas dėvėjimuisi.
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Tikrinimas ir vertinimas

Iš tiesų, esant geram tepimui, grandinėms 
beveik nereikia techninės priežiūros. 
Nepaisant to, kyla klausimas, kada 
reikėtų keisti paskirstymo grandinę ir 
gretimus susijusius komponentus. Toliau 
nurodomos sąlygos, kada reikėtų patikrinti 
grandininę pavarą ir, jei reikia, pakeisti: 

• grandinė kelia triukšmą (pvz., 
girdėti barškėjimas arba juntamas 
virpėjimas);

• sutrikęs variklio degimo procesas 
arba sumažėjusi galia (grandinė labai 
išsitampiusi);

• grandinės įtempimo priemonės 
visiškai susidėvėjusios (tai matoma tik 
išardžius);

• klaidingi signalai iš paskirstymo velenų 
ir (arba) alkūninio veleno padėties 
jutiklių;

• variklis išardytas ir norint pakeisti 
reikės tik nedidelių pastangų (padeda 
išvengti tolesnių pažeidimų ir remonto 
darbų).

Ką reikia prisiminti montuojant 
paskirstymo grandinę

Nepamirškite, kad keičiant paskirstymo 
grandinę būtina keisti ir susijusius 
komponentus! Įprastai kartu su 
paskirstymo grandine dyla kreipiamieji 
bėgiai ir veržimo bėgiai, grandinės 
įtempimo priemonės ir krumpliaračiai. 
Kad grandinės pavara būtų saugi ir patvari, 
itin svarbi šių komponentų medžiagų ir 
gamybos kokybė. Įsigydamos originalius 
„SWAG” paskirstymo komplektus 
dirbtuvės gauna remonto komplektus 

su grandinės įtempimo priemonėmis, 
bėgeliais ir krumpliaračiais (pvz., 
paskirstymo grandinės komplektas, skirtas 
Opel 2.2 benzininiam varikliui Z22Y; žr. 
2 pav.).

Detalės turi būti montuojamos 
vadovaujantis gamintojo nurodymais ir 
naudojant rekomenduojamus įrankius. 
Siekiant užtikrinti ilgą paskirstymo 
grandinės tarnavimo laiką, ją būtina 
tinkamai tepti. Todėl norint, kad variklis 
funkcionuotų nepriekaištingai, būtina 
reguliariai tikrinti variklio alyvos lygį ir 
laiku atlikti techninės priežiūros darbus 
vadovaujantis gamintojo pateiktais 
nurodymais (atkreipkite dėmesį į alyvos 
klasę). Naudojant netinkamą alyvą, 
grandinė ir ypač kreipiamieji bėgiai gali 
greitai susidėvėti.
Naudokite tik patikrintas ir originalios 
įrangos kokybės standartus atitinkančias 
„SWAG” atsargines detales. Visą 
asortimentą rasite čia: www.swag-parts.com.

2 pav. Paskirstymo grandinės komplektas

Toliau pateikiami galimų gedimų pavyzdžiai ir nurodomos 
galimos jų priežastys:

1 gedimas: kumštelinis velenas pradūrė vožtuvo dangtelį.

Galimos priežastys: nepakeisti kumštelinio veleno pavaros 
tvirtinimo varžtai. Pagal gamintojo nurodymus varžtus pakeisti 
būtina.

2 gedimas: kumštelinio veleno įskilimas.

Galimos priežastys: netinkamai sumontuotas kumštelinis 
velenas. Šiame variklyje grandinės įtempimo priemonės turi būti 
sureguliuotos prieš montavimą, o tai šiuo atveju nepadaryta.

Rezultatas: grandinė per daug įtempta.

3 gedimas: įskilęs arba nulūžęs kumštelinės pavaros dantelis.

Triukšmas variklyje.

Galimos priežastys: pakeista tik grandinė.

Kumštelinė pavara gerokai susidėvėjusi.

4 gedimas: ertmė vožtuvo dangtelyje.

Galimos priežastys: lūžo kreipiamasis bėgis ir todėl sutrūko 
grandinė.
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Praktiniai filtrų keitimo patarimai

Pasirinkimas. Būtinai įsitikinkite, kad 
filtras yra tinkamas naudoti. Dirbtuvėse 
labai greitai išsklaidysite visas abejones – 
tereikia kelis kartus spustelėti  
„MANN-FILTER“ internetinį katalogą  
www.mann-filter.com. Naudojant tinkamą 
filtrą išvengiama sutrikimų, į variklį 
tiekiamas pakankamas kiekis alyvos ir 
užtikrinama, kad jos slėgis galės greitai 
padidėti vos tik užvedus variklį. Be to, 
galima išvengti greitesnio dėvėjimosi, 
variklio gadinimo ir pratekėjimo dėl 
nesuderinamos sandariklio formos ir 
dydžio.
Patikra. Prieš montuojant būtina 
patikrinti filtrą ir įsitikinti, kad jis 
nesugadintas ir tinkamos būklės. Jei filtras 
buvo sugadintas gabenant, pro jį gali 
pratekėti skystis, jis gali veikti netinkamai, 
įvykti įvairių sutrikimų arba filtras gali 
dėvėtis pernelyg greitai.
Valymas. Keičiant filtrus labai svarbi švari 
darbo aplinka. Dirbant švarioje aplinkoje 
nešvarumai ir teršalai negalės patekti į 
sistemą, sukelti sutrikimą ar netgi gedimą.

„MANN–FILTER“ ekspertai pasakoja, kaip greitai pakeisti alyvos filtrą ir apsaugoti variklį.

Keičiant alyvos filtrą, būtina elgtis atsargiai ir užtikrinti, kad jis būtų pritvirtintas tinkamai bei laikantis nurodytos tvarkos. Jei nebus pastebėtas 
koks nors defektas, gali pratekėti alyva arba įvykti sutrikimas, labiau dėvėtis elementai, ir variklis gali nepataisomai sugesti. Todėl labai svarbu 
nuvalyti sandarinimo paviršių, iki tinkamo sukimo momento priveržti filtrą, tinkamai įdėti filtro elementą ir užtikrinti, kad bus naudojami tik 
nesugadinti, tinkami filtrai. „MANN-FILTER“ pateikia svarbiausius alyvos filtrų keitimo patarimus.

Alyvos filtro keitimasi
Valymas. Prieš montuojant naują 
prisukamą filtrą, būtina nuvalyti variklio 
bloko ir (arba) filtro galvutės sandarinimo 
paviršių. Taip išvengiama pratekėjimo ir 
alyvos nuostolių.
Tepimas. Prieš montuojant naują 
prisukamą filtrą, svarbu sutepti jo 
sandarinimo paviršių. To nepadarius, 
vėliau bus sunku atsukti filtrą ir kiti 
techninės priežiūros darbai užtruks. Be 
to, tvirtinant naują filtrą ir pasirinkus per 
mažą sukimo momentą, sandarinimas bus 
„sausas“, o jo sukibimo faktorius didelis, 
tad padidės pratekėjimo galimybė. 
Priveržimas. Prisukamą filtrą montuokite 
itin kruopščiai. Jei naudosite diržinį 
veržliaraktį, galite sugadinti filtro korpusą, 
pvz., jį įlenkti, todėl tekant tepalui atsiras 
įtrūkimų. Siekiant to išvengti labai svarbu 
atlikti visus veiksmus, nurodytus ant 
prisukamo filtro parašytoje montavimo 
instrukcijoje. Prisukamą filtrą būtina 
priveržti ranka.

Prisukamo filtro montavimasi
Montavimas. Filtro elementus montuokite 
itin kruopščiai, užtikrindami, kad jie 
būtų tinkamai įstatyti korpuso viršuje. 
Montuodami vadovaukitės ant galinių 
plokštelių uždėta viršutinę dalį žyminčia 
etikete. Laikantis nurodymų, užvedus 
variklį, alyvos slėgis turėtų padidėti 
nedelsiant. Nesilaikant šio nurodymo, 
išjungus variklį alyva tekės iš viršutinių 
alyvos kanalų ir filtro korpuso atgal į alyvos 
dugninę. Beje, dėl to greičiau dėvėsis 
filtras, o jo nešvarios ir švarios sienelės 
sulips.

Filtro elementų montavimasi
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Prireikus keisti  išorinį šarnyrą, pradinį 
didžiausią veikimo kampą galima išgauti tik 
pasirinkus UF tipo atsarginį šarnyrą.
a) Atsarginės ir originalios dalies charakteristikos 
skiriasi, tad išorinis šarnyras sumažina vairavimo 
kampą. 
b) UF šarnyro veikimo kampas yra panašus 
į originalaus šarnyro veikimo kampą. Vairo 
geometrija išlieka tokia pati. 

Meistrai pataria: pastovaus kampinio greičio šarnyrai
Tik įsigiję originalui identišką veleną galėsite būti ramūs, nes jis užtikrins pradines transporto priemonės veikimo charakteristikas.

Pasitikėkite originaliais gaminiais

Lyginant išoriškai, automobilio velenų 
pastovaus kampinio greičio šarnyrai beveik 
vienodi. Vis dėlto jie turi esminių skirtumų – 
bėgant metams, šarnyrai buvo pritaikyti pagal 
besikeičiančius įvairių transporto priemonių 
našumo reikalavimus, todėl kelios vienodo 
kampinio greičio šarnyrų kartos yra naudojamos 
esant skirtingam nuokrypio kampui. Tačiau 
esant skirtingam sukimo momentui reikalingi 
skirtingų charakteristikų šarnyrai. Tai labai 
svarbu siekiant, kad velenas saugiai veiktų ir būtų 
patvarus.

Pavyzdys: „Audi A4“

Siekiant užtikrinti didesnį sukimo momentą 
„Audi A4“ platformoje su lenkimo kampais, 
siekiančiais iki 50°, gamintojas sumontavo 
velenus su UF šarnyrais. 
Tačiau dirbtuvėms dabar ir vėl tiekiami šarnyrai 
tik su 47° lenkimo kampu. Jie riboja sukimosi 
prošvaisos sritį.  Didelės  apkrovos, kurios tenka 
šarnyrui per visą apsisukimo ciklą, gali sulaužyti 
separatorių ir šarnyras bus sugadintas pirma 
laiko. Pavyzdys: „Fiat Ducato“
 

Siekdama išgauti didesnį sukimosi kampą 
ir taip pagerinti našumą, bendrovė „Fiat“ 
pastovaus kampinio greičio fiksuotus šarnyrus 
pakeitė iš tradicinių AC į UF. Tai reiškia, kad 
keičiant šias dalis, būtina užtikrinti, kad bus 
pakeistas ir UF šarnyras – tai padės užtikrinti 
pradinį našumą ir saugą.
„GKN Tech“ pataria rinktis:

• UF šarnyrus (sumažintus laisvuosius 
šarnyrus).
• CV šarnyrus, kurių didžiausias veikimo 
kampas yra didesnis nei 50°. 

UF šarnyras

„Contitech” paskirstymo diržo komplektas: techninė informacija
Paskirstymo diržo komplektas CT 884 K1 / CT 990 K1 ir K2, įvairūs modeliai Opel ir Saab 2.5, 2.6, 3.0 ir 3.2 V6.

Gedimas:
Nedaug panaudojus, paskirstymo diržas 
nukrenta, nes buvo per mažai įtemptas.

Priežastis:
Atsisuko skriemulio varžtas ir dėl to 
staiga diržas atsilaisvino.

Sprendimas:
Kadangi pakito gamykliniai parametrai, tai 
vadovaudamiesi gamintojo nurodymais, 
abiejų skriemulių varžtus priveržkite iki 40 Nm.

„Delphi” rutulinės jungties keitimas

Kaip tai daryti: rutulinės jungties keitimas  – TC1192 (Volvo S60, S80, V70, XC70 19998)
Požymiai: pakabos laisvumas, apatinės pakabos bildėjimas.
Alternatyvus montavimas
Sprendimas:
Prieš keičiant TC1192 rutulinę jungtį, ją būtina itin atsargiai išimti iš įvorės.

1 veiksmas
Naudodami atbulinį plaktuką, išimkite jungtį iš įvorės. Taip iki minimumo sumažinama rizika pažeisti įvorės jungės priekinę dalį. Šiam darbui 
niekuomet nereikėtų naudoti kalto.
2 veiksmas
Išėmus jungtį iš įvorės, būtina kruopščiai išvalyti įvorės vidų, kad nesusidarytų  elektrolitinė reakcija tarp aliuminio įvorės ir plieninės jungties. Jei  
neišvalysite, gali būti sudėtinga surinkti detales.
3 veiksmas
Įdėkite jungtį. Patartina naudoti gamintojo rekomenduojamą įrankį. 
Vadovautis tik alternatyvaus montavimo instrukcijomis. 
Norėdami jungtį nustumti žemyn, nenaudokite montavimo varžtų, kadangi jie yra ne centre. Dėl šios priežasties jungtis gali būti įdėta kreivai ir 
pažeisti abu komponentus. Varžtus galima naudoti tik norint išlygiuoti.



42

Teisinė aplinka

BOSCH DYZELIO ĮPURŠKIMO  
SISTEMOS DALYS

Techniniais klausimais kreipkitės į produkto vadybininką Andrių Bendoraitį
Mob.: 8 686 74 473; El. p.: andrius.bendoraitis@adbaltic.lt

Kviečiame įsigyti BOSCH tarpinių rinkinių, aukšto slėgio 
siurblių, purkštukų, jų atsarginių dalių ir kitų detalių.

Visuose AD Baltic padaliniuose yra įdiegta BOSCH informacinė sistema 
ESItronic, kuri pagreitins BOSCH dyzelinių sistemos dalių paiešką.

Pasinaudokite skubaus specialių detalių užsakymo sistema ir gaukite 
BOSCH prekes per 1 darbo dieną (be mokesčio)!
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BOSCH DYZELIO ĮPURŠKIMO  
SISTEMOS DALYS

Techniniais klausimais kreipkitės į produkto vadybininką Andrių Bendoraitį
Mob.: 8 686 74 473; El. p.: andrius.bendoraitis@adbaltic.lt

Kviečiame įsigyti BOSCH tarpinių rinkinių, aukšto slėgio 
siurblių, purkštukų, jų atsarginių dalių ir kitų detalių.

Visuose AD Baltic padaliniuose yra įdiegta BOSCH informacinė sistema 
ESItronic, kuri pagreitins BOSCH dyzelinių sistemos dalių paiešką.

Pasinaudokite skubaus specialių detalių užsakymo sistema ir gaukite 
BOSCH prekes per 1 darbo dieną (be mokesčio)!

Telematikos ir automobilių atsarginių dalių rinka: 
belaidis ryšys su transporto priemone

Link „sujungto mobilumo“ 

Belaidės telematikos technologijos greitai 
tampa naujųjų šiuolaikinių transporto 
priemonių dalimi – žengiame į „išmaniai 
sujungtų automobilių“ pasaulį. Tokia 
transporto priemonė pakeis mūsų 
vairavimo būdą ir asmeninio mobilumo 
suvokimą. Naujos transporto priemonių 
technologijos palaiko saugumo funkcijas, 
pvz., avarinę pagalbą („eCall“) ir 
gedimų pagalbą („bCall“), taip pat 
suteikia galimybę naudotis įvairiomis 
pramoginėmis ir informacinėmis 
paslaugomis, pvz., maršruto navigacija, 
eismo informacija, el. paštu, žiniatinklio 
naršymu, socialine medija, viešbučių 
rezervacija arba nuorodomis link 
artimiausios stovėjimo aikštelės ar 
degalinės. Šios paslaugos ir automobilio 
funkcija palaikyti sąsają su kitais 
prijungtais prietaisais rodo, kad transporto 
priemonė greitai tampa mūsų kasdienio 
„sujungto mobilumo“ dalimi.

Ryšį palaikantis automobilis 

Belaidės telematikos technologijos leidžia 
pasiekti keliu važiuojančią transporto 
priemonę ir ją stebėti tiesiogiai. 
Telematikos sistema teikia nuotolinę 
daugiakryptę tinklų sąsają prie transporto 
priemonės ir jos duomenų. Transporto 
priemonė gali reguliariai siųsti informaciją 
apie savo techninę būklę ir aktyviai 
palaikyti ryšį teikiant informaciją apie 
ką tik įvykusį sutrikimą. Telematikos 
funkcijos turi puikų potencialą ir gali 
palaikyti daugybę naujoviškų paslaugų, 
galinčių būti naudingomis ne tik klientams 
ir įmonėms, bet ir vyriausybinėms 
institucijoms, dirbančiomis eismo valdymo 
srityje. 

Ką tai reiškia nepriklausomų 
transporto priemonių priežiūros ir 
remonto paslaugų teikėjų rinkai? 

Šiuo metu tik transporto priemonių 
gamintojai gali įvertinti visą transporto 
priemonės duomenų rinkinį – nuotoliniu 

būdu per patentuotas transporto 
priemonių telematikos sistemas ir 
programinės įrangos paketus palaikydami 
ryšį su transporto priemone. Šie 
duomenys gali būti naudojami nuotolinei 
diagnostikai, prognozuojamai priežiūrai 
ar patikrai, jei reikia atlikti techninę 
priežiūrą. Pastarasis aspektas tampa vis 
svarbesniu, kadangi transporto priemonių 
techninės priežiūros intervalai yra itin 
susiję su faktinėmis naudojamumo 
tendencijomis, o ne tradiciniu nustatytu 
kilometražu. Be to, transporto priemonių 
gamintojai gali nuotoliniu būdu palaikyti 
ryšį su transporto priemone ir atnaujinti 
jos nustatymus ar programinę įrangą, 
net nenugabenę į dirbtuves (arba dažnai 
net neinformavę savininko). Patentuota 
belaidė prieiga prie transporto priemonės 
gamintojams suteikia privilegijuotą 
tiesioginę informaciją. Tai didelis 
konkurencinis pranašumas nustatant 
galimas problemas žymiai anksčiau, 
nei tai padarys netiesiogiai dirbantys 
nepriklausomi paslaugų teikėjai.

Tiesioginis poveikis sąžiningai 
konkurencijai ir laisvam klientų 
pasirinkimui 

Šiuo metu transporto priemonių 
gamintojai gali visiškai valdyti transporto 
priemonės duomenis – šią galimybę 
suteikia dizainas ir jų patentuotų 
telematikos sistemų funkcijos. Tokiu 
būdu jie gali nustatyti, kaip duomenys 

analizuojami, valdomi, paskirstomi 
ir naudojami bei kokios paslaugos 
siūlomos naudotojui. Kai kurie 
transporto priemonių gamintojai pradėjo 
siūlyti „atvirąsias“ sistemas, tačiau tik 
pasirinktiems verslo modelio partneriams. 
Be to, numatyti patentuoto ryšio ir prieigos 
reikalavimai, kurie skiriasi pagal kiekvieną 
transporto priemonės modelį, todėl 
nepriklausomi remonto paslaugų teikėjai 
negali sukurti praktinių programų visoms 
transporto priemonėms. Tai nesuteikia 
vienodos prieigos nepriklausomiems 
remonto paslaugų teikėjams ir gali riboti 
naudotojų pasirinkimo laisvę renkantis 
konkurencingus remonto ir priežiūros 
pasiūlymus bei kitas paslaugas.

Kuo tai skiriasi nuo dabartinės 
situacijos? 

Šiandien, kai transporto priemonė 
yra dirbtuvėse arba sugedo kelyje, 
nepriklausomi remonto paslaugų teikėjai 
gali naudoti laidinę ar vietinę belaidę 
sistemą ir prijungti savo diagnostikos 
įrangą prie transporto priemonės, 
paskui pasiūlyti tikslias, laiku teikiamas, 
veiksmingas ir sąnaudų atžvilgiu efektyvias 
paslaugas automobilių savininkams. 
Tačiau šiuo metu nepriklausomi remonto 
paslaugų teikėjai neturi prieigos prie 
naujosios belaidės jungties transporto 
priemonėje ir teisėtos prieigos prie 
transporto priemonės duomenų, 
remonto, aptarnavimo ir techninės 

Tinkamos vienodos prieigos ir informacijos teikimas visiems automobilių atsarginių dalių rinkos dalyviams.
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Teisinė aplinka

Visuomenės informavimo kampanija apie 
pavojingų aplinkai baterijų ir akumulaitorių 
atliekų tvarkymą

UAB „AD Baltic“ ir partneriai, 
vadovaudamiesi Aplinkos ministerijos 

priežiūros informacijos tokiu pačiu laiku 
kaip ir gamintojas. Todėl teko sukurti 
nepriklausomas alternatyvias sistemas, 
tačiau vis dar pastebima informacijos, 
funkcijų ir prieigos prie transporto 
priemonės ir jos duomenų nelygybė tarp 
nepriklausomų remonto paslaugų teikėjų. 

ES teisės nepaisymo rizika 

Ši išimtis daro neigiamą poveikį esamai 
ES teisei ir teisei į vienodą prieigą prie 
teikiamos techninės informacijos, pvz., 
kuri turi būti teikiama pagal Automobilių 
bendrosios išimties reglamentą ir „Euro 5“ 
bei „Euro VI“ reglamentą dėl keleivinių 
automobilių ir sunkiųjų transporto 
priemonių.

„eCall“ vaidmuo 

„Afcar“ (susivienijimas dėl laisvės atliekant 
automobilio remontą) visiškai palaiko 
„eCall“ įvedimą Europoje, kaip svarbią 
iniciatyvą mažinant nelaimių ir rimtų 
traumų keliuose skaičių. Nors „eCall“ 
yra dar viena (bet labai svarbi ir gerai 
žinoma) telematikos paslauga, transporto 
priemonėje integruotų telematikos sistemų 
ir platformų skaičius proporcingai didės, 
kai bus reikalaujama visuose Europos 
automobiliuose naudoti „eCall“ (nuo 
2015 m.). Jei šios platformos yra kuriamos 
kaip uždaros sistemos, pernelyg dideli 
informacijos pranašumai transporto 
priemonių gamintojams taps dar labiau 
gąsdinantys. Toks pavojus buvo pripažintas 
Europos Parlamento iniciatyvos ataskaitoje, 
priimtoje 2012 m. liepą. „Afcar“ sveikina 
Parlamentą priėmus ataskaitą, kurioje 
numatoma „eCall“ naudoti transporto 
priemonių sistemose, kaip pagrindą imant 
suderinamą ir atvirosios prieigos platformą, 
skirtą būsimoms transporto priemonių 
sistemoms ar paslaugoms.

„Afcar“ kviečia ES įstatymų leidėjus 
veikti dabar! 

Atvira ir saugi prieiga prie transporto 
priemonės telematikos sistemos suteiks 
palankias galimybes visos atsarginių dalių 
rinkos grandinės verslo subjektams – 848 
300 mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
ir 4,7 mln. darbuotojų automobilių 
atsarginių dalių rinkoje. Nuoseklus 
Europos reglamentas padės išvengti 
monopolinės situacijos ir užtikrinti, kad 
telematikos technologijų privalumai būtų 
prieinami automobilių naudotojams ir 
nepriklausomiems remonto paslaugų 
teikėjams. Europos įmonės turi turėti 
galimybę konkuruoti ir užtikrinti 
pasirinkimo laisvę, pvz., 260 mln. 
automobilių naudotojų Europoje renkantis 
gedimo remonto ir diagnostikos paslaugas, 
parko valdymo programas, išperkamosios 
nuomos galimybes, atsarginių dalių 
tiekimo ir priežiūros bei remonto 
paslaugas. 
Todėl „Afcar“ kviečia Europos įstatymų 
leidėjus užtikrinti vienodas galimybes 
ir aplinką visiems paslaugų teikėjams 
automobilių atsarginių dalių rinkoje. 
Turi būti suteikta teisė į vienodą prieigą 
prie informacijos, užtikrinsiančios 
konkurencingą paslaugų teikimą 
vartotojams. Todėl „Afcar“ kviečia parengti 
ES reglamentą, kuriame numatyta: 
• vienoda prieiga prie tų pačių funkcijų 

ir informacijos nepriklausomiems 
remonto paslaugų teikėjams tuo pačiu 
metu, 

• standartizuota transporto priemonės 
telematikos sistema, leidžianti naudoti 
alternatyvias, konkurencingas ir 
patvirtintas programas, kurios sukurtos 
ir įkeltos į transporto priemonę, 
suteikiant galimybę transporto 
priemonės savininkui prijungti 

telematikos sistemą prie skirtingų jo 
pasirinktų paslaugų teikėjų. Tokie 
techniniai reikalavimai yra reikalingi 
norint pradėti naudoti telematikos 
sistemą, kadangi šiuo metu ji 
naudojama tik kaip uždara sistema, 
ir užtikrinti, kad bus galima valdyti 
šias įvairias ir sudėtingas patentuotas 
sistemas. 

„Afcar“ kviečia Europos įstatymų leidėjus 
užtikrinti, kad naujoji telematikos 
technologija atitiks esamus ES įstatymus. 
Yra prašoma Europos Komisiją greitai 
įgyvendinti Europos Parlamento 
rekomendacijas, pateikiamas 2012 
m. liepos mėnesio „eCall“ iniciatyvos 
ataskaitoje, ir sukurti technines sąlygas 
teisės aktuose dėl tipo patvirtinimo, 
siekiant atviros, veikiančios ir saugios 
transporto priemonių telematikos 
platformos transporto priemonių 
programoms arba paslaugoms. Tai 
užtikrintų tikras, atviras pasirinkimo 
galimybes automobilių naudotojams ir 
sąžiningą konkurenciją visiems remonto 
paslaugų teikėjams Europoje.

Telematikos funkcijos: 

• „eCall“ (avarinė pagalba)
• „bCall“ (kelių tarnyba)
• Spūsčių keliuose išvengimo paslauga
• El. paštas, žiniatinklis, tinklo naršymas ir 

pramogos
• Nuotolinė transporto priemonės 

diagnostika
• Transporto priemonės techninės 

priežiūros grafikas
• Parko valdymas
• Stovėjimo vietos arba aikštelės
• Rezervacijos paslaugos.

nustatyta tvarka ir LR atliekų tvarkymo 
įstatymu, akumuliatorius ir akumuliatorių 
atliekas priima nemokamai.
Automobilių akumuliatoriai – viena 
dažniausiai pasitaikančių pavojingų atliekų, 
kurios turi būti tinkamai surinktos, laikomos 
nustatytomis sąlygomis ir perdirbamos. Pagal 
ES reikalavimus švino turintys akumuliatoriai 
turi būti surenkami ir perdirbami taip, kad 
būtų galima pakartotinai panaudoti visas 
medžiagas, sudarančias šias atliekas – šviną, 
plastikus, sieros rūgštį, stibį ir kitas chemines 
medžiagas. Švino rūgštiniai akumuliatoriai yra 
vieni kenksmingiausių, tačiau jie ir labiausiai 

perdirbami. Tarptautinės baterijų tarybos 
(Battery Council International) teigimu, net 
97 proc. naudotų akumuliatorių perdirbami 
ir vėl grįžta į automobilių pramonės grandinę. 
Taip ne tik sumažinama žala sveikatai, bet ir 
taupomi gamtos ištekliai.

„AD Baltic” Green
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Nauja prieiga prie „TRW” katalogų – „Android” programėlė

„NGK Spark Plug Europe” pristato išmaniųjų telefonų ir  
planšetinių kompiuterių programėlę „Product Finder App” 

Naujoji „Android“ programėlė 95 procentams išmaniųjų telefonų naudotojų visame pasaulyje atveria mobiliąją prieigą prie 
originalių „TRW“ detalių katalogo.

Bendrovė „TRW Automotive Aftermarket“ 
pristatė detalių katalogą, kuris naudojamas 
kaip „Android“ programėlė išmaniuosiuose 
telefonuose. Naujasis įrenginys 95 
procentams išmaniųjų telefonų naudotojų 
visame pasaulyje užtikrina mobiliąją prieigą 
prie automobilių stabdymo ir vairavimo 
sistemų bei pakabos detalių katalogo 
(stabdymo ir vairavimo sistemos bei pakaba 
įeina į „kampinio modulio“ sudėtį). Taip 
pat sustiprina bendrovės „TRW“, kaip 
automobilių saugumo lyderės, poziciją.

Naująją programėlę nemokamai galima 
įsidiegti pagrindinėje „Android“ programėlių 
parduotuvėje – „Google Play Store“ (į 
paieškos lauką įvesti raides TRW).

Paskutiniais duomenimis, 75 procentai 
pasaulio išmaniųjų telefonų veikia su 
„Android“ operacine sistema. Taigi naujoji 
programėlė dideliam naudotojų ratui 
užtikrins prieigą prie „TRW“ katalogų.

Bendrovės „TRW“ internetinis katalogas 
paprastas ir patogus naudoti. Jame ieškoti 
reikia pagal automobilio pagaminimo 
metus, markę ir modelį arba pagal detalės 
numerį. Naudotojas gauna prieigą prie 
informacijos apie turimas detales ir 
jų pritaikymo variantus, taip pat apie 
originalių ir konkuruojančių įrenginių 
gamintojų brėžinius ir detalių katalogo 
numerius. Naujoji programėlė veikia 
Europos, Artimųjų Rytų teritorijoje bei 
Ramiojo vandenyno regionuose.

Degimo sistemų specialistai NGK pristatė nemokamą programėlę, kuri padeda beveik akimirksniu surasti 
pirmaujančių pasaulyje degimo žvakių ir Lambda jutiklių gamintojų gaminius, tinkamus bet kuriai transporto 
priemonei. Be to, dėl integruoto brūkšninių kodų skaitytuvo išteklių valdymas tampa daug paprastesnis.

Parsisiuntę naująją programėlę NGK Product 
Finder App, kurią galima rasti Google Play 
Store arba Apple’s App Store parduotuvėje, 
mobiliųjų prietaisų naudotojai gali lengvai rasti 
tobulai automobiliui tinkančią degimo žvakę, 
kaitinimo žvakę, Lambda jutiklį, degimo ritę ar 
degimo laidą.
Šią programėlę galima naudoti ir norint 
mobiliaisiais prietaisais naršyti po naujausias 
NGK duomenų bazes, bet kuriuo metu 
sužinoti visą rūpimą informaciją apie gaminį ir 
pamatyti detalias jo nuotraukas.
Nors programėlėje siūloma išsamios paieškos 
galimybė, vartotojo sąsaja itin aiški (nereikia 
jokių paaiškinimų) ir intuityvi. Galimi įvairūs 
informacijos paieškos būdai: vartotojai gali 
ieškoti pagal gaminių grupes, gamintojus 
ir transporto priemones arba tiesiog įrašyti 
gaminio pavadinimą. Praktiška: visus paieškos 
rezultatus galima įrašyti ir norimą laikmeną 
arba pasidalyti su kitais elektroniniu paštu ar 
Facebook paskyroje.
Tačiau ši programėlė gali dar daugiau: jei 
mobiliajame įrenginyje integruota kamera, 
ja galima nuskenuoti ant pakuotės esantį 
produkto brūkšninį kodą. Vos per keletą 
sekundžių galima nustatyti, kuriai transporto 
priemonei gaminys sukurtas. Ši funkcija 
idealiai tinka prekybos atstovams arba remonto 
dirbtuvėse tvarkant prekių atsargas.
Programėlė Product Finder App palengvina 

remonto dirbtuvių ir prekybos vietų klientų 
darbą, taip pat suteikia informacijos apie 
reikiamus NGK gaminius mechanikams 
mėgėjams ir automobilių savininkams. Be to, 
svarbu paminėti, kad NKG ir toliau tobulina 
programėlę. Naudodamiesi ja galite siųsti 
mums klausimus, prašymus ir pasiūlymus 
(pasirinkti pranešimų apie klaidas funkciją 
skyrelyje „Settings“ (Nuostatos).

NGK siūloma programėlė Product Finder 
App tinka mobiliesiems prietaisams, kuriuose 
įdiegta Apple iOS 5.0 (arba aukštesnės versijos) 
arba Android 4.0 (arba aukštesnės versijos) 
programinė įranga. Vartotojai gali rinktis iš 
dešimties kalbų.

Degimo sistemų ir jutiklių specialistai.

Viskas, kas geriausia, iš vieno tiekėjo.
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Naujas „Delphi” internetinis katalogas

„Metelli” pristato atnaujintą svetainę: galutinis prekės ženklo  
pozicionavimo projekto etapas 

Išmėginkite DelphiCat.com

Delphi su pasididžiavimu pristato savo naują internetinį katalogą The DelphiCat. Tai paprasta, lengvai naudojama priemonė. Šis 
katalogas tarsi greitoji jungtis tarp automobilio ir Delphi gaminių asortimento. Pasidairykite naujojoje svetainėje patys:  
delphicat.com.

Atsarginių detalių rinkos lyderė įmonė Metelli Co. 
įgyvendino strateginį pozicionavimo projektą ir visiškai 
atnaujino įmonių grupės interneto svetainę  
(www.metellispa.it) bei tam tikrų prekių ženklų interneto 
svetaines: Metelli (www.metelli.com), Graf (www.graf.it), 
Cifam (www.cifam.it) ir KWP (www.kwp.it).

Dėl naujo dizaino, intuityvios tinklo sąsajos ir modernių 
katalogų, gaminių, naujienų ir aktyvių skilčių dabar 
Metelli Co. svetainė daug funkcionalesnė ir patogesnė.

Taip pat pakeista svetainės struktūra, ypač 
gaminių skiltis. Patobulintas paieškos langas – 
įtraukta daugiau paieškos kriterijų: transporto 
priemonės, variklio kodas ir dydis. Taip pat 
sukurta nauja katalogų skiltis –  visus juos galima 
žiūrėti internetu arba atsisiųsti į kompiuterį.
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Akumuliatorių aptarnavimo įranga

Akumuliatorių testeris 

Tinka visiems 12 V švino – 
rūgštiniams akumuliatoriams 
tikrinti – CTEK akumuliatorių 
testeris tikrina aukšto tikslumo 
ribose.
• Lengva naudoti – lengva 
pajungti prie akumuliatoriaus 
(nereikia akumuliatoriaus atjungti 
nuo automobilio) ir paprastai, 
pagal rekomendacijas ekrane, 
atliekamas testas. 
• Greiti, tikslūs rezultatai – testeris 
greitai atlieka testą ir parodo 
aiškią informaciją naudotojui 

Elektroninis akumuliatorių 
ir elektros sistemos 
tikrintuvas 

Greitai ir paprastai parodo 
tikslius baterijos ar sistemos 
testus be šilumos išskyrimo, 
kibirkščiavimo ar kitų 
trukdžių.
Akumuliatoriaus, starterio ir 
generatoriaus tikrinimas.
Akumuliatoriaus perkrovimo 
šalinimo procedūra.
Blogo elemento aptikimas. 
Apsauga nuo poliškumų 
sukeitimo.
Didelis matavimo tikslumas.
Integruotas spausdintuvas.

Akumuliatorių ir elektros 
sistemos elektroninis 
tikrintuvas  

Greitai ir paprastai parodo 
tikslius baterijos ar sistemos 
testus be šilumos išskyrimo, 
kibirkščiavimo ar kitų trukdžių.
Akumuliatoriaus, starterio, 
generatoriaus ir elektros 
sistemos išplėstinis tikrinimas.
Akumuliatoriaus perkrovimo 
šalinimo procedūra.
Blogo elemento aptikimas. 
Apsauga nuo poliškumų 
sukeitimo.
Didelis matavimo tikslumas.
Integruotas spausdintuvas.

Akumuliatoriai:  
12 V, 200-1200 CCA / 200-1200 
EN;
Akumuliatorių tipas:  
standartiniai (Wet, WRLA, Ca/Ca), 
AGM, GEL;
Rezoliucija: 25 EN;
Tikslumas: ± 25EN;
Tikrina ir parodo: akumuliatoriaus 
įtampą (V);
Rodo akumuliatoriaus būseną: 
geras, įkrauti, įkrauti ir testuoti, 
pakeisti;
Voltmetras: 8-15 V;
Rezoliucija: 0.1 V;
Tikslumas: ± 0.1 V.

Akumuliatoriai:  
12 V, 100-900 CCA / 100-900 
EN;
Akumuliatorių tipas: 
standartiniai, AGM, GEL;
Elektros sistemos tikrinimas: 12 
V;
Voltmetras:  16 V;
Tikrina ir parodo:
• akumuliatoriaus įtampą (V) ir 
startinį galingumą (CCA);
• starterio ir generatoriaus 
įtampą (V).
• rodo akumuliatoriaus būseną: 
geras, įkrauti, pakeisti.

Akumuliatoriai: 6/12 V, 100-
2000 CCA / 100-2000 EN;
Akumuliatorių tipas: 
standartiniai, AGM, GEL;
Elektros sistemos tikrinimas: 
12/24 V;
Voltmetras: 30 V;
Tikrina ir parodo:
• akumuliatoriaus įtampą (V) ir 
startinį galingumą (CCA);
• starterio ir generatoriaus 
įtampą (V);
• akumuliatoriaus įkrovimo 
įtampą, esant įvairiems variklio 
darbo režimams;
• akumuliatoriaus įkrovimo 
įtampą, esant pilnai įjungtiems 

Integruotas spausdintuvas ir 
0,533 m laidas.

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai, lengvasis 
komercinis transportas, 
traktoriai.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS

56-924, CTEK, CTEK (Švedija)

MDX-335P, MIDTRONICS (JAV)

MDX-655P, MIDTRONICS (JAV)

apie akumuliatoriaus būklę bei 
rekomendacijas tolimesnei eigai. 
• Saugus - nekaista, 
nekibirkščiuoja – užpatentuota 
technologija yra skirta saugiam 
naudojimui ir nekenksminga 
automobilio elektronikai. 
Apsauga nuo poliškumų 
sumaišymo, visiškai nesukelia 
akumuliatoriaus iškrovos, karščio 
ar kibirkščiavimo. 

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai.

ar išjungtiems elektriniams 
įrenginiams.
• rodo akumuliatoriaus būseną: 
geras, įkrauti, pakeisti.

Standartinė komplektacija:
Integruotas spausdintuvas ir 
3,05 m laidas.

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai, lengvasis 
komercinis transportas, 
traktoriai, sunkvežimiai.
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Profesionalus automatinis 
įkroviklis

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai, lengvasis 
komercinis transportas, 
traktoriai, sunkvežimiai.

Elektroninis akumuliatorių ir 
elektros sistemos tikrintuvas

Akumuliatoriaus, starterio ir 
generatoriaus tikrinimas.

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai, lengvasis 
komercinis transportas, 
traktoriai, sunkvežimiai.

Elektroninis akumuliatorių 
tikrintuvas 

Greitai ir paprastai parodo 
tikslius baterijos testus be šilumos 
išskyrimo, kibirkščiavimo ar 
kitų trukdžių. Akumuliatoriaus 
perkrovimo šalinimo procedūra.
Blogo elemento aptikimas. 
Apsauga nuo poliškumų 
sukeitimo. Didelis matavimo 
tikslumas. Integruotas 
spausdintuvas.

Elektroninis akumuliatorių 
tikrintuvas

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai,lengvasis 
komercinis transportas.

Akumuliatoriai:  
6/12/24V, 35-225 Ah.
Akumuliatorių tipas:  
standartiniai, AGM, GEL.
Maksimali įkrovimo srovė: 22 A.
Krovimo tipas:  
pilnai automatinis, užtikrintas 
akumuliatorių įkrovimas iki 
100%. 

Akumuliatoriai:  
6/12 V, 7-230 Ah;
Akumuliatorių tipas: 
standartiniai, AGM, GEL.
Elektros sistemos tikrinimas: 12 V.
Voltmetras: 16 V.
Tikrina ir parodo:
• akumuliatoriaus įtampą (V) ir 
startinį galingumą (CCA);
• starterio ir generatoriaus įtampą 
(V);
• rodo akumuliatoriaus būseną: 
geras, įkrauti,pakeisti.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS 

MDX-645P, MIDTRONICS (JAV)

055155, BT 111 DHC, GYS (Prancūzija)

055209, BT 501 DHC, GYS (Prancūzija)

024526, BATIUM 15-14, GYS (Prancūzija) Įkrovimo srovės nustatymas:  
automatinis.
Įkrovimas ir įkroviklio 
atjungimas: automatinis.

integruotas spausdintuvas ir 
0,65 m laidas.

Tikrina ir parodo: 
akumuliatoriaus įtampą (V) ir 
startinį galingumą (CCA);
Rodo akumuliatoriaus būseną: 
geras, įkrauti,pakeisti;
Voltmetras: 30 V.

Standartinė komplektacija:
integruotas spausdintuvas ir 1,22 
m laidas.

350 mm laidas.

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai, lengvasis 
komercinis transportas, 
traktoriai, sunkvežimiai.

Techniniai parametrai:
Akumuliatoriai:  
6/12 V, 100–2000 CCA / 
100–2000 EN;
Akumuliatorių tipas: 
standartiniai, AGM, GEL;

Akumuliatoriai:  
12 V, 20-150 Ah;
Akumuliatorių tipas: 
standartiniai, AGM, GEL;
Voltmetras: 16 V.
Tikrina ir parodo: 
akumuliatoriaus įtampą (V) ir 
startinį galingumą (CCA);
Rodo akumuliatoriaus būseną: 
geras, įkrauti, pakeisti.
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Automatinis įkroviklis 

MXS 5.0 yra visiškai 
automatinis „Prijunkite ir 
užmirškite“ 12 V įkroviklis.
Užtikrintas akumuliatorių 
įkrovimas iki 100 %.
Pilnai automatinė 8 žingsnių 
įkrovimo ir aptarnavimo 
programa pailgina 
akumuliatoriaus tarnavimo 
laiką ir našumą.
Patentuota desulfuracijos 
funkcija prailgina 
akumuliatorių eksploatavimo 
laiką.
Akumuliatorių diagnostikos 
funkcija parodo, ar reikalingas 
įkrovimas, ar palaikomasis 
įkrovimas.
Įdiegta temperatūros 
kompensavimo funkcija 

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

56-998, MXS 5.0, CTEK (Švedija) Akumuliatoriai:  
visų rušių akumuliatoriai,  
12 V, 1,2–110 Ah.
Maksimali įkrovimo srovė:  
0,8 A (nedideli akumuliatoriai),  
5 A (įprasto dydžio akumuliatoriai);
Įkrovimo įtampa:  
14,4/14,7/15,8V.

Funkcijos:
Nedidelių akumuliatorių įkrovimo 
programa;
Įprasto dydžio akumuliatorių 
įkrovimo programa;
COLD/AGM - gali įkrauti ir AGM 
tipo akumuliatorius;
RECOND – stipriai iškrautų 
akumuliatorių atnaujinimo 
funkcija.

Standartinė komplektacija:
patogus sujungimo įtaisas COM-
FORT CONNECT - eyelet M6;
patogus sujungimo įtaisas COM-
FORT CONNECT CLAMPS.

Profesionalus automatinis 
įkroviklis  

MXS 10 yra visiškai 
automatinis „Prijunkite ir 
užmirškite“ 12 V įkroviklis.
Skirtas profesionaliam 
naudojimui. Užtikrintas 
akumuliatorių įkrovimas iki 
100 %.
Pilnai automatinė 8 žingsnių 
įkrovimo ir aptarnavimo 
programa pailgina 
akumuliatoriaus tarnavimo 
laiką ir našumą.
Patentuota desulfuracijos 
funkcija prailgina 
akumuliatorių eksploatavimo 
laiką.
Įdiegta temperatūros 
kompensavimo funkcija 

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

56-843, MXS 10 EU, CTEK (Švedija)

užtikrina tinkamą įkrovimą net 
ir ekstremaliausiomis sąlygomis. 
Patentuota palaikančiojo / 
impulsinio įkrovimo funkcija 
puikiai tinka ilgalaikiam 
palaikomajam įkrovimui. Visą 
akumuliatoriaus tikrinimo, 
įkrovimo ir palaikymo procesą 
galima patogiai stebėti ryškiame 
LED ekrane.
MXS 5.0 yra lengva ir saugu 
eksploatuoti, jis apsaugo 
automobilio elektroniką, 
nekibirkščiuoja, apsaugo 
nuo neteisingo poliškumo ir 
trumpojo jungimo.

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai, lengvasis 
komercinis transportas.

užtikrina tinkamą įkrovimą net 
ir ekstremaliausiomis sąlygomis. 
Patentuota palaikančiojo / 
impulsinio įkrovimo funkcija 
puikiai tinka ilgalaikiam 
palaikomajam įkrovimui. Visą 
akumuliatoriaus tikrinimo, 
įkrovimo ir palaikymo procesą 
galima patogiai stebėti ryškiame 
LED ekrane.
MXS 10 yra lengva ir saugu 
eksploatuoti, jis apsaugo 
automobilio elektroniką, 
nekibirkščiuoja, apsaugo 
nuo neteisingo poliškumo ir 
trumpojo jungimo.

Naudojimas: 
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai, lengvasis 
komercinis transportas.

Akumuliatoriai:  
Visų rušių akumuliatoriai  
12 V, 20 – 200 Ah.
Maksimali įkrovimo srovė: 10 A;
Įkrovimo įtampa: 14,4/14,7/15,8V.

Funkcijos:
COLD/AGM - gali įkrauti ir AGM 
tipo akumuliatorius;
RECOND - stipriai iškrautų 
akumuliatorių atnaujinimo 
funkcija;
SUPPLY - 13.6V įtampos tiekimas, 
kuris leidžia pakeisti akumuliatorių 
be automobilio elektros sistemų 
atminties praradimo. 

Standartinė komplektacija:
patogus sujungimo įtaisas 
COMFORT CONNECT - eyelet 
M6;
patogus sujungimo įtaisas 
COMFORT CONNECT 
CLAMPS;
temperatūros sensorius kabelyje.
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Profesionalus automatinis 
įkroviklis 

MXS 25 yra visiškai 
automatinis „Prijunkite ir 
užmirškite“ 12 V įkroviklis.
Rekomenduojamas naudoti 
akumuliatorių aptarnavimo 
centruose, akumuliatorių 
įkrovimui automobilių 
aptarnavimo metu bei krauti 
akumuliatorių atliekant 
automobilio diagnostiką. 
Užtikrintas akumuliatorių 
įkrovimas iki 100 %.
Pilnai automatinė 8 žingsnių 
įkrovimo ir aptarnavimo 
programa pailgina 
akumuliatoriaus tarnavimo 
laiką ir našumą. 
Patentuota desulfuracijos 
funkcija prailgina 
akumuliatorių eksploatavimo 
laiką.

Akumuliatoriai: visų rūšių 
akumuliatoriai  
12 V, 50–500 Ah.
Maksimali įkrovimo srovė: 25 A;
Įkrovimo įtampa: 14,4V 
(normali ), 15,8V (atstatymo).

Funkcijos:
NORMAL – standartinio 
įkrovimo funkcija;
RECOND – stipriai iškrautų 
akumuliatorių atnaujinimo 
funkcija;
SUPPLY – 13.6V įtampos 
tiekimas, kuris leidžia 
pakeisti akumuliatorių be 
automobilio elektros sistemų 
atminties praradimo bei 
krauti akumuliatorių atliekant 
automobilio diagnostiką.

Standartinė komplektacija:
patogus sujungimo įtaisas 
COMFORT CONNECT 
CLAMPS;
temperatūros sensorius kabelyje.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

56-732, MXS 25 EU, CTEK (Švedija) Įdiegta temperatūros 
kompensavimo funkcija 
užtikrina tinkamą įkrovimą net 
ir ekstremaliausiomis sąlygomis. 
Patentuota palaikančiojo / 
impulsinio įkrovimo funkcija 
puikiai tinka ilgalaikiam 
palaikomajam įkrovimui. Visą 
akumuliatoriaus tikrinimo, 
įkrovimo ir palaikymo procesą 
galima patogiai stebėti ryškiame 
LED ekrane.
MXS 25 yra lengva ir saugu 
eksploatuoti, jis apsaugo 
automobilio elektroniką, 
nekibirkščiuoja, apsaugo 
nuo neteisingo poliškumo ir 
trumpojo jungimo.

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai, lengvasis 
komercinis transportas, sunkusis 
transportas.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

56-688, MXS 25000 EXTENDED, CTEK 
(Švedija) Profesionalus automatinis 

įkroviklis 

MXS 25000 EXTENDED yra 
visiškai automatinis „Prijunkite 
ir užmirškite“ 12 V įkroviklis.
Rekomenduojamas naudoti 
akumuliatorių aptarnavimo 
centruose, akumuliatorių 
įkrovimui automobilių 
aptarnavimo metu bei krauti 
akumuliatorių atliekant 
automobilio diagnostiką.
Užtikrintas akumuliatorių 
įkrovimas iki 100 %.
Pilnai automatinė 8 žingsnių 
įkrovimo ir aptarnavimo 
programa pailgina 
akumuliatoriaus tarnavimo 
laiką ir našumą.
Patentuota desulfuracijos 
funkcija prailgina 
akumuliatorių eksploatavimo 
laiką.

Akumuliatoriai:  
visų rūšių akumuliatoriai  
12 V, 50–500 Ah;
Maksimali įkrovimo srovė: 25 A;
Įkrovimo įtampa:  
14,4V (normali), 15,8V 
(atstatymo), 13.6V (įtampos 
tiekimas);  
Laidų ilgis: 6 m.

Funkcijos:
NORMAL – standartinio 
įkrovimo funkcija;
RECOND – stipriai iškrautų 
akumuliatorių atnaujinimo 
funkcija;
SUPPLY – 13.6V įtampos 
tiekimas, kuris leidžia 
pakeisti akumuliatorių be 
automobilio elektros sistemų 
atminties praradimo bei 
krauti akumuliatorių atliekant 
automobilio diagnostiką.

Standartinė komplektacija:
patogus sujungimo įtaisas 
COMFORT CONNECT 
CLAMPS;
temperatūros sensorius kabelyje;
laikiklis įtaiso tvirtinimui ant 
sienos ar keltuvo kolonos.

Įdiegta temperatūros 
kompensavimo funkcija 
užtikrina tinkamą įkrovimą net 
ir ekstremaliausiomis sąlygomis. 
Patentuota palaikančiojo / 
impulsinio įkrovimo funkcija 
puikiai tinka ilgalaikiam 
palaikomajam įkrovimui. Visą 
akumuliatoriaus tikrinimo, 
įkrovimo ir palaikymo procesą 
galima patogiai stebėti ryškiame 
LED ekrane.
MXS 25 yra lengva ir saugu 
eksploatuoti, jis apsaugo 
automobilio elektroniką, 
nekibirkščiuoja, apsaugo 
nuo neteisingo poliškumo ir 
trumpojo jungimo.

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai, lengvasis 
komercinis transportas, 
sunkusis transportas.
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MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS

807550, LEADER 220 START, TELWIN 
(Italija)

807551, LEADER 400 START, TELWIN 
(Italija)

829382, DINAMIC 420 START, TELWIN 
(Italija)

Tradicinis įkroviklis – 
leistuvas

Akumuliatorių įkroviklis ir 
variklių leistuvas gali įkrauti 
standartinius (WET – Pb/
Ca) 12/24 V akumuliatorius 
ir paleisti įvairius benzininius 
variklius.

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai su benzininiais 
varikliais.

Tradicinis įkroviklis – 
leistuvas 

Akumuliatorių įkroviklis ir 
variklių leistuvas  gali įkrauti 
standartinius (WET – Pb/
Ca) 12/24 V akumuliatorius 
ir paleisti įvairius benzininius 
variklius bei dyzelinius variklius 
iki 70 AG.

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai su įvairiais 
benzininiais varikliais ir 
dyzeliniais varikliais iki 70 AG.

Tradicinis įkroviklis – 
leistuvas 

Akumuliatorių įkroviklis ir 
variklių leistuvas gali įkrauti 
standartinius (WET – Pb/
Ca) 12/24 V akumuliatorius ir 
paleisti įvairius automobilius 
bei mikroautobusus.

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai.

Akumuliatoriai:  
standartiniai (WET – Pb/Ca), 
12/24 V;
Maksimali įkrovimo srovė:  
40 A;
Startinė srovė:  
140 A (maks. 200 A);
Maitinimas: 220 V;
Tradicinio būdo krovimas;
Įkrovimo srovės nustatymas: 
rankinis;
Įkrovimas ir įkroviklio 
išjungimas: rankinis.

Akumuliatoriai:  
standartiniai (WET – Pb/Ca) 
12/24 V, 20-700 Ah;
Maksimali įkrovimo srovė: 45 A;
Startinė srovė:  
180 A (maks. 300 A);
Maitinimas: 220 V;
Tradicinio būdo krovimas;
Įkrovimo srovės nustatymas: 
rankinis;
Įkrovimas ir įkroviklio 
išjungimas: rankinis.

Akumuliatoriai:  
standartiniai (WET – Pb/Ca) 
12/24 V, 20-1000 Ah;
Maksimali įkrovimo srovė: 75 A;
Startinė srovė:  
300 A (maks. 400 A);
Maitinimas: 220 V;
Galia:  
1,6 kW (įkraunant),  
10 kW (paleidimo metu);
Tradicinio būdo krovimas;
Įkrovimo srovės nustatymas: 
rankinis;
Įkrovimas ir įkroviklio 
išjungimas: rankinis.

Pasirinktinai normalus režimas, 
greitas įkrovimas (BOOST), 
greitas paleidimas;
rodoma įkrovimo ir paleidimo 
srovė;
apsauga nuo perkrovimo ir 
poliškumų sukeitimo.

Pasirinktinai normalus režimas, 
greitas įkrovimas (BOOST), 
greitas paleidimas;
rodoma įkrovimo ir paleidimo 
srovė;
apsauga nuo perkrovimo ir 
poliškumų sukeitimo.

Pasirinktinai normalus 
režimas, greitas įkrovimas 
(BOOST), greitas paleidimas;
rodoma įkrovimo ir paleidimo 
srovė;
apsauga nuo perkrovimo ir 
poliškumų sukeitimo.



53

Akumuliatorių aptarnavimo ir diagnostikos įranga

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

829384, DINAMIC 620 START, TELWIN 
(Italija)

829385, ENERGY 650 START, TELWIN 
(Italija)

025394, GYSTART 1224 T, GYS  
(Prancūzija)

Tradicinis įkroviklis – 
leistuvas

Akumuliatorių įkroviklis ir 
variklių leistuvas gali įkrauti 
standartinius (WET – Pb/
Ca) 12/24 V akumuliatorius ir 
paleisti įvairius automobilius, 
mikroautobusus bei lengvąjį 
komercinį transportą.

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai, lengvasis 
komercinis transportas.

Tradicinis įkroviklis – 
leistuvas 

Akumuliatorių įkroviklis ir 
variklių paleidėjas gali įkrauti 
standartinius (WET – Pb/
Ca) 12/24 V akumuliatorius ir 
paleisti įvairius automobilius, 
mikroautobusus, lengvąjį 
komercinį transportą, 
ekskavatorius, traktorius bei 
sunkvežimius.

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai, lengvasis 
komercinis transportas, 
ekskavatoriai, traktoriai, 
sunkvežimiai.

Tradicinis įkroviklis – 
leistuvas 

Tradicinis automatinis įkroviklis 
- leistuvas GYSTART 1224 
T gali įkrauti standartinius 
(WET – Pb/Ca) 12/24 V 
akumuliatorius ir paleisti 
įvairius automobilius, 
mikroautobusus, lengvąjį 
komercinį transportą, 
ekskavatorius, traktorius 
bei sunkvežimius. Įgalina 
pasiekti atfiltruotą srovę netoli 
linijinės srovės. Įkroviklis 
automatiniame režime (pozicija 
„Electronic control“) įkrauna 
be operatoriaus priežiūros ir 
apsaugo automobilio elektros 
sistemas bei patį akumuliatorių.
Gali būti pajungtas reikalingam 

Akumuliatoriai:  
standartiniai (WET – Pb/Ca) 
12/24 V, 20-1550 Ah;
Maksimali įkrovimo srovė:  
90 A;
Startinė srovė:  
360 A (maks. 570 A);
Maitinimas: 220 V;
Galia: 2 kW (įkraunant),  
10 kW (paleidimo metu);
Tradicinio būdo krovimas;
Įkrovimo srovės nustatymas: 
rankinis;
Įkrovimas ir įkroviklio 
išjungimas: rankinis.

Akumuliatoriai:  
standartiniai (WET – Pb/Ca) 
12/24 V, 20-1200 Ah (12 V), 
20-800 Ah (24 V);
Maksimali įkrovimo srovė: 
100 A;
Startinė srovė: 640 A 
(maks. 1000 A);
Maitinimas: 400 V, 3 fazės;
Galia: 2,5 kW (įkraunant),  
20 kW (paleidimo metu);
Tradicinio būdo krovimas;
Įkrovimo srovės nustatymas: 
rankinis;
Įkrovimas ir įkroviklio 
išjungimas: rankinis.

įkrovimo laikui be operatoriaus 
įsikišimo. Diagnostikos 
indikacijos: kraunama / įkrauta.
Dėka automatinės kontrolės 
sistemos, kuri tikrina įtampos 
perteklių paleidimo metu,  
paleidžiant variklį “Electronic 
control” režime yra apsaugoma 
nuo įtampos viršijimo.
Įrenginys turi nuotolinę 
paleidimo funkciją.
Trumpo jungimo, sumaišyto 
poliškumo, viršytos įtampos 
apsaugos.

Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai, lengvasis 
komercinis transportas, 
ekskavatoriai, traktoriai, 
sunkvežimiai.

Pasirinktinai normalus režimas, 
greitas įkrovimas (BOOST), 
greitas paleidimas;
laikmatis greitam įkrovimui;
rodoma įkrovimo ir paleidimo 
srovė;
apsauga nuo perkrovimo ir 
poliškumų sukeitimo.

Pasirinktinai normalus režimas, 
greitas įkrovimas (BOOST), 
greitas paleidimas;
laikmatis greitam įkrovimui;
nuotolinio valdymo funkcija;
rodoma įkrovimo ir paleidimo 
srovė;
apsauga nuo perkrovimo ir 
poliškumų sukeitimo.

Akumuliatoriai:  
standartiniai (WET – Pb/Ca) 
12/24 V, 65-1350 Ah;
Maksimali įkrovimo srovė: 
80 A;
Startinė srovė: 780 A (maks. 
1200 A);
Maitinimas: 400 V, 3 fazės;
Įkrovimo srovės nustatymas: 
rankinis;
Įkrovimas ir įkroviklio 
išjungimas: automatinis.
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861001, MICRO 12V-700CA, CETEOR 
(Belgija)

 861002, MICRO 12V-800CA, CETEOR 
(Belgija)

861011, MICRO 12V-1000CA, CETEOR 
(Belgija)

Profesionalus pagalbinės 
galios šaltinis 

MICRO 12V-700CA 
komplektuojamas su 
apšviečiamu voltmetru (su 
įjungimo mygtuku), kuris 
lengvai suprantamas, rodo 
ne tik įrenginio įkrovos lygį, 
bet ir transporto priemonės 
generatoriaus krovos lygį. 
Įkrovimo kištukas, 12 V 
išėjimo lizdas apsaugotas 16A 
saugikliu. Įranga apsaugo 
automobilio elektroniką.

Profesionalus pagalbinės 
galios šaltinis 

MICRO 12V-800CA 
komplektuojamas su 
apšviečiamu voltmetru (su 
įjungimo mygtuku), kuris 
lengvai suprantamas, rodo 
ne tik įrenginio įkrovos lygį, 
bet ir transporto priemonės 
generatoriaus krovos lygį.  
Įkrovimo kištukas, 12 V 
išėjimo lizdas apsaugotas 16A 
saugikliu. Įranga apsaugo 
automobilio elektroniką.

Profesionalus pagalbinės 
galios šaltinis  

MICRO 12V-1000CA 
komplektuojamas su 
apšviečiamu voltmetru (su 
įjungimo mygtuku), kuris 
lengvai suprantamas, rodo 
ne tik įrenginio įkrovos lygį, 
bet ir transporto priemonės 
generatoriaus krovos lygį.  
Įkrovimo kištukas, 12 V 
išėjimo lizdas apsaugotas 16A 
saugikliu. Įranga apsaugo 
automobilio elektroniką.

Gaminant gaminį naudojamos 
patikimos medžiagos ir 
komponentai: 
Transportavimo krepšys: 
išlietas, tvirtas, garantija visam 
laikui;
Vidinis saugiklis: apsaugo el-
ementus nuo trumpo jungimosi 
ir įtampos viršijimo;  
Akumuliatoriai: AGM/MF tipo, 
lengvai keičiami, pagaminti 
Amerikoje;  
Kabeliai: Radaflex® ‘Welding’ 
- aukštos kokybės, su dviguba 
izoliacija, lankstūs. 

Gaminant gaminį naudojamos 
patikimos medžiagos ir 
komponentai:

Transportavimo krepšys: 
išlietas, tvirtas, garantija visam 
laikui;
Vidinis saugiklis: apsaugo 
elementus nuo trumpo jungimo 
ir įtampos viršijimo; 
Akumuliatoriai: AGM/MF tipo, 
lengvai keičiami, pagaminti 
Amerikoje; 
Kabeliai: Radaflex® ‘Welding’  
aukštos kokybės, su dviguba 
izoliacija, lankstūs. 

Gaminant gaminį naudojamos 
patikimos medžiagos ir 
komponentai:

Transportavimo krepšys: išlietas, 
tvirtas, garantija visam laikui;
Vidinis saugiklis: apsaugo el-
ementus nuo trumpojo jungimo 
ir įtampos viršijimo; 
Akumuliatoriai: AGM/MF tipo, 
lengvai keičiami, pagaminti 
Amerikoje; 
Kabeliai: Radaflex® ‘Welding’ 
aukštos kokybės, su dviguba 
izoliacija, lankstūs. 

Įtampa: 12 V;
Startinė srovė: 700 A;
Maksimali startinė srovė:  
1860 A;
Kabelio naudojamo variklio 
užvedimui ilgis: 1,3 m;
Laido skerspjūvio plotis:  
25 mm2.
Standartinė komplektacija:
automatinis įkroviklis;
kabelis įkrovimui nuo automo-
bilio 12 V kištuko.
Naudojimas:
lengvieji automobiliai, 
mikroautobusai.

Įtampa: 12 V;
Startinė srovė: 800 A;
Maksimali startinė srovė:  
2370 A;
Kabelio naudojamo variklio 
užvedimui ilgis: 1,3 m;
Laido skerspjūvio plotis:  
25 mm2.
Standartinė komplektacija:
automatinis įkroviklis;
kabelis įkrovimui nuo automo-
bilio 12 V kištuko.
Naudojimas:
lengvieji automobiliai, mikro-
autobusai.

Įtampa: 12 V;
Startinė srovė: 1000 A;
Maksimali startinė srovė:  
960 A;
Kabelio naudojamo variklio 
užvedimui ilgis: 1,3 m;
Laido skerspjūvio plotis: 
25 mm2.
Standartinė komplektacija:
automatinis įkroviklis;
kabelis įkrovimui nuo auto-
mobilio 12 V kištuko.
Naudojimas:
lengvieji automobiliai, mikro-
autobusai.
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761006, SOS 12/24V-1600/800CA, CETEOR 
(Belgija)

VS005, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

Profesionalus pagalbinės galios 
šaltinis 

SOS 12/24V-1600/800CA, 
komplektuojamas su 
apšviečiamu voltmetru (su 
įjungimo mygtuku), kuris 
lengvai suprantamas, rodo 
ne tik įrenginio įkrovos lygį, 
bet ir transporto priemonės 
generatoriaus krovos lygį. 

Privalumai:
Galimybė nustatyti įtampą;
12 V išėjimo lizdas, apsaugotas 
16A saugikliu;
BUZZER sukuria garsą esant 
poliškumo inversijai;
Įranga apsaugo automobilio 
elektroniką;

Refraktometras

Tiksliai matuoja 
akumuliatoriaus skysčio, 
langų apiplovimo skysčio ir 
aušinimo skysčio koncentraciją, 
matuojant šviesos lūžio rodiklį, 
einantį per mišinį.
Tinkamas sintetiniams 

Gaminant gaminį naudojamos 
patikimos medžiagos ir 
komponentai:

Transportavimo krepšys: išlietas, 
tvirtas, garantija visam laikui;
Vidinis saugiklis: apsaugo el-
ementus nuo trumpojo jungimo 
ir įtampos viršijimo; 
Akumuliatoriai: AGM/MF tipo, 
lengvai keičiami, pagaminti 
Amerikoje; 
Kabeliai: Radaflex® ‘Welding’ 
aukštos kokybės su dviguba izo-
liacija, lankstūs. 

aušinimo skysčio mišiniams, 
įskaitant OAT (organinės 
rūgšties technologija).
Okuliaras su reguliuojamu 
fokusavimu.

Naudojimas:
aušinimo skysčiui / elektrolitui / 
stiklų plovikliui.

Įtampa: 12/24 V;
Startinė srovė: 
1600 A (12 V), 800 A (24 V);
Maksimali startinė srovė: 
4740 A (12 V), 2370 A (24 V);
Kabelio naudojamo variklio 
užvedimui ilgis: 1,35 m;
Laido skerspjūvio plotis:  
35 mm2.
Standartinė komplektacija:
automatinis įkroviklis.
Naudojimas:
lengvieji automobiliai, mik-
roautobusai, lengvasis komer-
cinis transportas, traktoriai, 
sunkvežimiai.

Standartinė komplektacija:
pipetė ir laikymo dežutė

Diagnostikos įranga

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS 
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

D730/P24, OTC D730 (Italija) Diagnostinė įranga  

Universalus, nešiojamas, 
diagnostikos įrenginys, skirtas 
azijietiškų, amerikietiškų ir 
europietiškų automobilių 
valdymo blokų diagnostikai. 
Turi didelę automobilių 
duomenų bazę. Patogi ir lengvai 
suprantama programinė įranga. 
Lietimui jautrus ir spalvotas 
7” ekranas, Windows CE 
operacinė sistema ir integruotas 
spausdintuvas. Įrenginys yra 
patogios formos, su rankenomis 
ir laikikliu ant vairo.
Komplektą sudaro universali 
16 kontaktų jungtis, kuri 
tinka visiems automobiliams, 
pagamintiems nuo 2001 metų, 
ir diagnostinių laidų komplektas 
senesniems automobiliams su 
specifinėmis jungtimis.

Privalumai:
Patogus naudotis, nesudėtingas 
meniu;
Nešiojamas, lietimui jautrus 
ekranas;
Neužsirakinanti programinė 
įranga;
Apima visus diagnostikos 
protokolus;
Diagnostinių laidų komplektas.

Galimybės: 
Klaidų nuskaitymas ir jų 
trynimas; 
Serviso lempučių „gesinimas“; 
Duomenų nuskaitymas realiu 
laiku;
Komponentų aktyvavimas;
Kodavimas (detalių 
„pririšimas“);
Nustatymai (tam tikrų funkcijų 
įjungimas ir išjungimas).

Programinė įranga su 24 
mėnesių licencija;
Diagnostikos įrenginys su 
lietimui jautriu ekranu;
Lagaminas su laidų komplektu;
Spausdintuvas ir kortelių 
skaitytuvas.
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Sisteminis skaneris 

KTS570 – prietaisas 
visapusiškai valdymo blokų 
diagnostikai. 
Turi bevielį ryšį, dviejų kanalų 
oscilografą ir dviejų kanalų 
multimetrą.
Komunikacija su kompiuteriu 
per Bluetooth arba laidą.

Palaiko šiuos diagnostikos 
protokolus:
Mirksintį kodą;
ISO 9141-2 K/L-Lines;
SAE-J1850 VPW (GM,...);
SAE-J1850 PWM (Ford);
CAN ISO 11898;
CAN ISO 15765-4 (OBD);
CAN Single Wire;
CAN Low speed;
CAN Mid speed;
CAN High speed.

Maitinimo blokas su kabeliu x 1;
Keičiamas multiplekseris x 1;
OBD diagnostikos kabelis 1,5 m x 1;
Universalus 4 kontaktų adapteris x 1;
Matavimo kabelis multimetrui x 2;
Įžeminimo kabelis x 1;
USB kabelis 3,0 m x 1;
Bluetooth adapteris;
Laikiklis tvirtinimui ant sienos;
Lagaminas.

Papildoma informacija:
Displėjus: nėra.
Kompiuteris: 
būtinas išorinis PC.
Programinė įranga (pagal atskirą 
licenzinę sutartį): BOSCH ESI-
Tronic - išoriniame PC.“

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS 
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

0 684 400 570, KTS570, BOSCH Jungiamas prie stacionaraus 
arba nešiojamo kompiuterio 
per Bluetooth adapterį arba 
USB kabelį (reikalavimai 
kompiuteriui: DVD 
skaitytuvas, Windows XP OS 
arba Windows Vista OS, 256 
MB RAM, 10 GB laisvos vietos 
kietajame diske, USB jungtis);
Varžos matavimas: 100 Ω – 1 
M Ω, matavimo paklaida - 1% 
(nuo matuojamo dydžio);
Įtampos matavimas: 200 mV 
– 200 V (nuolatinė ir kintama 
įtampa), skiriamoji geba: 0,1 
mV – 100 mV;
Srovės (iki 1000 A, skiriamoji 
geba 0,1 mA) matavimas 
atliekamas per papildomą 
įrangą (srovines reples arba 
šuntus);
Maitinimas 12 – 28 V;
Programinė įranga: BOSCH 
ESi-Tronic - išoriniame PC 
(pagal atskirą licenzinę sutartį).

Sisteminis skaneris 

KTS540 – prietaisas 
visapusiškai valdymo blokų 
diagnostikai. Turi bevielį ryšį 
ir vieno kanalo multimetrą 
(galima matuoti įtampą, varžą 
ir srovę).
Komunikacija su kompiuteriu 
per Bluetooth arba laidą.

Palaiko šiuos diagnostikos 
protokolus:
Mirksintį kodą;
ISO 9141-2 K/L-Lines;
SAE-J1850 VPW (GM,...);
SAE-J1850 PWM (Ford);
CAN ISO 11898;
CAN ISO 15765-4 (OBD);
CAN Single Wire;
CAN Low speed;
CAN Mid speed;
CAN High speed.

Maitinimo blokas su kabeliu x 1;
Keičiamas multiplekseris x 1;
OBD diagnostikos kabelis 1,5 m x 1;
Universalus 4 kontaktų adapteris x 1;
Matavimo kabelis multimetrui x 2;
Įžeminimo kabelis x 1;
USB kabelis 3,0 m x 1;
Bluetooth adapteris;
Laikiklis tvirtinimui ant sienos;
Lagaminas.

Papildoma informacija:
Displėjus: nėra
Kompiuteris:  
būtinas išorinis PC.
Programinė įranga (pagal atskirą 
licenzinę sutartį): BOSCH ESI-
Tronic - išoriniame PC.“

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS 
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

0 684 400 540, KTS540 BOSCH Jungiamas prie stacionaraus 
arba nešiojamo kompiuterio 
per Bluetooth adapterį arba 
USB kabelį (reikalavimai 
kompiuteriui: DVD skaitytuvas, 
Windows XP OS arba Windows 
Vista OS, 256 MB RAM, 10 GB 
laisvos vietos kietajame diske, 
USB jungtis);
Varžos matavimas: 100 Ω – 1 M 
Ω, matavimo paklaida - 1% (nuo 
matuojamo dydžio);
Įtampos matavimas: 200 mV 
– 200 V (nuolatinė ir kintama 
įtampa), skiriamoji geba: 0,1 mV 
– 100 mV;
Srovės (iki 1000 A, skiriamoji 
geba 0,1 mA) matavimas 
atliekamas per papildomą įrangą 
(srovines reples arba šuntus);
Maitinimas 12 – 28 V;
Programinė įranga: BOSCH 
ESi-Tronic - išoriniame PC 
(pagal atskirą licenzinę sutartį).
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