
LT 2014 Nr. 2 (42)

Professional
Daugiau žinių. Daugiau profesionalumo. 
Daugiau kokybės.

Informacinis leidinys autoverslininkams



2

AD naujienos



3

AD naujienos

Turinys

AD naujienos          

Naujienos užsakymų sistemose                4 psl.

Nepamirštami, kvapą gniaužiantys                            6 psl. 
įspūdžiai bei nuotykiai WRC ralyje

Race And Test“ renginys kartu su                                                8 psl. 
„Dunlop“ ir „Padangų specialistu“

Produktų naujienos       

Naujas inovatyvus užsukamas             10 psl.
filtras iš MANN-FILTER

Nauja VALEO „FIRST” plokščiųjų valytuvų      11 psl.
linija jau ir AD Baltic asortimente

Specialaus profilio diržų rinkiniai Micro -V®         12 psl.

PHILIPS LED darbo vietos šviestuvai                 14 psl.

Naujas BMW i8 privalumas –                       16 psl. 
lazeriniai Osram žibintai

Sezoniniai produktai                                          

Tepalų asortimento naujovės                                21 psl.

Shell HELIX produktų asortimentas                   22 psl.

Patarimai autoservisams                                

Kaip diagnozuoti oro srauto ir                             24 psl.
slėgio daviklių gedimus

Gedimų paieška – stabdžių trinkelės                      26 psl.

Toyota SCV vožtuvų gedimas                             30 psl.

Stabdžių suporto montavimo ir     32 psl.
diagnostikos patarimai 

Patarimas dėl kaitinimo žvakės keitimo                 33 psl.

Depozitų grąžinimo kriterijai                              36 psl.

Teisinė aplinka

Automobilių rinkos barometras                              44 psl.

Technologijų naujienos                                   

Naujos kartos KYB vairavimo sistemos     48 psl.

Ar žinote, kad...?                                   50 psl.

Viskas apie padangas                                     53 psl.

Padangų montavimo ir                        78 psl. 
ratų balansavimo įranga  

Mielieji,

Tikiuosi, kad prabėgusi šilta vasara suteikė ne tik įsimintinų akimirkų Jums ir 
Jūsų komandos nariams, bet ir buvo sėkminga Jūsų verslui. Pasibaigus vasarai su 
nekantrumu laukiame rudens/žiemos sezono, kurį galime vadinti savotišku derliaus 
nuėmimo etapu autoversle.

Smagu, kad kartu su Jumis galime pasidžiaugti nuveiktais darbais ir pasidalinti 
naujienomis. Praėjusio sezono metu ypatingą dėmesį skyrėme lojaliausiems 
klientams ir kartu apkeliavome ne vieną VIP ralio renginį. Gera nuotaika, 
išskirtinės emocijos, įsimintini ralio vaizdai kartu su žinomiausiais Lietuvos ralio 
lenktynininkais lydėjo mus WRC, 300 lakes rally varžybose, Kurzeme ralyje 
Latvijoje. 

Galimybė iš arti pamatyti visą ralio virtuvę, netgi sėsti patiems už ralio automobilio 
vairo ir susipažinti su profesionaliais ralio lenktynininkais, privertė mūsų klientus 
pamilti šią sporto šaką. Belieka laukti naujų iššūkių ir dar naudingesnių bei 
įdomesnių akcijų naujajame rudens sezone.

Didžioji šio sezono staigmena – naujas, išskirtinis, inovatyvus „Padangų specialisto“ 
projektas, kuris sudrebins visą padangų rinką ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Jau 
labai greitai laukite grėsmingo „Padangų specialisto“ starto.

AD Baltic ADeCAT užsakymų sistema pasipildė naujomis funkcijomis ir 
galimybėmis:

• Ženkliai patobulinta prekių paieška ir veikimo greitis.

• ADeCAT sistemoje naujos ikonos (geltonas ir mėlynas nameliai, perbrauktas 
telefonas), kurios vizualiai suteikia dar daugiau informatyvumo apie prekes bei jų 
pristatymo galimybes.

• Užsakymų vykdymas tiesiai iš ADeCAT prekių paieškos katalogo. Norimos 
užsakyti prekės dedamos į ADeCAT krepšelį, iš kurio vėliau vienu paspaudimu 
suformuojamas pirkėjo užsakymas. 

• Ir dar daug naujų patobulinimų, padėsiančių Jūsų kasdieniniame darbe, apie 
kuriuos operatyviai pranešime www.extranet.adbaltic.lt naujienose. 

Šis AD Professional leidinys pilnas nuotraukų su Jūsų geromis emocijomis, 
produktų naujienų, taip pat, pagal Jūsų pageidavimus, pateikiami išsamūs detalių 
depozitų grąžinimo pavyzdžiai, patarimai autoservisams, daug informacijos 
apie padangas ir naujas smagusis skyrelis „Ar žinote, kad...“ apie pirmuosius 
automobilius, kurie neturėjo vairo, apie trumpiausią laiką, per kurį pavyko pakeisti  
automobilio variklį.  

Ačiū už Jūsų pastabas bei pasiūlymus tobulinant šio leidinio turinį. Laukiame jų dar 
daugiau, laukiame Jūsų įdomių istorijų serviso darbe, Jūsų klausimų bei atsiliepimų 
apie šį AD Professional leidinį: info@adbaltic.lt.

Darbingo ir „derlingo“ rudens!

Giedrius Gervickas, 
UAB AD Baltic Lietuva direktorius
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Naujienos užsakymų sistemose

Ikonėlių reikšmės ADeCAT sistemoje

 - prekė yra sandėlyje ir/ar prekybos padaliniuose.

 - prekės iš gamintojo sandėlio netrukus bus pristatytos į AD Baltic Centrinį sandėlį.

 - prekė užsakoma tik pagal specialų užsakymą.

  - prekė užsakoma tiesiai iš gamintojo sandėlio. Prekės pristatymo laikas ilgesnis.

  - prekė neįtraukta į AD Baltic asortimentą.  

Importuokite AD BALTIC sąskaitas faktūras automatiškai

Nuo šiol turėdami programą Autoservisas 2008 galėsite automatiškai importuoti sąskaitas 
faktūras iš AD Baltic.

Programos nustatymai Jums bus padaryti nemokamai.



5

AD naujienos



6

AD naujienos

Nepamirštami, kvapą gniaužiantys įspūdžiai bei nuotykiai WRC ralyje

Š.m. balandžio – gegužės mėnesiais vyko DELPHI akcija, kurios metu 8 klientai iš Lietuvos ir Latvijos, daugiausiai nupirkę DELPHI 
pakabos ir vairo kontrolės detalių iš AD Baltic, laimėjo kelionę į 2014 metų WRC ralio etapą Lietuvoje bei Lenkijoje, kur turėjo 
galimybę pajusti tikrą lenktynių dvasią ir iš arti pamatyti visą ralio virtuvę.

Laimėta kelione itin džiaugėsi Gediminas 
Baltutis UAB Baltroma vadybininkas 
„Pats planavau pirkti bilietus į šį ralio 
etapą, todėl labai džiaugiausi laimėjęs 
galimybę ne tik pamatyti Pasaulio ralio 
čempionatą, bet ir pabendrauti su savo 
srities profesionalais“.

Birželio 27 dieną AD Baltic kavinėje 
visų nugalėtojų jau laukė Wellman 
Rally Team (WRT) komandos nariai - 
Martynas Samuitis (pirmasis pilotas) ir 

1 pav. Kelionės akimirkos.

2 pav. Klientai žavėjosi WRC ralio dalyvių technika, greičiu bei efektingu važiavimu.

Ramūnas Šaučikovas (šturmanas). Visi 
pasišnekučiavome prie puodelio kavos ir 
netrukus išlydėjome nugalėtojus į kelionę.

Pakeliui iki pirmojo greičio ruožo 
Druskininkuose nugalėtojai 
nenuobodžiavo – kelionės metu susipažino 
su WRT komandos nariais, kurie vėliau 
papasakojo apie patį Rally Poland, atsakė į 
dominančius klausimus, taigi kelionė tikrai 
neprailgo.

Stebėdami pirmąjį greičio ruožą klientai 
žavėjosi WRC ralio dalyvių technika, 
efektingu važiavimu bei klausėsi Martyno 
ir Ramūno, kurie anot Audriaus 
Babrausko, UAB Ausegra pirkimų vadovo, 
tiek daug turėjo ką papasakoti, kad buvo 
neįmanoma jų sustabdyti. Kupini teigiamų 
emocijų ir skaniai papietavę visi išvyko į 
Lenkijoje esantį Mikolajki miestelį.

Atvykę į Mikolajki miestelio centre ant 
ežero kranto esantį viešbutį klientai 
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4 pav. Ramūno ir Martyno siurprizas – įspūdingas pasiplaukiojimas laivu.

3 pav. Linksmas ir nenuilstantis kolektyvas.

žavėjosi gražia gamta ir ežerais. Po skanios 
vakarienės visi ėjo apžiūrėti serviso parką ir 
stebėti arenoje vykusių porinių važiavimų. 
Klientai liko sužavėti WRC komandų 
serviso parku, jo dydžiu, naujausiais 
technologiniais sprendimais, geriausia 
serviso įranga. „Malonu buvo girdėti, 
kaip mūsų klientai domisi, klausinėja 
„kas?“, „kaip?“ ir „kodėl?“ daroma, kiek 
laiko užtrunka, o Martynas ir Ramūnas 
išsamiai viską papasakoja ir atsako į visus 
kilusius klausimus“ – prisiminimais 
dalinasi kartu į WRC ralį vykęs AD Baltic 
pardavimų vadybininkas Tadas Barkauskas 
– ralio fanas, kuris taip pat su klientais 
pasidalino savo didžiuliu žinių „bagažu“. 
Visus maloniai nustebino Volkswagen 
servisas. Pasirodo, kad Andreas Mikkelsen 
aptarnauja lietuvis inžinierius-mechanikas. 

O dar labiau patiko tai, kad jis rado laiko 
ir pabendravo su visais papasakodamas 
apie savo darbą, nutikimus šiame ir kituose 
raliuose. Apžiūrėję serviso parką klientai 
stebėjo porinius važiavimus Super special 
stage Mikolajki.  “Super Special Stage 
Mikolajki stebėjimas paliko didelį įspūdį, 
nes nuo tribūnos galėjome matyti visą 
ruožą” – sako Audrius Babrauskas UAB 
Ausegra pirkimų vadovas.

Kitą rytą linksmo ir nenuilstančio 
kolektyvo laukė aktyvi diena. Visos 
dienos grafikas buvo suplanuotas minutės 
tikslumu, tad profesionalų Martyno ir 
Ramūno dėka klientai spėjo pamatyti 
pačius geriausius ralio momentus. Visą 
dieną klientai stebėjo skriejančius WRC 
automobilius ir žavėjosi ralio dalyvių 
technika bei greičiu.

Po intensyvios dienos maloniai pavargę 
visi grįžo į Mikolajki miestelį, kur jų 
laukė staigmena. „Labai patiko Ramūno 
ir Martyno siurprizas - pasiplaukiojimas 
“laiveliu”, į kurį telpa 130 žmonių, jo 
svoris yra 120 tonų, vertė  –  4.000.000 
zlotų, burių plotas apima 360 kvadratinių 
metrų, - buvo įspūdinga, šeimininkavome 
visame laive” – įspūdžiais dalinasi 
UAB Inchcape Motors atsarginių dalių 
vadybininkas Oskaras Tamošaitis. Iš ežero 
apžiūrėję Mikolajki miestelio apylinkes, 
klientai mėgavosi to krašto tradiciniais 
patiekalais, o vėliau laisvu laiku – kas 
pasivaikščiojimu po vakarinį Mikolajki 
miestelį, kas porinių važiavimų Super 
Special Stage Mikolajki stebėjimu.

Paskutinę kelionės dieną visi ėjo 
pažiūrėti, kaip važiavimai arenoje vyksta 

dienos metu, grįždami dar apžiūrėjo 
lenktynininkų techniką ir susėdę į 
autobusą išvyko namo. Kelionė neprailgo, 
nes visą laiką klientai dalinosi įspūdžiais ir 
vakare visi jau grįžo į Lietuvą.

Džiaugiamės, kad mūsų klientams patiko 
kelionė - net praėjus kelioms dienoms po 
kelionės sulaukėme klientų skambučių 
ir laiškų, kuriuose jie džiaugėsi ir dėkojo 
DELPHI bei AD Baltic už galimybę 
pamatyti Pasaulio ralio čempionatą, 
susipažinti ir pabendrauti su Martynu 
Samuičiu bei Ramūnu Šaučikovu, už 
šauniai suorganizuotą kelionę bei šiltą 
bendravimą.
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„Race And Test“ renginys kartu su 
„Dunlop“ ir „Padangų specialistu“

„Padangų specialistas“ kartu su „Dunlop“ šių metų kovo 21-ąją organizavo renginį „Race And Test“. Per jį „AD Baltic“ klientai turėjo 
išskirtinę galimybę susipažinti su patyrusia ralio komanda „WellMan Rally team“ ir išbandyti savo jėgas greičio ruožuose.

1 pav. Per „Race And Test“ renginį klientai turėjo galimybę susipažinti su patyrusia ralio komanda.

2 pav. Dalyviai nesivaržydami sėdo už Mitsubishi Evolution vairo, slalomo rungtyje.

3 pav. Po slalomo rungties pasistiprinus, renginio  dalyvių laukė dar vienas iššūkis - Kačerginės trasa.

Kad renginys vyktų sklandžiai, visi 
dalyviai buvo supažindinti su taisyklėmis 
ir saugos reikalavimais. Iškart po to buvo 
pristatyta pirmoji – slalomo – rungtis. 
Demonstracinį važiavimą slalomu pirmasis 
atliko profesionalus lenktynininkas 
Martynas Samuitis. Visi renginio dalyviai 
stebėdami skriejantį Mitsubishi Evolution 
markės automobilį, užuosdami kaistančių 
padangų kvapą ir girdėdami jų cypimą, 
netramdė savo susižavėjimo kupinų 
žvilgsnių ir emocijų. Netrukus jie patys 
vienas po kito taip pat nesivaržydami sėdo 
už Mitsubishi Evolution vairo.

Pirmasis slalomo ratas buvo bandomasis, o 
važiuojant antrąjį matuojamas laikas. Nors 
renginio dalyviai ir konkuravo tarpusavyje 
dėl geriausiojo titulo, aršios kovos nebuvo 
matyti. Visi vieni kitus palaikė garsiomis 
ovacijomis ir šūksniais, nekantriai 
laukdami savo eilės išbandyti lenktyninį 
bolidą.

Po slalomo rungties pasistiprinus, 
renginio dalyvių laukė dar vienas iššūkis – 
Kačerginės trasa. Čia visi turėjo galimybę 
pajausti tikrą greitį ir kvapą gniaužiantį 
adrenaliną. Pirmajį ratą kiekvienas „Race 
And Test“ dalyvis įveikė sėdėdamas 
keleivio vietoje ir važiuodamas kartu su M. 
Samuičiu ir R. Šaučikovu, na o antrąjį – 
savo jėgomis. 

Būtų sunku nupasakoti tą veido išraišką, 
kuri buvo kiekvieno be išimties veide, 
išlipant iš bolido po savo jėgomis įveikto 
rato greičiu, kurio dalis renginio dalyvių 
niekuomet net nebuvo jautę... Vaizdas 
buvo puikus! Tiek daug gerų emocijų 
vienoje vietoje retai kada pamatysi.

Kiek atgavę jėgas visi susirinko prie 
palapinės ir su nekantrumu laukė, kada 
bus paskelbti slalomo rungties rezultatai. 
15 dalyvių ir tik 3 prizinės vietos. Intriga 
vis augo... Netrukus į palapinę įžengė 
M. Samuitis ir R. Šaučikovas su slalomo 
rungties rezultatais. Paaiškėjo, kad 
didžiausią greitį slalomo rungtyje pasiekė 
Marius Strankauskas, antroje vietoje 
liko Sigitas Dijokas, o trečioje – Audrius 
Girkius.

Visi trys laimėtojai buvo apdovanoti 
puikiais prizais ir į namus išsivežė ne tik 
nepamirštamas emocijas, bet ir trofėjus.
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4 pav. M. Samuitis ir R. Šaučikovas pristato slalomo rungties rezultatus.

5 pav. Visi „Race And Test“ renginio dalyviai.

„Galbūt daugiau gyvenime nepatirsi tokių 
įspūdžių, tiek naujų ir nepatirtų emocijų! 
Tikrai ne kasdien sutinki profesionalius 
lenktynininkus ir nekalbi su jais apie ralio 
virtuvę... Ačiū. Buvo puiku!“ – įspūdžiais 
po renginio dalijosi S. Dijokas. 

Mintis pradėti organizuoti renginius ralio 
tema atsirado paklausus klientų nuomonės. 
„Susidomėjimas buvo toks didelis, kad mes 
tiesiog negalėjome atsisakyti suteikti savo 
klientams tiek gerų emocijų“, – sakė UAB 
„AD Baltic Lietuva“ direktorius Giedrius 
Gervickas.
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Naujas inovatyvus užsukamas filtras iš 
MANN-FILTER

Į platų MANN-FILTER produktų ratą buvo įtraukti dar 3 nauji modeliai, skirti Volkswagen automobiliams. Naujų užsukamų filtrų 
gamybai buvo panaudota visiškai sintetinė medžiaga. Šie filtrai atsarginių dalių rinkoje prieinami jau nuo 2014 metų pradžios. 
Naujoji filtravimo medžiaga leidžia varikliui užtikrinti daug efektyvesnį tepalo tiekimą ir iki minimumo sumažinti nusidėvėjimą. Filtrai 
taip pat tinkami ir alternatyvių degalų rūšių varikliams.

Trijų naujų užsukamų tepalo filtrų 
modelių novatoriškumas lengvai 
pastebimas vos tik į juos žvilgtelėjus. 
Horizontaliai montuojamas filtras 
W712/95, bei vertikaliai montuojami 
filtrai W712/93 ir W712/94 yra nudažyti 
sidabrinės spalvos dažais. „Akį traukianti 
spalva leidžia suprasti, kad į filtro modelį 
buvo įdiegta naujoji visiškai sintetinė 
filtro medžiaga, nuo šiol naudojama 
originalių MANN-FILTER produktų 
gamyboje“ – teigia Hans-Peter Müller 
MANN-FILTER produkto vadovas. 
„Dažų spalva leidžia atskirti naujus 
užsukamus filtrus nuo ankstesnių juodos 
spalvos modelių. Nors abiejų tipų 
forma ta pati, senesniuose modeliuose 
(W712/90 – 92) buvo naudojama 
celiuliozės pagrindu sukurta medžiaga.“ 

Pagerintas tepalo tiekimas į variklį

Visiškai sintetinė filtro medžiaga 
garantuoja aiškiai pastebimą efektą – į 
variklį užtikrinamas daug našesnis tepalo 
tiekimas. Tai leido pasiekti novatoriški 
inžineriniai sprendimai, leidę užtikrinti 
mažesnį filtro medžiagos slėgį ir sukurti 
specialią grotelių struktūrą. Dėl šių 
aspektų tepalas prateka daug efektyviau. 
„Apgalvotas dizainas ir atidžiai parinktos 
medžiagos leidžia ženkliai sumažinti 

variklio nusidėvėjimą ir padidinti jo 
tarnavimo laiką” – aiškina Hans-Peter 
Müller. Visiškai sintetinė filtro medžiaga 
yra efektyvi keletu aspektų. Naudojant 
alternatyvius degalus, variklio tepale gali 
atsirasti vandens. Įprastai naudojami 
filtrai, esant tokioms salygoms praranda 
savo filtravimo savybes, filtravimo 
medžiaga gali suminkštėti ar išsiplėsti. 
Dėl to atsiranda tepalo slėgio skirtumai. 
Atsiradęs vanduo naujų MANN-FILTER 
filtrų visiškai neįtakoja. Slėgio praradimai 
sumažinami apie 50 %. Tai yra ypač 
geras rezultatas. Kitas teigiamas efektas – 
sumažinti  slėgio skirtumai leidžia pasiekti 
daug mažesnį reguliavimo vožtuvo 
atsidarymo dažnumą ir trumpesnį 
atsidarymo laiką. Taip dar daugiau 
išfiltruoto tepalo gali pasiekti tepimo 
taškus – užtikrinamas ilgesnis variklio 
tarnavimo laikas. Sintetinės medžiagos 
slėgio privalumai ir nutekėjimo grotelės 
yra itin svarbūs aspektai, pasitarnaujantys 
vykdant šalto variklio užvedimą arba 
esant dideliam tepalo klampumui. Per 
visą tarnavimo ciklą visiškai sintetinė 
filtravimo medžiaga yra daug atsparesnė 
irimui nei įprasti produktai. Atsparumas 
išlaikomas net ir naudojant ekologiškus 
degalus, kada variklio tepalas tampa itin 
chemiškai agresyvus.

Nauda atliekant serviso procedūras

W712/93 ir W712/94 vertikalaus 
modelio filtrai turi ir daugiau privalumų. 
Jų modeliuose įdiegtas specialus 
užsandarinimas, užspaudžiamas ant 
nutekėjimo kanalo naudojant spyruoklę. 
Užsukant filtrą, nutekėjimo kanalas visada 
išliks sandarus. Filtro dizainas užtikrina 
kad išsukant filtrą, atidaromas nutekėjimo 
kanalas ir visas filtre esantis tepalas subėga 
į karterį.

Originalios įrangos tiekimas 
benzininiams varikliams

MANN+HUMMEL – tarptautinis 
filtrų gamintojas – jau pradėjo unikalių 
eksploatacinių savybių filtrų gamybą 
tam tikriems 1,0, 1,2 ir 1,4 litrų 
Volkswagen benzininiams varikliams. 
Nauja užsukamų filtrų linija automobilių 
dalių parduotuvėse prieinama jau nuo 
2014 sausio. Ši linija –itin svarbi plataus 
MANN-FILTER asortimento dalis.

Visada tik tinkamas filtras

MANN-FILTER gamina filtrų modelius 
skirtus 13000 skirtingų automobilių 
ir užima beveik 99 % Europos rinkos. 
MANN-FILTER filtrai – tai originali 
įrenginių kokybė ir greitas prieinamumas.
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Nauja VALEO „FIRST” plokščiųjų valytuvų linija 
jau ir AD Baltic asortimente

„Pyramid“ plokštieji valytuvai tinka 85 % europietiškų automobilių modelių ir yra pritaikyti standartiniams „U“ formos valytuvų 
laikikliams.

Dydžiai: nuo 350 mm iki 700 mm ilgio.

Valytuvo struktūra

Optimizuotas valymas.Trys oro srauto 
kontrolės taškai:

1) Oro valdymas

2) Prispaudimo jėgos sukūrimas

3) Oro srovės pašalinimas

 

1 guma. Didesnis patvarumas. Nauja 
gumos formulė: sintetika + danga

1) Ilgiau išliekantis pirminis valymas

2) Atsparumas karščiui ir drėgmei

Nauja „FIRST“ pakuotė

Patraukli, efektyvi ir novatoriška pakuotė. 
Pirmoji plastikinė „rankovė“.

 

Aiškus ženklinimas

1. Etiketė, nurodanti kodą, ilgį, 
populiariausių automobilių pritaikymo 
pavyzdžius

2. Aiškus produkto ir jungties matomumas

3. Pabrėžiami 3 išskirtiniai produkto 
privalumai

4. Paprasta ir aiški tvirtinimo instrukcija

ADeCat užsakymų sistemoje ieškokite:

575791

575792

575793

575794

575795

575796

575797

575798

575799

575800

Prekės  
kodas

VFAM35

VFAM40

VFAM45

VFAM48

VFAM50

VFAM53

VFAM55

VFAM60

VFAM65

VFAM70

Trumpasis 
kodas

350

400

450

480

500

520

550

600

650

700

Ilgis, mm

Naujoji „Pyramid™“ technologija  
Maksimali oro srauto kontrolė.

 1 „Pyramid™“ spoileris. Vieno 
paspaudimo judesys, lengvas tvirtinimas

1) Lengvi ir greiti žingsniai

2) Garsas, įspėjantis, kad valytuvas 
pritvirtintas

1 jungtis su kabliuku kelių rūšių 
sujungimo sistemoms

2 kabliukai.
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1

2

34

5

67

Specialaus profilio diržų rinkiniai Micro -V®

Pagrindiniai ABDS komponentai 
(paveiksle pažymėti mėlynai)

1. Generatorius 

2. Vairo stiprintuvo siurblys 

3. Oro kondicionieriaus kompresorius, 
vandens pompa ar ventiliatorius 
(priklausomai nuo automobilio modelio)

Nusidėvinčios ABDS dalys (paveiksle 
pažymėtos raudonai)

4. „V“ profilio diržas

Perduoda jėgą iš alkūninio veleno 
skriemulio į diržu varomus komponentus. 
Gates rekomenduoja diržą tikrinti kiekvieno 
periodinio patikrinimo metu. 

5. Įtempėjas

Reguliuoja tinkamą diržo įtempimą. Jei 
įtempimas per mažas, diržui praslystant 
gali atsirasti triukšmas, aukšta temperatūra, 
per greitas diržo nusidėvėjimas. Jei 
įtempimas per didelis, diržas ir juo varomi 

komponentai taip pat nusidėvės per greitai.

6. Laisvasis skriemulys 

Laisvai besisukantis skriemulys leidžia 
optimaliai išvedžioti diržą, sumažinti jo 
siūbavimą. Dažniausia šio komponento 

problema – blogas sureguliavimas, dėl kurio 
diržas nusidėvi per greitai.

7. Sukimosi vibracijos slopintuvas (angl. 
TVD – torsional vibration damper) 

Komponentas sugeria iš alkūninio veleno 
kylančias vibracijas ir užtikrina ilgesnį diržo 
ir juo varomų komponentų tarnavimo laiką. 
Jei TVD nusidėvėjęs, vibracija slopinama 
netinkamai. Taip sumažėja variklio 
komponentų tarnavimo laikas ir pablogėja 
jų eksploatacinės savybės.

8. Laisvosios eigos generatoriaus išjungimo 
skriemulys (angl. OAP – overrun alternator 
pulley) 

Kiekvieną kartą sumažėjus variklio traukai, 
įtaisas leidžia generatoriui suktis laisvai ir 
nepriklausomai. Jei OAP komponentas 
pažeistas, jis negali tinkamai slopinti 
vibracijos ir perduoti galios. Taip sumažėja 
ABDS sistemos bei variklio komponentų 
tarnavimo laikas.

Turėdama plačiausią asortimentą Europoje, Gates bendrovė pristato Micro-V® specialaus profilio diržų rinkinius – idealų 
sprendimą, garantuojantį patikimą pagalbinių diržinės pavaros sistemos (angl. ABDS – Accessory Belt Drive System) komponentų 
veikimą.

Kviečiame išsiaiškinti, kodėl svarbu keisti visas nusidėvinčias dalis, ne vien tik patį diržą...
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Viskas, ko reikia pilnam ABDS sistemos 
remontui – vienoje pakuotėje. „V“ 
profilio diržai, įtempėjai, laisvo sukimosi 
skriemuliai, TVD ir/arba OAP skriemuliai 
(priklausomai nuo produkto kodo). Visiems 
komponentams garantuojama originalių 
dalių kokybė. 

Visi komponentai vienoje pakuotėje 
– vienas produkto kodas. Paprasčiau 
užsakyti, sandėliuoti, perkelti į kitą vietą, 
parduoti. 

Patikimumas. ABDS sistemos gedimai itin 
padažnėja ketvirtaisiais naudojimo metais. 
Gates rekomenduoja keisti nusidėvinčias 

dalis kas 4 metus arba kas 62000 mylių 
(~157500 km), priklausomai nuo to, kuris 
dydis pasiekiamas pirmiau. 

Sutaupomas laikas. Micro-V® komplekto 
montavimas turėtų trukti iki 1 val. 15 
minučių. Taip pasiekiamas geresnis 
efektyvumas lyginant su atveju, kada 
keičiamas vien tik diržas. Galiausiai taip 
eliminuojama būsimų ABDS sistemos 
gedimų rizika ir remonto poreikis.

Garantija visiems komponentams. 
Kadangi visi komponentai sudėti į vieną 
pakuotę, Gates kompanija tinkamai 
atsižvelgs į bet kokį kreipimąsi dėl 

garantijos. Nebus reikalingi jokie papildomi 
tyrimai.

Optimizuojamas komponentų tarnavimo 
laikas. Nepakeitus bet kurio skriemulio, 
ABDS sistemos tarnavimo laikas gali 
sumažėti iki 75 %! 

Saugumas. Vengiant pakeisti visas 
nusidėvinčias dalis, galima sulaukti 
nepalankių pasekmių. Pavyzdžiui, 
sugedus ABDS sistemai, gali sutrikti ir 
vairo stiprintuvas. Vairuotojui praradus 
automobilio kontrolę, kyla didelė grėsmė 
saugumui.

Kodėl ABDS sistemos komponentų keitimui rekomenduojama rinktis 
Gates Micro-V® rinkinį?

Gates plečia komplektų su vandens siurbliu asortimentą 

Gates sustiprino sinchronininės 
diržinės pavaros sistemos (angl. SBDS 
– Synchronous Belt Drive System) 
asortimentą. Į jį buvo įtraukti nauji 
pagrindinio diržo rinkiniai su vandens 
siurbliu. Gates gali pasiūlyti itin platų 
tokių rinkinių asortimentą dideliam 
automobilių modelių ratui.

Gates PowerGrip® komplekte su vandens 
siurbliu yra visos dalys, reikalingos pilnam 
pagrindinio diržo sistemos remontui. 
Rinkinį gali sudaryti vienas ir daugiau 
pagrindinių diržų, įtempėjas, laisvasis 
skriemulys, kiti reikalingi priedai, įrengimo 
instrukcija, vandens sirblys konkrečiam 

modeliui. Visiems komponentams 
garantuojama originalių dalių kokybė. 

Pilnas pagrindinio diržo sistemos remontas 
– tai ekonomiškas sprendimas, leidžiantis 
išvengti remonto poreikio ateityje. 
Daugumoje atvejų diržo ir vandens 
siurblio keitimas to paties remonto metu 
užima tiek pat laiko, kiek ir tik vieno diržo 
keitimas. Tokia praktika leidžia tinkamai 
atsižvelgti į galimą vandens siurblio 
nusidėvėjimą. Vandens siurblys gali būti 
jau viršijęs nustatytą naudojimo ciklą. Jei 
jis nekeičiamas, tarytum daroma prielaida, 
kad sekantį periodą jis veiks be sutrikimų.

Galimybė galutiniam vartotojui nesirūpinti 

dėl būsimų gedimų – tai vienas didžiausių 
privalumų, o išimtinu atveju prireikus 
serviso paslaugų, vartotojas gali įvertinti 
ir tai, kad visiems komponentams bus 
atliekama viena apžiūra ir bus reikalinga 
tik viena garantijos procedūra. Kadangi 
visi komponentai yra vienoje pakuotėje, 
distributoriams taip pat atsiranda galimybė 
geriau optimizuoti logistiką.

Gates PowerGrip® komplektų su vandens 
siurbliu asortimento išplėtimas – tai ne 
vienintelis svarbus įvykis. Gates kompanija 
neseniai išplėtė ir pagalbinių diržinės 
pavaros sistemų gaminių asortimentą. Tai 
leido dar labiau sustiprinti lyderio pozicijas 
diržinių pavarų srityje.
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LED darbo vietos šviestuvai
Puikiai tinkantys techninei apžiūrai ir patikros darbams
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Naujas BMW i8 privalumas – lazeriniai Osram žibintai

Pirmasis pasaulyje pikapas su Osram LED priekiniais žibintais

Neseniai pradėtas gaminti iš 
elektros tinklo kraunamas hibridinis 
superautomobilis – BMW i8. Išskirtinė 
jo savybė – kompanijos Osram pagaminti 
lazeriniai tolimųjų šviesų žibintai. Juos 
galima papildomai užsisakyti renkantis 
automobilio komplektaciją. BMW teigia, 
lyginant su LED technologija, lazeriniai 
žibintai sunaudoja beveik dvigubai mažiau 
energijos: lazerinio diodo efektyvumas – 
170 liumenų iš vieno vato, LED diodo 
efektyvumas – 100 liumenų (liumenas – 
šviesos matas).

BMW i8 modelis gaminamas BMW 
gamykloje Leipcige, Vokietijoje. Joje 

pernai buvo įdiegti įvairūs patobulinimai, 
kurių vertė siekė 400 mln. eurų. 
Taip buvo pasiruošta i8 ir i3 modelių 
(akumuliatoriumi varomų kompaktiškų 
hečbekų) gamybos pradžiai. IHS 
Automotive prognozuoja, kad 2015 
metais bus pagaminta daugiau nei 7000 i8 
modelio vienetų.

Birželio 5 d. specialiai atrinktiems 
pirkėjams kompanija jau pagamino 
aštuonis i8 modelio automobilius su 
lazeriniais žibintais. Modelis Europos 
automobilių salonuose pasirodys jau šį 
rudenį. Tačiau pažangūs žibintai įdiegti 
ne tik BMW i8. Kitas toks automobilis 

– liepos pabaigoje Audi pristatytas riboto 
kiekio R8 RMX. Pirkėjams iš viso bus 
pagaminti tik 99 šio modelio vienetai.

Lazeriniai tolimųjų šviesų žibintai 
skleidžia ryškią baltą šviesą, jų veikimo 
atstumas beveik dvigubai didesnis nei 
LED technologija paremtų gaminių. Dėl 
didelio šviesos intensyvumo žibintai veikia 
tik esant ne mažesniam 60 km/h greičiui 
ir tik tuo atveju, jei davikliai neaptinka 
šviesos šaltinio priekyje. Taip užtikrinama, 
kad nebus akinami kiti vairuotojai. Šie 
gaminiai viršija JAV nustatytus žibintų 
ryškumo standartus, todėl šiai rinkai 
tiekiami nebus.

Tai legendinis Amerikos pikapas, JAV 
pasižymintis itin aukštais pardavimais. 
Osram kompanijos dėka šis modelis tapo 
naujųjų žibintų technologijų diegimo 
kelrodžiu. 2015 metų Ford F-150 bus 
pirmasis pasaulyje pikapas su Osram 
LED priekinio apšvietimo žibintais. 
„Džiaugiamės, kad galime pirmieji 
pasaulyje priekiniams žibintams pasiūlyti 
pilną LED modulį, kuris bus pateikiamas 
standartinėje Ford F-150 versijoje. 
Taip dar labiau stipriname savo poziciją 
pasaulinėje automobilių žibintų produktų 
rinkoje” – teigia Hans-Joachim Schwabe, 
Osram specialios paskirties apšvietimo 
padalinio vadovas. Naujoji šviesų sistema 
susideda iš artimojo, tolimojo nuotolio, 
posūkių, gabaritinių žibintų ir valdymo 
modulio. Svarbiausi naujojo produkto 
aspektai – geros eksploatacinės savybės, 
ilgas tarnavimo laikas ir unikalus dizainas, 
priversiantis atkreipti visų dėmesį ir 
leisiantis Ford pikapui tinkamai išsiskirti iš 
konkurentų.

Šis LED priekinio apšvietimo sprendimas 
atitinka griežčiausius reikalavimus, 
susijusius su patvarumu, atsparumu 
smūgiams ir vibracijai, ilgu tarnavimo 
laiku. Visa tai – itin svarbūs veiksniai 
automobiliui, kuris bus naudojamas ir 
bekelėje. Lyginant su įprastais gaminiais, 
LED žibintai naudoja daug mažiau 

energijos. Jų šviesos spalva artima 
natūraliai dienos šviesai. LED žibintų 
šviesos skleidimo efektyvumas, lyginant 
su įprastiniais halogeniniais gaminiais, yra 
žymiai didesnis.

Bendradarbiaujant su JAV žibintų 
gamintoju Flex-N-Gate, Osram 
automobilio priekinei daliai padėjo išgauti 
visiškai naują išvaizdą. Į priekinius žibintus 
buvo įdiegti Osram Opto Semiconductors 
padalinyje pagaminti LED šviesos šaltiniai. 
Taip F-150 modelyje buvo sukurta unikali 
ir lengvai atpažįstama išvaizda, puikiai 
susiliejanti su visu automobilio dizainu. 
Visas LED komplektas surenkamas Osram 
Hillsboro gamykloje, Niu Hempšyre, JAV.

Nors įprastinės technologijos iki šiol 
populiarios, automobilių gamintojai vis 
labiau bando atsigręžti į LED. Kurdami 
individualų priekinio apšvietimo 

komponentų dizainą, jie bando išskirti 
savo modelius iš kitų, taip pat stengiasi 
pagerinti ir markės įvaizdį.

Lazeriniai žibintai – tai dar viena naujovė. 
Įdiegdami tokius žibintus į BMW i8 ir 
kitus aukštos klasės modelius, Osram 
žengė dar vieną žingsnį į priekį. Diegiant 
naujas technologijas, atsirado galimybė 
gaminti mažesnių matmenų gaminius. 
Didelis šviesos ryškumo efektyvumas 
– tai viena iš priemonių, kuri leido 
pasiekti šį privalumą. Lazerinių žibintų 
efektyvumas yra žymiai didesnis nei kitų 
šiuo metu gaminamų produktų. Tolimųjų 
šviesų lazerinis modulis leidžia pasiekti 
didžiausią įmanomą apšvietimo nuotolį. 
Taip užtikrinamas geresnis matomumas 
ir didesnis saugumas. Dizaino ir 
funkcionalumo derinys rodo, kad lazerinės 
technologijos kartu su LED turi itin didelį 
potencialą.
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PROFIT stabdžių sistemos elementai

PROFIT – palyginti naujas prekių ženklas atsarginių detalių rinkoje. Išskirtinė šios kompanijos politikos ypatybė yra stabiliai aukšta 
kokybė ir demokratiška kaina. Dėl to PROFIT dalyvavimas Europos rinkoje nuolat didėja. PROFIT  stabdžių trinkelėmis ir diskais 
gali aprūpinti net iki 90 % europiečių ir azijiečių gaminamų automobilių modelių.

Sunku pervertinti efektyvios stabdžių 
sistemos svarbą norint saugiai eksploatuoti 
automobilį. Būtent dėl to PROFIT stabdžių 
trinkelės ir stabdžių diskai gaminami tik 
iš aukštos kokybės medžiagų naudojant 
pačias inovatyviausias mašinų gamybos 
technologijas. Optimaliai parinkta 
sudėtis mišinio, naudojamo gaminant 
stabdžių trinkeles, leidžia atlaikyti dideles 
apkrovas stabdant ir sutrumpina stabdymo 
kelią netgi esant avariniam stabdymui. 
PROFIT stabdžių trinkelės ir stabdžių 
diskai – tai bekompromisė reakcija, puikus 
valdymas netgi esant sudėtingiausioms oro 
sąlygoms, maksimalus saugumas per visą 
eksploatavimo laikotarpį. Šie elementai yra 
padidinto stiprumo, ilgaamžiai, jų trinties 
koeficientas stabilus visame darbiniame 
temperatūrų diapazone ir atitinka europinio 
standarto R90 reikalavimus. Stabdžių 
trinkelių ir stabdžių diskų asortimente yra 
700 skirtingų variantų. 

Nėra prasmės eilinį kartą priminti apie lygį 
saugumo, kuris priklauso nuo kokybės ir 
tinkamų automobilio standžių trinkelių 
parametrų. Tai žinoma kiekvienam 
vairuotojui. Užtat triukšmo sukeliamas 
diskomfortas, kuris pasireiškia triukšmu 
stabdant, erzina visus, kas su tuo susiduria. 
Toks nemalonus aukšto dažnio vibracijų 
garsas atsiranda, kai frikcinė stabdžių 
trinkelių medžiaga liečiasi su metaliniu 
stabdžių disko paviršiumi. Iki šiol 
nenustatytos tikslios priežastys, dėl ko 
kyla šios vibracijos. Juk tokioms pačioms 

trinkelėms liečiantis su skirtingais diskais 
gaunamas skirtingas triukšmo lygis. Todėl 
kol kas tėra vienas kovos su garso atsiradimu 
stabdant metodas – neutralizuojama ne 
priežastis, o pasekmė – garsas. Gaminant 
trinkeles naudojamos plokštelės, 
slopinančios triukšmą. Jos tvirtinamos prie 
nugarinio trinkelės paviršiaus ir slopina 
jau kilusius aukšto dažnio virpesius. Dėl 
to pirkdami  PROFIT stabdžių trinkeles 
Jūs galite tikėtis ne tik saugaus stabdymo, 
minimalaus stabdymo kelio, bet ir garso 
komforto, kuris būtinas norint užtikrinti 
kuo mažesnį automobilio vairuotojo ir 
keleivių nuovargį. 

PROFIT stabdžių trinkelių ir diskų 
žymėjimo reikšmės:

Serija 5000 – ….   diskinių stabdžių 
trinkelės 

Serija 5001 – ….  būgninių stabdžių 
trinkelės

Serija 5010 – ….  stabdžių diskai

Pagrindiniai PROFIT stabdžių sistemos 
elementų techniniai duomenys:

• aukštas stabdymo lygis 

• trinties koeficiento stabilumas kaistant 

• minimalus triukšmo lygis ir vibracijos 
stabdant 

• frikcinės sudėtinės medžiagos be sunkiųjų 
metalų priemaišų 

• suapvalinti trinkelių kraštai užtikrina 
minkštą prisitaikymą prie disko ir sumažina 
triukšmą 

• itin didelis stabdžių diskų gamybos 
tikslumas užtikrina idealų geometrinį 
montavimą ir padeda išvengti disbalanso

PROFIT stabdžių diskai ir stabdžių 
trinkelės atitinka griežtus automobilių 
gamintojų kokybės sertifikato ISO/
TS16949 standartus. Jie sujungia visas 
būtiniausias savybes, reikalingas, kad Jūs 
galėtumėte saugiai ir patogiai važiuotumėte 
savo automobiliu.  

Kai kalbama apie Jūsų saugumą, negali 
būti jokių kompromisų!
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NGK: nauji davikliai ir kitos originalios dalys naujiems modeliams

Per pastarąsias savaites NGK Spark Plug Europe paskelbė keletą aktualių naujienų. Jomis bendrovė ne tik demonstruoja savo 
profesionalumą uždegimo gaminių bei daviklių srityje, bet ir aiškiai primena, kad tai didžiausias pasaulyje uždegimo žvakių, 
pakaitinimo žvakių ir lambda zondų gamintojas. Svarbiausia naujiena yra tai, kad neseniai buvo išplėstas lambda zondų ir 
uždegimo ričių asortimentas. Padidinus šį asortimentą, buvo pasiektas didelis laimėjimas originalių dalių gamybos srityje.

NGK plečia savo lambda zondų 
asortimentą 86 naujais modeliais. 72 
produktai – binariniai zondai, likusieji 14 
– tiesiniai. Kompanija teigia, iš visų NGT 
lambda zondų idealiausią variantą būtų 
galima rasti net 2,4 milijonams Europos 
automobilių. Kaip ir galima tikėtis iš 
pasaulinio gamintojo, visi davikliai iki 
mažiausios smulkmenos atitinka gamintojo 
nustatytas originalių dalių  charakteristikas. 
Nauji modeliai pirkėjams bus prieinami 
parodoje „Automechanika 2014“. Visas 
NGK lambda zondų asortimentas tuo 
metu sudarys 822 skirtingus gaminius, 
padengdamas apytiksliai 70 % Europos 
automobilių parko. 

Asortimento išplėtimas šiais metais dar ne 
paskutinis. Kaip teigia NGK, kompanija 
taip pat plės ir uždegimo ričių asortimentą. 
Uždegimo ričių asortimentas, pristatytas 
2012 metais, jau pasiekė itin didelį 
populiarumą. „Automechanika“ parodos 
proga asortimentas bus dar labiau išplėstas. 
Bendrovė taip pat paskelbė ir tai, kad yra 
ruošiamasi paleisti ir naują išskirtinę naujų 
zondų kategoriją, pagamintą vien tik iš 
originalių komponentų. NGK teigia, kad 
apie tai daugiau informacijos bus pateikta 
parodos metu.

Du sportiniai automobiliai – vienas 
uždegimo žvakių tiekėjas

NGK taip pat paryškino savo pasaulinio 
uždegimo žvakių gamintojo vaidmenį 
paskelbdami dar vieną naujieną, 
susijusią su originalių dalių gamyba. 

NGK tapo išskirtiniu uždegimo žvakių 
tiekėju pirmajam hibridiniam Porsche 
automobiliui – Porsche 918 Spyder. Iš 
elektros tinklo pakraunamas hibridas turi 
4,6 litro variklį, pasiekia 608 arklio galias 
ir 540 Nm sukimo momentą. Pasiekiamas 
didžiausias apsukų skaičius – 9150 aps./
min. Automobilyje įrengti 2 elektriniai 
varikliai – po vieną kiekvienai ašiai. Jų 
bendroji galia – 286 AG. 100 km/h 
greitis pasiekiamas per 2,8 s, didžiausias 
projektinis greitis – 345 km/h. Originalioje 
variklio uždegimo žvakėje (SILMFR8A8G) 
yra įdiegta įvairių pažangių technologinių 
privalumų: NGK naujasis pailgas 
izoliacinės medžiagos dizainas, taip pat 
pailgas išgaubtos formos kontaktas. 
Izoliacinė medžiaga pagaminta iš 
kokybiškiausios keramikos, pasižyminčios 
unikaliomis dielektrinėmis savybėmis. 

Kitas sportinis automobilis, kuriame 
sėkmingai buvo panaudotos NGK 
žvakės – tai Alfa Romeo 4C Spider. Jo 
gamyba bus pradėta 2015 metais. Itin 
lengvas, galiniais ratais varomas sportinis 
automobilis turi 250 AG turbo benzininį 
1,8 l variklį. 100 km/h greitis pasiekiamas 
per 4,5 s. Didžiausias pasiekiamas greitis 
– 250 km./h. Šiam varikliui Alfa Romeo 
pasirinko NGK ILKAR7D6G žvakę 
– išbandytą produktą, kurio gamyboje 
panaudoti net 2 skirtingi brangieji metalai. 
Ši žvakė atitinka aukštus Alfa Romeo ir 
kitų Fiat grupės modelių reikalavimus: 
didelį uždegimo patikimumą, geras 
eksploatacines savybes, stangrumą – 

garantuojamas pats geriausias įvairių 
automobilių modelių veikimas. Tarp tokių 
automobilių modelių yra Lancia Delta, 
Alfa Romeo 159, Alfa Romeo Spider, 
Guiletta ir 4C.

Pagerėjęs atsarginių dalių pirkėjų 
aptarnavimas

NGK paskelbė ir kitų svarbių naujienų, 
susijusių su atsarginių dalių pirkėjų 
kasdienybe. Kompanija savo internetinėje 
produktų paieškos sistemoje pridėjo naują 
įrankį. Šis uždegimo žvakių ir zondų 
gamintojas į savo duomenų bazę pridėjo 
specialias kryžmines nuorodas. Dabar 
per kelias sekundes platintojai bei servisai 
gali rasti NGK alternatyvą anksčiau 
tame pačiame variklyje naudotam kito 
gamintojo produktui. Norint atlikti šį 
paieškos veiksmą, spaudžiama naujoji 
pasirinktis „Cross list” ir suvedamas kito 
gamintojo produkto kodas. Per akimirką 
bus parodytas atitinkamas NGK gaminys. 

NGK taip pat atnaujino ir senovinių, taip 
pat klasikinių automobilių ir motociklų 
dalių katalogą. Tai jau aštuntas klasikinių 
transporto priemonių dalių katalogo 
leidimas, jame yra net 5725 skirtingi 
uždegimo žvakių modeliai, skirti nuo 
1931 iki 1993 metų pagamintiems 
automobiliams ir motociklams. Naujasis 
motociklų dalių katalogas sudaro 5100 
gaminių, jo apimtis – 320 puslapių. Abu 
katalogus PDF formate platintojai gali 
parsisiųsti iš www.ngk.de (parsisiuntimų 
skiltis).
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Produktų naujienos

Naujieji Brembo diskai su UV sluoksniu:
Dar daugiau pasipriešinmo ir mažiau neigiamo poveikio gamtai

Naujas trigubas išradimas. UV technologija, spindinčio metalo efektas ir aplinkosaugos normų atitikimas – tai privalumai, kuriuos 
pavyko pasiekti kuriant naują etaloną padengtų diskų srityje. Brembo – tai pirmoji kompanija, atsarginių dalių rinkos profesionalams 
galinti pasiūlyti itin naujovišką ir avangardišką technologinį sprendimą. Brembo – tai pasaulinis stabdžių sistemų gamybos lyderis, 
gaminantis produktus didžiausiems automobilių koncernams. Bendrovė išvystė neeilinius padengtų diskų gamybos sugebėjimus: 
produktai gaminami tiek tiesioginiams automobilių gamintojams, tiek atsarginių dalių rinkai. Tyrimų metu buvo ištirti visi galimi dangų 
variantai: nuo Geomet iki cinko ar epoksidinės dervos. Tačiau pati moderniausia danga – tai UV dažų sluoksnis.

Didesnis atsparumas korozijai 

Palyginus su kitomis dangomis, UV 
dažais nudažyti diskai yra daug atsparesni 
korozijai. Tai buvo nustatyta atliekant 
atsparumo tyrimus druskos kameroje. Taip 
pat buvo testuotas ir atsparumas drėgmei 
bei aukštai temperatūrai.

Testų rezultatai parodė, kad dėl UV dangos 
atsparumas korozijai tapo daug didesnis. 
Tokie rezultatai pasiekti tik dėl ilgai 
išliekančio apsauginės dangos sluoksnio, 
esančio disko stebulės kraštuose. 

Be atsparumo korozijai svarbu ir tai, kad 
išorinės disko dalys visada išlieka švarios – 
net ir su trinkelėmis nekontaktuojančios 
vietos.

Danga Storis
Druskos purškimo testas 

UNI EN ISO 9227

UV danga 0,030 - 0,060 mm 240 h

Epoksidinė 0,030 - 0,12 mm 150 h

Cinko danga 0,035 - 0,055 mm 240 h

GEOMET > 0,010 mm 120 h

1 pav. Atsparumas korozijai druskos purškimo kameroje

2 pav. Atsparumo drėgmei testas

Po 30 min.

Suteptas diskas Dažytas diskas Diskas su UV danga

Po 6 val.

Po 24 val. Testas nutrauktas

Vientisas padengimas – dar daugiau 
praktiškumo

Itin didelis atsparumas korozijai, tinkamas 
apsauginis sluoksnis (net ir stabdymo 
paviršiuje) leidžia užtikrinti, kad 
montavimo metu produktas bus tinkamai 
apsaugotas ir nuo bet kokių pažeidimų. 
Serviso meistrams darbas itin palengvėja – 
nebereikia nuo disko šalinti tepalo dėmių. 
Atliekant stabdžių sistemos patikrą, diskų 
stebulėje esanti žymė iš karto parodo disko 
storį – iš karto nustatoma, ar reikalingas 
detalės keitimas.

Estetinis tobulumas

Brembo nuolat stengiasi derinti geras 
savybes garantuojančius sprendimus ir 
estetiką. Diskai su UV danga yra skirti 
vairuotojams, besirūpinantiems ne tik 
kokybe, bet ir estetika. Dėl blizgaus metalo 
efekto diskai visą tarnavimo laiką išliks 
švytintys ir malonūs akiai.

Žingsnis pirmyn rūpinantis aplinka

Pastaraisiais metais oro kokybės blogėjimas 
tampa vis didesnė problema. Brembo diskai 
padengiami dažų sluoksnius specialaus 
proceso metu, kada dažų sluoksnis 
uždedamas naudojant UV spindulius. Šio 
proceso poveikis aplinkai itin minimalus. 
UV dangos pagrindinis komponentas yra 
vanduo. Priešingai nei cinko ar epoksidinė 
danga, šiam padengimo būdui nereikalingi 
jokie skiedikliai. Taip eliminuojamas 
nestabilių organinių junginių, kenkiančių 
aplinkai ir žmonių sveikatai, išmetimas. 

Naudojant UV dažus, tirpiklio funkciją 
puikiai atlieka vanduo

Sluoksnio padengimas vykdomas 
naudojant UV spinduliavimą – jam 
aukšta temperatūra nereikalinga. Taip 
sunaudojama dar mažiau energijos – 
mažiau teršiamas oras. Šio proceso metu 
nėra jokios rizikos pažeisti disko geometriją, 
kas dažnai pasitaiko naudojant kitas 
aukštos temperatūros (300 °C ir daugiau) 
technologijas (pvz. Geomet).

Produktų asortimento išplėtimas

Per pastaruosius 2 metus Brembo 
patrigubino diskų modelių su dažų 
sluoksniu asortimentą. Iš pradžių diskai 
buvo gaminami tik aukščiausios klasės 
automobiliams Šiais metais dėl išplėtotos 
UV technologijos asortimentas bus 
padidintas iki 440 skirtingų modelių ir 
padengs visus Europos keliais važinėjančių 
automobilių modelius, priklausančius 
tiek aukščiausiai klasei, tiek vidutiniam 
segmentui.
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Sezoniniai produktai
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Sezoniniai produktai

Tepalų asortimento naujovės

Eurol: alyva lengvųjų bei lengvųjų 
komercinių automobilių benzininiams ir 
dyzeliniams varikliams.

Eurol: (Motor) alyva benzininiams ir 
dyzeliniams varikliams 

Eurol: alyva transmisijoms su dviguba 
sankaba

Eurol: produktas greičių dėžėms 
reikalaujančioms žemo klampumo 
alyvos

Eurol: alyva naudojama (CVT) 
transmisijose

Eurol: produktas automatinėms 
greičių dėžėms reikalaujančioms žemo 
klampumo alyvos

Fuchs: pačių geriausių savybių DCTF 
alyva, sukurta specialiai dvigubos 
sankabos transmisijai su šlapiąja sankaba.

Fuchs: specialus klampusis tepalas, sukurtas 
sudėtingų ličio komponentų pagrindu ir 
skirtas ilgam įrenginių tarnavimui

Fuchs: alyva, skirta daugiafunkciniai 
greičių dėžei.

Pentosin: Pentosin cHF 11s  –tai eksploatacinių savybių 
turintis hidraulinis skystis, skirtas  šiuolaikinių automobilių 
komponentams iki pat jų tarnavimo laiko pabaigos.

GENEROL MOTOR: transmisinė alyva, skirta pakopinei 
pavarų dėžei

Actence 5W30

ATF 6700

ATF TITAN DCTF

Pentosin CHF 11S GM Transmission oil automatic transmission

Fluence FE 5W30

ATF CVT 1304 ATF 7300

RENOLIT LX-PEP 2 

ATF DCF 1404 1L

Specifikacijos:  
ACEA C3, C4(08), ACEA A3/B4 (07), 
Renault RN 0720 (Aprobuotas)

Prekės kodas:  
5W30 ACTENCE 1L  
5W30 ACTENCE 5L

Specifikacijos:  
BMW ATF M 1375.4,GM DEXRON VI, 
Ford MERCON LV & SP, MB 236.41,  
VW G 055 005 A1/A2/A6, VW G 060  
162 A2, M-1375.4/5/6 & M-L 12108

Prekės kodas:  
ATF 6700 1L

Specifikacijos:  
VW 6-speed FWD, BMW Drivelogic 
7-speed, 6-speed: Volvo, Ford 
Powershift, Renault EDC

Prekės kodas:  
ATF TITAN DCTF 1L 

Specifikacijos:  
DIN 51 524T3, ISO 7308, MB 345.0, VW TL 52 
146.00, Ford WSS-M2C204-A, BMW/Mini 82 11 1 
468 041, 82 11 0 148 132, 83 29 0 429 576, Volvo 
11 61 529 , MAN M 3289, GM

Prekės kodas:  
BMW PENTOSIN CHF 11S 1L

Specifikacijos:  
API GL4, GM 1940182, COLOUR RED

Prekės kodas:  
75W85 GM GEAR OIL GL4 1L

Specifikacijos:  
API SN/CF ACEA A1/B1 /A5/B5 (07)/ 
C2 (08), ILSAC GF-3, BMW LL-01 FE, 
PSA B712290

Prekės kodas:  
5W30 FLUENCE FE 1L 
5W30 FLUENCE FE 5L 
5W30 FLUENCE FE 60L

Specifikacijos:  
VW TL 521 80, JATCO CVT,  NSK  
belt CVT, Nissan NS-2, BMW CVT  
EZL 799 A

Prekės kodas:  
ATF CVT 1304 1L

Specifikacijos:  
MB236.10, MB236.12 MB236.14

Prekės kodas:  
ATF 7300 1L

Specifikacijos:  
NLGI 1/2/3, MAN 284Li-H2,  
MB 265.1, VW TL 5147X,

Prekės kodas:  
RENOLIT LX-PEP 2 0,4KG 
RENOLIT LX-PEP 2 18KG 
RENOLIT LX-PEP 2 25KG 
RENOLIT LX-PEP 2 50KG

Specifikacijos:  
MB 236.21, BMW VW TL 052 182/
TL 052 529, Ford M2C 936-A, Volvo 
1161838/1161839 

Prekės kodas:  
ATF DCF 1404 1L

Actence 5W-30 gali užtikrinti  ypatingai gerą 
apsaugą ne tik nuo nusidėvėjimo, bet ir nuo rūdžių 
bei oksidacijos. Specialūs priedai leidžia tinkamai 
palaikyti variklio švarą – jis apsaugomas  
nuo purvo ir  nuosėdų.

ATF 6700 leidžia užtikrinti lengvą pavarų 
perjungimą bet kokioje oro temperatūroje. 
Naudojant šią alyvą, išvengiama bereikalingos 
trinties. Produktas tinkamas itin plačiam 
temperatūrų intervalui.

Suteikia geriausią apsaugą nuo nusidėvėjimo, 
visą transmisijos tarnavimo laiką užtikrinamos 
geros pavarų perjungimo galimybės net ir 
sudėtingiausiomis sąlygomis.

Dėl puikių privalumų šis produktas naudojamas  vairo stiprintuvuose, 
lygio kontrolėje, amortizatoriuose, hidro-pneumatinėje pakaboje, 
stabilumo ir traukos kontrolėje, kabrioletų stogo hidraulikoje, 
centrinėse užrakto sistemose.

Fluence FE 5W-30 suteikia galimybę papildomai 
sumažinti degalų sąnaudas. Produktas gali būti 
maišomas tiek su sintetine, tiek su mineraline 
variklio alyva.

CVT 1304 alyva tinkamai apsaugo metalines dalis 
nuo nusidėvėjimo, korozijos, nepatogios vibracijos. 
Specialūs priedai leidžia užtikrinti ilgesnį  
tarnavimo laiką net ir veikiant tam tikram  
slėgiui-ekstemalioms sąlygoms

ATF 7300 skystis automatinėms 
greičių dėžėms. Specialiai sukurtas 
automobiliams, turintiems   
Mercedes Benz 7-speed (NAG2FE+) 
specifikaciją.

TITAN SINTOPOID LS SAE 75W90

Specifikacijos:  
API GL-4/5 LS, VW G50/G51

Prekės kodas:  
75W90 TITAN SINTOPOID LS 1L

Transmisinis tepalas suteikia  
padidintą apsaugą ir  
tepimą plačiame temperatūrų 
diapozone.

Gera apsauga nuo korozijos, gaminys chemiškai 
ir mechaniškai stabilus, tinkamas automobilių ir 
sunkvežimių ratų guoliams.
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Sezoniniai produktai

SHELL HELIX PRODUKTŲ ASORTIMENTAS  
 

Senas pavadinimas  Naujas pavadinimas Specifikacija 
 

      
 

HELIX ULTRA 0W-40 HELIX ULTRA 0W-40 
API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, MB approval 229.5, 

 

VW 502.00/505.00, Porsche A40, Renault RN0700, RN0710. 
 

  Meets the requirements of Fiat 9.55535-Z2 
 

       

HELIX ULTRA 5W-40  API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, BMW LL-01, MB approval 229.5, 
 

 HELIX ULTRA 5W-40 226.5, VW 502.00/505.00, Porsche A40, Renault RN0700, RN0710, 
 

 PSA B71 2296, Ferrari. Meets the requirements of Fiat 9.55535-Z2, Chrysler  

HELIX DIESEL ULTRA 5W-40 (CF) 
  

 MS-10725 
 

      
 

NY PRODUKT HELIX ULTRA ECT 0W-30 API SN, ACEA C3, BMW-LL-04, MB approval 229.51 
 

      
 

HELIX ULTRA EXTRA 5W-30      
 

HELIX ULTRA EXTRA X 5W-30 HELIX ULTRA ECT 5W-30 BMW-LL-04, MB approval 229.51, VW 504.00/507.00, Porsche C30 
 

HELIX ULTRA AB 5W-30      
 

      
 

HELIX ULTRA RACING 10W-60 HELIX ULTRA RACING 10W-60 API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, Ferrari 
 

      
 

NY PRODUKT HELIX ULTRA PROFESSIONAL AB-L 0W-30 API SL, ACEA C3, MB approval 229.51, 229.52 
 

      
 

NYT PRODUKT HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W-20 API SN, ACEA A1/B1, Ford WSS-M2C948-B 
 

      
 

HELIX ULTRA AF 5W-30 HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W-30 ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D, Jaguar, 
 

Land Rover STJLR.03.5003  

   

       

HELIX ULTRA AG 5W-30 (dexos2) HELIX ULTRA PROFESSIONAL AG 5W-30 API SN, ACEA C3, GM Dexos2™ License, GB2B0611014 
 

      
 

NY PRODUKT HELIX ULTRA PROFESSIONAL AH-L 5W-30 C2, Recommended by Hyundai 
 

      
 

HELIX ULTRA AJ 0W-20 HELIX ULTRA SN 0W-20 API SN, ACEA A1/B1, ILSAC GF5 
 

      
 

HELIX ULTRA AM-L 5W-30      
 

 HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30 API SN/CF, ACEA C3, BMW LL-04, MB approval 229.51 
 

HELIX DIESEL ULTRA AB-L 5W-30      
 

      
 

HELIX ULTRA AP-L 5W-30 HELIX ULTRA PROFESSIONAL AP-L 5W-30 ACEA C2, PSA B71 2290. Meets the requirements of Fiat 9.55535S1 
 

      
 

HELIX ULTRA AS 0W-30 HELIX ULTRA A5/B5 0W-30 API SL, ACEA A5/B5 
 

      
 

HELIX ULTRA AT-L 5W-40 HELIX HX7 ECT 5W-40 API SN, ACEA C3, MB approval 229.31. 
 

Meets the requirements of Fiat 9.55535-S2, Chrysler MS 11106  

   

       

HELIX ULTRA AV 0W-30 HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV 0W-30 ACEA A5/B5, VW 503.00/506.00/506.01 
 

      
 

HELIX ULTRA AV-L 5W-30 HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 5W-30 VW 504.00/507.00 
 

      
 

HELIX DIESEL ULTRA AF-L 5W-30 HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF-L 5W-30 ACEA C1, Ford WSS-M2C934-B, Jaguar, Land Rover STJLR.03.5005 
 

      
 

HELIX DIESEL ULTRA AR-L 5W-30 HELIX ULTRA PROFESSIONAL AR-L 5W-30 ACEA C4, Renault RN0720 
 

      
 

HELIX HX7 5W-40 
HELIX HX7 5W-40 

API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, JASO SG+, MB approval 229.3, 
 

 VW 502.00/505.00, GM LL-A/B-025, Renault RN0700,RN0710. 
 

HELIX HX7 C 5W-40  Meets the requirements of Fiat 9.55535-N2 and 9.55535-M2 
 

      

      
 

HELIX HX7 10W-40 
HELIX HX7 10W-40 

API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, JASO SG+, MB approval 229.3, 
 

 VW 502.00/505.00, Renault RN0700, RN0710. 
 

HELIX DIESEL HX7 10W-40  Meets the requirements of Fiat 955535-G2 
 

      

      
 

HELIX DIESEL HX7 AV 5W-30 HELIX HX7 PROFESSIONAL AV 5W-30 ACEA C3, VW 502.00/505.01  

(505.01)  

      

      
 

HELIX HX5 10W-40 (SL A2/B2) HELIX HX5 10W-40 API SN/CF, ACEA A3/B3 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
  

Shell HELIX produktų asortimentas
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Sezoniniai produktai

delphiautoparts.com

Rinkitės „Delphi“ vairo mechanizmo dalis, kurios buvo išbandytos ekstremaliomis 
sąlygomis. 
druska testą, taip užtikrindami jų tinkamumą veikti net ir atšiauriausiomis sąlygomis.  

standartus suprojektuotus ir pagamintus gaminius.
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Patarimai servisams

Kaip diagnozuoti oro srauto ir slėgio daviklių gedimus

MAF (oro srauto) ir MAP (slėgio) daviklių aprašymas

*MAP davikliai – tai elektroniniai 
komponentai. Jie gali perduoti tiek 
analoginį, tiek skaitmeninį signalą.

Pilnas pavadinimas:
Oro srauto (angl. MAF – Mass Air 
Flow) daviklis

Kolektoriaus absoliutinis slėgis (angl. 
MAP – Manifold Absolute Pressure)

Kiti pavadinimai Oro srauto daviklis Slėgio daviklis

Atliekama funkcija

MAF daviklis matuoja einamuoju 
momentu į variklį patenkančio oro tūrį 
ir tankį. Šią informaciją panaudoja ECU 
įrenginys: išanalizavęs kitų daviklių 
duomenis,ECU apskaičiuoja, koks kuro 
kiekis turi būti paduotas į variklį.

MAP davikliu matuojamas slėgis įsiurbimo 
kolektoriuje, duomenys siunčiami į 
ECU. Ši informacija naudojama siekiant 
tinkamai valdyti oro ir degalų mišinį ir 
uždegimo periodus.

Komponentų vieta Oro įėjimo kanale, tarp oro filtro ir 
variklio.

Gedimo požymiai

Degantis variklio patikros indikatorius; 
dažnas sustojimas ir/arba netolygus 
uždegimas (ypač esant laisvoms apsukoms); 
sunkus užvedimas.

Netolygus variklio darbas esant laisvoms 
apsukoms, traukos trūkumas, padidintos 
kuro sąnaudos.

Norint patikrinti MAP ir MAF gedimus, 
atliekami sekantys žingsniai:

1. Patikrinama ar daviklio varža atitinka 
gamintojo el. schemose nurodytą varžos vertę.

2. Patikrinamas el. tiekimas, įžeminimai.
Laidai tikrinami matuojant įtampos kritimą: 
nustatoma, ar grandinėje nėra didelių varžų. 
Naudojamos gamintojo el. schemos.

3. Prijungiamas osciloskopas. Įvairių 
modelių osciloskopai prijungiami 
skirtingai*. Idealiu atveju turėtų būti 
matuojama jungtyje – taip nereikės 
pažeisti laidų izoliacijos, kas gali sukelti 
gedimus ateityje. Norit gauti parodymą, 
spaudžiamas akseleratorius ir stebimas 
parodymų kitimas.
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Patarimai servisams

Slopinimo koeficientas 
Didelio anglies kiekio lydinys prieš įpastinį lydinį

Standartinis geležies lydinys

Pagreitis (g)

Laikas (s)

Didelio anglies kiekio lydinys

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
0

Dažniausiai užduodami klausimai

RŪDYS

KLAUSIMAS. Ant disko stabdymo 
paviršiaus ir ant stebulės yra rūdžių 
pėdsakų. Ar šis reiškinys gali neigiamai 
paveikti stabdžių sistemos veikimą?

ATSAKYMAS. Ne. Iš geležies išlieto 
stabdžių disko oksidacija yra visiškai 
įprastas procesas, vykstantis dėl kontakto 
su oru ir kitomis atmosferos dujomis. 
Šis reiškinys stabdžių veikimui ir pačio 
disko mechaniniam pasipriešinimui 
jokio poveikio neturi. Jei dėl estetinių 
priežasčių (pvz. esant lietiems ratlankiams) 
norima išvengti rūdžių formavimosi, 
Brembo rekomenduoja įsigyti diskus 
su UV danga. Tai garantuos tinkamą 
tarpusavyje nesiliečiančių paviršių apsaugą. 
Norint patikrinti, jūsų automobiliui yra 
reikiamas diskų su UV danga modelis, 
rekomenduojama peržiūrėti Brembo 
katalogą.

BALANSAVIMAS

KLAUSIMAS. Ką tik nusipirktame 
stabdžių diske šalia išorinio krašto yra 
griovelis. Ar tai defektas?

ATSAKYMAS. Ne, tai nėra defektas. 
Griovelis, esantis išoriniame krašte 
atsirado dėl elektroninės balanso patikros, 
vykdytos gamybos metu. Brembo šį procesą 
atlieka siekiant išvengti disko disbalanso, 
sukeliančio vibracijas. Gamybos metu 
balanso patikra atliekama visiems Brembo 
diskams. Siekiant, kad balanso vertė 
nenukristų žemiau Brembo nustatytos 
kritinės ribos, nuo išorinio krašto medžiaga 
nuimama.

UŽVERŽIMO MOMENTAS

KLAUSIMAS. Kaip turėtų būti tvirtinami 
rato varžtai?

ATSAKYMAS. Ratų užveržimas vykdomas 
naudojant raktą su nustatytu sukimo 
momentu, nurodomu automobilio 
techninio aptarnavimo instrukcijose. 
Naudojant mažesnį sukimo momentą, 
varžtai gali atsilaisvinti per daug. 
Naudojant per didelį sukimo momentą, 
galima disko deformacija ir vibracija. 

Daugumos automobilių modelių 
vertės pateiktos specialiuose Brembo 
nurodymuose.

PRISITAIKYMO PERIODAS

KLAUSIMAS. Ar pakeitus stabdžių 
sistemą būtinas prisitaikymo laikotarpis?

ATSAKYMAS. Pakeitus diskus ar 
trinkeles, siekiant normalaus stabdžių 

sistemos elementų išsidėstymo 
prisitaikymo laikotarpis yra būtinas.

Mechanikas privalo atlikti kelio testą – taip 
įsitikinama, ar nėra pašalinio triukšmo ar 
vibracijos, ar tinkamai vyksta stabdymo 
procesas.

Po to rekomenduojamas 300 km 
prisitaikymo periodas, kurio metu 
vykdomas trumpas ir minkštas stabdymas. 
Šio proceso metu trinkelės tinkamai 
susilygiuoja disko paviršiaus atžvilgiu, 
prisitrina.

DISKO KEITIMAS

KLAUSIMAS. Kada būtina pakeisti 
stabdžių diską?

ATSAKYMAS. Diskas keičiamas pasiekus 
mažiausią leidžiamą storį, nurodomą 
gamintojo. Kiekvienas gamintojas 
nurodo minimalų disko storį, kada dar 
garantuojamos tinkamos eksploatacinės 
savybės. 

Jei stabdymo paviršiuje yra tamsių dėmių, 
mėlynų taškų, gilių apskritimo formos 
įtrūkimų ar deformacijų – disko keitimas 
būtinas.

TRINKELIŲ KEITIMAS

KLAUSIMAS. Kada būtina pakeisti 
stabdžių trinkeles?

ATSAKYMAS. Kadangi trinkelės, kaip ir 
diskai, yra nusidėvinčios dalys, yra būtina 
reguliari jų patikra. Būtina įsitikinti, ar 
tinkamas frikcinės medžiagos storis, ar 
neperžengta minimali jo riba.

Diskui šis patikrinimas atliekamas tik 
fiziškai išmatuojant storį. Daugumoje 
naujesnių automobilių modelių trinkelėse 

yra įdiegti specialūs nusidėvėjimo 
indikatoriai, siunčiantys nusidėvėjimo 
signalą į prietaisų skydelį.

Tam tikrais atvejais nusidėvėjimo 
signalas išreiškiamas garsu. Stabdžių 
diskui kontaktuojant su indikatoriumi, 
paleidžiamas specialus garsinis signalas, 
aiškiai girdimas vairuotojo.

Pagal stabdžių skysčio lygį taip pat galima 
spręsti ir apie trinkelių nusidėvėjimo 
laipsnį. Žemas stabdžių skysčio lygis 
rodo, kad trinkelės jau pakankamai 
nusidėvėjusios. Žinoma, šiuo atveju 
galimas ir skysčio nuotėkis.

Apžiūrėti trinkeles ir patikrinti jų frikcinės 
medžiagos storį rekomenduojama kas 
15000 km. Galiausiai nustatoma, ar 
būtinas trinkelių keitimas, ar dar galima 
laukti sekančio patikrinimo.

ANGLIES LYDINIO STABDŽIŲ DISKAI

KLAUSIMAS. Kodėl tam tikruose 
modeliuose naudojamas didelės anglies 
konsistencijos lydinys?

ATSAKYMAS. Didelės anglies 
konsistencijos ketus skiriasi nuo įprasto 
ketaus. Didelio anglies kiekio ketuje yra 
visiškai optimizuotas medžiagų kiekis, 
leidžiantis pasiekti šiuos privalumus:

• geriau slopinamas triukšmas, 
garantuojamas didesnis komfortas;

• pagerinamas terminis laidumas ir disko 
aušinimo lygis;

Pritaikant konkrečiam modeliui, į didelės 
anglies konsistencijos ketų dar gali būti 
pridedama ir kitų medžiagų – taip dar 
labiau pagerinamos fizinės savybės.

0,35 0,40 0,45
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Gedimų paieška – stabdžių trinkelės

VAIZDAS Pažeista galinė plokštė

PRIEŽASTIS 

Netinkamas surinkimas arba uždėjimo 
metu naudota per didelė jėga.

EFEKTAS 

• Sumažėjęs stabdymo efektyvumas

• Netolygus trinkelės nusidėvėjimas

• Pašalinis triukšmas

PAŠALINIMAS 

Pakeičiamas stabdžių trinkelių rinkinys.
VAIZDAS Viena ir daugiau stabdžių 
trinkelių per daug nusidėvėjusi (bet kurioje 
ašyje)

PRIEŽASTIS 

Užstrigusios apkabos kreipiančiosios arba 
stūmokliukas

EFEKTAS 

• Stabdant automobilis traukiamas į vieną 
pusę

• Netolygus ir per greitas trinkelės 
nusidėvėjimas

PAŠALINIMAS 

• Sutvarkyti (pakeisti) apkabos 
kreipiančiąsias ir/ar stūmokliukus

• Trinkelės pakeičiamos, jei reikia, 
pakeičiami ir diskai

VAIZDAS Netolygus trinkelės paviršiaus 
nusidėvėjimas

PRIEŽASTIS 

Netolygiai nudėvėtas stabdžių diskas arba 
nusidėvėjęs disko kraštas.

Šios priežastys sukelia būtent tokį trinkelių 
nusidėvėjimą.

EFEKTAS 

• Cypimas, vibracija

• Per greitas trinkelės nusidėvėjimas

PAŠALINIMAS 

Pakeičiami stabdžių diskai ir trinkelės

VAIZDAS Frikcinė medžiaga užteršta 
alyva, plastiniu tepalu, stabdžių skysčiu

PRIEŽASTIS 

Išpylimas remonto metu, taip pat skystis 
gali prasiskverbti ir iš suporto

EFEKTAS 

• Stabdymo metu automobilis traukiamas į 
vieną pusę

• Sumažėja stabdymo efektyvumas

PAŠALINIMAS 

• Identifikuojamas ir pašalinamas taršos 
šaltinis

• Pakeičiamas trinkelių komplektas

VAIZDAS Sulūžusios trinkelės

PRIEŽASTIS 

• Naudojamos trinkelės gali būti 
neidentiškos. Skirtingų tipų trinkelės gali 
būti tvirtinamos arba prie vidinės, arba prie 
išorinės apkabos pusės

• Pritvirtinus netinkamai, trinkelių 
sugadinimas neišvengiamas

EFEKTAS 

• Sulūžusios trinkelės

• Sumažėjęs stabdymo efektyvumas

PAŠALINIMAS 

Stabdžių trinkelės pakeičiamos reikiamo 
tipo trinkelėmis pagal gamintojo 
nurodymus

VAIZDAS Netolygi trinkelės paviršiaus 
nusidėvėjimo struktūra

PRIEŽASTIS 

• Nepilnas kontaktas tarp stabdžių trinkelės 
ir disko

• Dėl dulkių ar per didelio nusidėvėjimo 
diskas suraižytas rievėmis 

• Nusidėvėjęs diskas

VAIZDAS Stabdžių trinkelės frikcinės 
medžiagos paviršius tampa panašus į stiklą

PRIEŽASTIS 

• Trumpam laikui staiga pakylanti trinkelės 
temperatūra

• Per stiprus ir per aktyvus stabdymas iš 
karto po trinkelių sumontavimo (neleidus 
joms tinkamai prisitrinti).

EFEKTAS 

Laikinas stabdymo efektyvumo 
sumažėjimas

PAŠALINIMAS 

• Jei blizgus paviršius matosi nežymiai, 
jokių veiksmų atlikti nebūtina

• Jei blizgumas ryškus, trinkelių komplektas 
pakeičiamas

• Patikrinama disko būklė

Galinės plokštės pažeidimai

Netolygus nusidėvėjimas visame 
komplekte

Netinkamas trinkelių pritvirtinimas 
(BENDIX IV APKABOS TIPAS)

Trinkelės užteršimas

Netolygus nusidėvėjimas -  
nusidėvėjęs kraštas

Netolygus nusidėvėjimas -  
disko suraižymas

EFEKTAS 

• Cypimas, vibracija

• Sumažėja stabdymo efektyvumas

PAŠALINIMAS 

Pakeičiami stabdžių diskai ir trinkelės

Blizgus paviršius
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Surūdijusios trinkelės

Įtrūkusios trinkelės

Metalo pritraukimas

Krašto trupėjimas

Medžiagos pakitimas

Nusmailėjusios trinkelės

VAIZDAS Rūdys tarp frikcinės medžiagos ir 
galinės plokštės

PRIEŽASTIS 

Stabdymo metu trinkelė stringa apkaboje, taip 
išsilenkia galinė plokštė, atsiranda frikcinės 
medžiagos įtrūkimai. Dėl korozijos nuo galinės 
plokštės atsiskiria frikcinė medžiaga

EFEKTAS 

• Triukšmas, pedalo „minkštumas“

• Atsiskyrus frikcinei medžiagai, stabdžiai 
neveiks

PAŠALINIMAS 

• Pakeičiamas stabdžių trinkelių komplektas 

• Apkaba išvaloma, sutvarkoma jos techninė 
būklė, patikrinama, kad nauja trinkelė laisvai 
tilptų į apkabą.

VAIZDAS Trinkelės centre pastebimi maži 
įtrūkimai

PRIEŽASTIS 

Strigusi apkaba. Stūmoklis sulenkia galinę 
plokštę, įtrūksta frikcinė medžiaga

EFEKTAS 

• Triukšmas stabdymo metu

• Netolygus trinkelės nusidėvėjimas

• Stabdymo metu automobilis traukiamas į 
vieną pusę

• Perkaitimas vienoje pusėje

PAŠALINIMAS 

• Atliekama suporto techninė apžiūra ir 
remontas

• Pakeičiamas trinkelių komplektas

VAIZDAS Metalo granulės ant frikcinio 
paviršiaus

PRIEŽASTIS 

Vykdant įprastinį stabdymą, nuo disko 
paviršiaus atsiskiria mažos dalelės. Esant 
aukštai temperatūrai, dalelės nudega 
ir pasišalina kaip dulkės. Esant itin 
didelės drėgmės sąlygoms, dalelės staigiai 
atvėsta, susiformuoja į metalo granules ir 
prisitvirtina prie trinkelės paviršiaus

EFEKTAS 

Reiškinys ryškaus poveikio stabdymui 
neturi, tačiau esant ekstremaliems atvejams 

VAIZDAS Netolygi trinkelės paviršiaus 
struktūra

PRIEŽASTIS 

Trinkelė stringa apkaboje, dėl to ji lieka 
kontakte su disku ir per daug įkaista

EFEKTAS 

Trinkelės paviršius gali tapti blizgus ir 
sumažėti stabdymo efektyvumas

PAŠALINIMAS 

• Nustatoma apkabos strigimo priežastis

• Atstatoma apkabos techninė būklė

• Pakeičiamas trinkelių komplektas

VAIZDAS Dalinai apanglėjusi ar nudegusi 
frikcinė medžiaga, balti išoriniai kraštai

PRIEŽASTIS 

Per ilgas buvimas aukštoje temperatūroje 
dėl intensyvaus stabdymo arba stabdžių 
trinkelė pastoviai liečia į diską

EFEKTAS 

• Sumažėjęs pirminis stabdymo 
efektyvumas

• Didelis frikcinės medžiagos pablogėjimas, 
nenormalus nusidėvėjimas

• Medžiaga pasidaro šiurkšti, atskyla, 
trūkinėja

PAŠALINIMAS 

• Nustatoma trinkelės perkaitimo priežastis

• Jei žala nėra pernelyg didelė, esant 
įprastiniam naudojimui trinkelės vis tiek 
veiks efektyviai

• Jei žala didelė, pakeičiamas trinkelių 
komplektas

VAIZDAS Netolygus nusidėvėjimas ar 
nusmailėjusios trinkelės

PRIEŽASTIS 

• Deformuota apkaba arba strigusios 
kreipiančiosios

VAIZDAS Frikcinė medžiaga visiškai 
susidėvėjusi

PRIEŽASTIS 

Nebuvo profilaktiškai tikrintas trinkelės 
nusidėvėjimas ir nesirūpinta tinkama stabdžių 
technine priežiūra

EFEKTAS 

• Stabdant automobilis traukiamas į vieną pusę

• Padaryta žala diskui

• Didelis cypimas, kiti stabdžių garsai

PAŠALINIMAS 

• Patikrinama, ar nepažeistas diskas

• Trinkelių komplektas pakeičiamas, jei reikia, 
pakeičiamas ir diskas

Visiškai susidėvėjusios trinkelės gali sukelti disko pažeidimus ar cypimą.

PAŠALINIMAS 

Esant ekstremaliam atvejui, pakeičiamos 
trinkelės ir diskai

• Per didelis suporto laisvumas

EFEKTAS 

• Per greitas trinkelės nusidėvėjimas, 
triukšmas stabdymo metu

• Nevienodas stabdymo spaudimas

PAŠALINIMAS 

Pakeičiamas trinkelių komplektas, 
sutvarkomas suportas

Pastaba: Kai kuriuose automobiliuose pagal 
konstrukciją naudojamos būtent tokios 
nusmailintos trinkelės. Pagal automobilio 
charakteristikas patikrinamas tinkamas 
nusmailėjimo lygis



28

Patarimai servisams

VW PASSAT V - VARIANT V (3C2)
Galiniai ir parkavimo stabdžiai

Prieš pradedant darbus su Passat galinių stabdžių sistema, be įprastų įrankių būtina pasiruošti kompiuterinės diagnostikos sąsają 
ir akumuliatoriaus pakrovėją. Passat modelyje įdiegta elektromechaninė parkavimo stabdžio sistema, integruota galinėse stabdžių 
suportuose. Atliekant darbus stūmokliai sustumiami į suporto korpusą. Tai vykdoma naudojantis diagnostine sistema. Prieš pradedant 
naudoti diagnostinę įrangą, akumuliatorius prijungiamas prie pakrovėjo. Taip išvengiama įtampos šuolių ECU ir kitose valdymo sistemose. 

Modelyje įrengtas elektromechaninis parkavimo stabdis. Galiniuose suportuose įrengti 2 varikliai, leidžiantys valdyti stabdymo procesą.

Pastaba: parkavimo stabdžio reguliavimas atliekamas tik naudojant diagnostinį įrankį ir atliekant stūmoklių sustūmimo procedūrą.

NUĖMIMAS

• Transporto priemonė pakeliama keltuvu.

• Nuimami galiniai ratai.

• Naudojant diagnostinę sistemą, stūmokliai 
sustumiami, atlaisvinami suporto apkabos 
kaiščiai. 

1 pav. Stūmoklių sustūmimas

• Nuimamas suportas, tada nuimamos 
stabdžių trinkelės.

• Nuo apkabos nuvalomos nuosėdos, ypač 
nuo judančių paviršių.

• Kaiščiai nuvalomi ir lengvai sutepami 
aukštai temperatūrai atspariu molibdeno 
tepalu.

KEITIMAS

• Suporto stūmokliai pilnai sustumiami į 
pradinę padėtį.

Pastaba: Prieš sustumiant stūmoklį į cilindrą, 
iš bakelio išleidžiama šiek tiek stabdžių 
skysčio. Jei bakelis pilnas, išbėgęs skysčio 
perteklius gali pažeisti kitus komponentus.

• Stabdžių trinkelės įstatomos į apkabą 
(rodyklės „1“).

• Patikrinama, ar stabdžių trinkelės tinkamai 
pritvirtintos atitinkamų plokštumų atžvilgiu 
(rodyklės „2“).

Pastaba: Jei stabdžių trinkelės paviršius 
lipnus, ji turi neprilipti prie apkabos tol, kol 
pasieks reikiamą poziciją.

2 pav. Stabdžių trinkelių keitimas ir uždėjimo padėtis

• Stabdžių skysčio žarna prijungiama prie 
suporto. 

Naudojamas 14 Nm sukimo momentas.

• Pritvirtinamas suportas, užveržiami kaiščiai.

Naudojamas 35 Nm sukimo momentas.

• Patikrinamas stabdžių skysčio lygis, jei 
reikia, įpilama daugiau.

ĮSPĖJIMAS: Pakeitus trinkeles, kelis kartus 
pilnai paspaudžiamas stabdžių pedalas. Taip 
suporto stūmokliai nusistato reikiamoje 
padėtyje.

PARKAVIMO STABDŽIO ATSTATYMAS

• Naudojant diagnostinę sistemą, parkavimo 
stabdžio variklio stūmokliai sustumiami į 
pradinę poziciją.

Pastaba: Prieš sustumiant stūmoklį į cilindrą, 
iš bakelio išleidžiama šiek tiek stabdžių 
skysčio.  Jei bakelis pilnas, išbėgęs skysčio 
perteklius gali pažeisti kitus komponentus.

• Diagnostinis įrankis prijungiamas prie 
automobilio, pasirenkama parkavimo 
stabdžio funkcija.

• Stūmoklis priderinamas.

ĮSPĖJIMAS: Šiai procedūrai dažnai vien 
diagnostinio įrankio nepakanka. Stūmoklis 
spaudžiamas taip, kad tinkamai grįžtų į 
pirminę padėtį (spaudžiamas X taškas – žr. 
pav. „ Galinio suporto sandara“)

Stabdžių disko nuėmimas

• Atsukami atitinkami varžtai, nuimamas 
suporto apkaba. Atsiranda pilnas priėjimas 

prie stabdžių disko.

• Atsukamas disko varžtas, diskas bei trinkelės 
nuimami.

• Nuvalomos nuosėdos, ypač nuo judančių 
paviršių.

Pastaba: Diskus uždedant ant stebulės, 
jėga nenaudojama. Esant pasipriešinimui, 
naudojama tinkama rūdžių nuvalymo 
priemonė.

KEITIMAS

• Patikrinama, ar švarūs besiliečiantys 
paviršiai.  Stabdžių diskas uždedamas ant 
stebulės. Užveržiamas disko fiksavimo varžtas.

Naudojamas 4 Nm sukimo momentas.

• Vadovaujantis gamintojo instrukcijomis 
uždedamos trinkelės.

3 pav. Stabdžių trinkelių keitimas ir uždėjimo padėtis

4 pav. Galinio suporto schema

1. Parkavimo stabdžio jungiklis

2. Parkavimo stabdžio indikatorius

3. Parkavimo stabdžio indikatorius prietaisų 
skydelyje

4. Hidraulinės sistemos indikatorius prietaisų 
skydelyje

5. Garsinis indikatorius

6. Automatinio užlaikymo jungiklis

7. Parkavimo stabdžio valdymo įrenginys

8. „O“ formos žiedas

9. Parkavimo stabdžio variklis

10. Vidinis Torx varžtas

1. Stabdžių suporto korpusas
2. Parkavimo stabdžio variklis
3. Kaištis
4. Kaiščio gaubtas

5. Trinkelių apkaba
6. Stūmoklio apsauga
7. Stūmoklis
X. Spaudimo taškas
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delphiautoparts.com

Rinkitės „Delphi“ vairo mechanizmo dalis, kurios buvo išbandytos ekstremaliomis 
sąlygomis. 

kuriais siekiame tiekti pagal originalaus gamintojo standartus suprojektuotus  
ir pagamintus gaminius.
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Toyota SCV vožtuvų gedimas

Kai kuriuose Toyota modeliuose su 2.0 D-4D varikliais gali atsirasti gedimas, susijęs su įsiurbimo valdymo vožtuvais (SCV – angl. Suction 
Control Valve). Tai gali sukelti įvairias problemas, pavyzdžiui, staigų galios trūkumą, jos pertrūkius. Šiuo atveju gali užsidegti ir variklio 
techninio aptarnavimo indikatorius.

Nurodyti vožtuvai tvirtinami prie Denso elektroninio aukšto slėgio degalų siurblio. Jais kontroliuojamas degalų purkštukų vamzdžio slėgis 
ir degalų tūris. Šie vožtuvai – keičiamos dalys. Vožtuvuose gali būti pastebimas jų veikimo sulėtėjimas, kurio priežastis – vožtuvo lizdo 
nusidėvėjimas. Prijungus automobilį prie diagnostinės įrangos, turėtų būti parodomi toliau nurodyti klaidų kodai.P0627 (degalų siurblio 
valdymo grandinė atvira) arba 78 (degalų grandinės gedimas).

Esant šiems kodams, SCV vožtuvų pakeitimas turėtų tinkamai pašalinti sutrikimus. Tačiau Toyota D-4D varikliai gali patirti ir kitas 
problemas, susijusias su degalų siurbliais, purkštukais, EGR sistemomis, vakuumo perjungimo vožtuvais. Todėl nors SCV vožtuvų 
pakeitimas dažnai ir pašalina sutrikimus, tačiau tai nėra ta dalis, kurią pakeitus viskas susitvarko bet kokiu atveju.

Blue Print įsiurbimo valdymo vožtuvams ADT36846C suteikiama 3 metų neribotos ridos garantija. Blue Print paruošė specialias SCV 
keitimo instrukcijas Toyota RAV4 automobiliui. Tais pačiais principais vadovaujamasi ir kituose Toyota modeliuose.

Remontas trunka apytiksliai 45 minutes

2003 Toyota RAV4 2.0D-4D variklio skyrius

• Atsukami radiatoriaus plėtimosi bakelio varžtai (2 veržlės), jis pastumiamas į vieną pusę, taip 
atsiranda priėjimas prie degalų siurblio. Pageidaujant daugiau erdvės, galima atjungti viršutinę 
žarną. Į ją įstatomas kištukas.

• Nuimamas oro paėmimo / aušinimo vamzdis. 

1 pav.

• Degalų siurblys matomas žiūrint į kairę nuo starterio variklio. Patikrinama, ar plotas 
aplink žalius ir raudonus  SCV vožtuvus yra visiškai švarus, taip užtikrinama, kad į siurblį 
nepateks nešvarumai.

• Nuo SCV vožtuvų atjungiamos laidų jungtys. 

2 pav.

• Nuimami 4 SCV tvirtinimo varžtai (po 2 vienam vožtuvui), tada nuo siurblio nuimami 2 
vožtuvai. Įsidėmima raudono ir žalio vožtuvo pozicija (raudonas – priekyje).

• Nors naujų vožtuvų tarpinės suteptos iš anksto, rekomenduojama ant tarpinių pridėti truputį 
variklio tepalo. Taip sumažinama pažeidimų rizika užveržimo metu. 

3 pav.

4 pav.

• Įsitikinus, kad tvirtinimo vieta švari, atsargiai pridedami nauji vožtuvai. Prieš užveržiant 
varžtus, įsitikinama, kad vožtuvai pridėti teisingomis padėtimis, taip pat patikrinama, ar 
vožtuvo flanšas atitinka siurblio reikiamą vietą.

• Likusi dalis vyksta atvirkščia tvarka nei vožtuvų nuėmimas.

• Prieš testuojant automobilį kelyje, naudojant tinkamą diagnostinį įrankį (arba atjungiant 
ECU saugiklį kelioms minutėms) atstatomi variklio klaidų kodai.
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Patikrinimai, atliekami montuojant komponentą  Nr. 821340
Citroen ir Peugeot modeliams

Valeo garantinis skyrius pastaruoju metu gan dažnai susiduria su komplekto Nr. 821340 grąžinimais. Vartotojai skundžiasi sunkiu pavarų 
perjungimu, netolygiu sankabos 5jungimu. Dėl šių priežasčių sankabos disko stebulėje atsiranda krumplių pažeidimai, diskatoriuje – per 
didelio įtempimo žymės. 

Šiuose techninio aptarnavimo nurodymuose pateikiamos dažniausiai pasitaikančios problemos, kylančios sankabos keitimo metu.

1 pav. 

Alkūninio veleno daviklio nuėmimas

Norint nepažeisti alkūninio veleno centro, 
prieš montavimą daviklis atjungiamas nuo 
pavarų dėžės. Neatjungus daviklio, galimi 
netyčiniai jo pažeidimai. 

Tinkamas sankabos reguliavimas

Norint išvengti disko stebulės krumplių 
pažeidimų, vykdant sankabos montavimą 
pasirenkamas reikiamas centravimo įrankis.

2 pav.

Nors Valeo rinkinyje ir yra specialus 
pagalbinis plastikinis komponentas, sankabos 
montavimas vis tiek gali būti sudėtingas. 

Šiuo atveju rekomenduojama naudoti 
tinkamą centravimo įrankį, parodytą 
paveiksle. (2 pav.)

Kreipiančiosios įvorės keitimas

Citroen ir Peugeot automobilių markėms 
sankabos keitimo metu visada pravartu 
pakeisti ir kreipiančiąją įvorę. 

Įvorės nusidėvėjimas, dulkių kaupimasis, 
įvairios kitos  sankaupos apriboja guolio ir 
šakutės judėjimą, dėl to sankaba gali pilnai 
nesugrįžti į pradinę padėtį.

Esant riebokšlio pažeidimams, pavarų dėžės 
tepalas gali nutekėti ir ant naujos sankabos. 

Nepakeitus kreipiančiosios įvorės, diskatoriaus 
plunsnos gali nusidėvėti per greitai, dėl to 
tampa sunku perjungti pavaras, gali atsirasti 
trūkčiojimas įjungiant sankabą ir tt. 

Sankabos šakutės įvorių patikra

Rekomenduojama patikrinti, ar 
nenusidėvėjusios sankabos šakutės įvorės 
(apatinė šakutės įvorė pažymėta raudonai). 

Prieš įtvirtinant šakutę viršutinėje ir 
apatinėje įvorės, ji sutepama gamintojo 
rekomenduojamu tepalu. 

4 pav.

3 pav. 5 pav.

Sankabos rinkinių Nr. 821340 ir Nr. 821245 disko montavimas

Valeo techninio aptarnavimo skyrius sulaukia nemažai klausimų dėl komplektų Nr. 821340 ir Nr. 826245 sankabos disko montavimo. 

1 pav. Pusė, nukreipta į pavarų dėžę 2 pav. Pusė, nukreipta į smagratį

821340 ir 821245 komplektuose esantis 
diskas pusėse turi skirtingą išdėstymą. 
1 pav. parodyta centrinė stebulė, kurios 
korpusas šiek tiek iškeltas virš frikcinio 
paviršiaus. 2 pav. parodyta plokštesnė 
pusė, krumpliuota stebulė joje taip pat šiek 
tiek iškelta. 1 pav. parodyta pusė turi būti 
nusukta į pavarų dėžę, žiūrėti  į diskatorių. 
2 pav. parodyta pusė turi būti nukreipta į 
smagratį, montuojama centre.
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Stabdžių suporto montavimo ir diagnostikos patarimai

Šiame straipsnyje pateikiame informaciją apie tai, ką tiksliai turėtų daryti serviso meistras automobilio prietaisų skydelyje degant 
stabdžių patikros indikatoriui. Primygtinai rekomenduojama atsižvelgti į visus patarimus, nes dažnai pasitaiko atvejų, kada 
suportas pakeičiamas netikslingai.

Iš viso yra 4 pagrindiniai galimi stabdžių 
sistemos gedimai: nusidėvėjusios trinkelės, 
nusidėvėję diskai, netinkamas stabdžių 
skysčio lygis ar jo parametrai, daviklių 
gedimai. Tik atlikęs šiuos patikrinimus 
mechanikas gali daryti prielaidą, kad 
suportas sugedęs ir reikia jį keisti. Taip 
mažiau eikvojamas remonto laikas, galima 
sutaupyti išlaidų darbui ir medžiagoms.

4 PAGRINDINIAI PATIKRINIMAI PRIEŠ 
SUPORTO KEITIMĄ

Ar nenusidėvėjusios stabdžių trinkelės?

Patikrinama, ar trinkelės nėra per daug 
nusidėvėję, nesutrūkinėjusi, aptrupėjusi 
frikcinė medžiaga. Esant poreikiui,  
trinkelės pakeičiamos.

Ar nenusidėvėję stabdžių diskai?

Patikrinama, ar diskai per daug 
nenusidėvėję, ar nėra suraižymo, kitos 
žalos. Esant poreikiui, diskai pakeičiami.

Ar nenuteka stabdžių skystis?

Patikrinamas stabdžių skysčio lygis. Jei 
lygis per žemas, nustatoma nutekėjimo 
priežastis. Patikrinama, ar nėra nuotėkio 
bakelyje ir stabdžių cilindre. Jei nors 
viename iš jų yra pažeidimų, jie 
suremontuojami arba pakeičiami. Tuomet 
stabdžių skysčio nuotėkis patikrinamas 
ir pačiame suporte: ar nėra įplyšusių 
tarpinių, surūdijusių stūmoklių, pažeistų 
nuleidimo varžtų. Pastebėjus nors vieną iš 
šių požymių, suportas pakeičiamas.

Ar įvykdžius aukščiau aprašytus nurodymus 
stabdžių patikros indikatorius vis dar dega?

Šiuo atveju patikrinama, ar tinkamai veikia 
visi davikliai 

SUPORTŲ MONTAVIMO PATARIMAI

Klientams pateikiame tiek įprastinių, tiek 
EPB  suportų montavimo patarimus. 
Rekomenduojama griežtai vadovautis 
šiomis instrukcijomis, priešingu atveju 
stabdžių sistemai gali būti padaroma žala ar 
pablogėti stabdymas.

Įprastinis suportas

Visada būtina vadovautis gamintojo 
instrukcijomis, taip pat naudoti 

automobilio gamintojo rekomenduojamą 
stabdžių skystį. Visais atvejais sistema 
išplaunama, senas skystis niekada 
nemaišomas su nauju. Kadangi laikui 
bėgant suportų eksploatacinės savybės 
blogėja, rekomenduojama atlikti keitimą 
iš karto abiejose pusėse. Montavimo metu 
būtina stengtis per daug neužveržti ar 
nepažeisti nuleidimo varžto. Jį pažeidus, 
būtina keisti visą suportą.

EPB suportas

Yra 2 EPB apkabų tipai. Jei montuojama 
suportas yra su išoriniu varikliu 
– vadovaujamasi tomis pačiomis 
instrukcijomis, kaip ir montuojant 
įprastinius suportus.

Jei montuojamas suportas su vidiniu 
EPB varikliu, vadovaujamasi sekančiais 
nurodymais. Visada būtina keisti iš karto 
abu įrenginius – ir suportą, ir variklį. 
Nuėmimas vykdomas itin atidžiai, 
nepažeidžiant variklio korpuso. Keičiant 
suportus naudojamas tinkamas OBD II 
diagnostinis įrankis. Patartina itin atidžiai 
atjungti kištukinę jungtį – prieš atjungimą 
būtina tinkamai pakelti plastikinį 
fiksavimo elementą.

Bendrieji montavimo patarimai:

• Prieš montuojant naują suportą, būtina 
užtikrinti, kad stabdžių skystis nebūtų 
užterštas. Dėl šios priežasties stabdžių 
sistema išplaunama.

• Siekiant geriausių rezultatų, suportus 
rekomenduojama montuoti poromis – taip 
abiejose pusėse jos nusidėvės tolygiai. Tuo 
pačiu metu rekomenduojama pakeisti ir 
stabdžių trinkeles.

• Kadangi nuleidimo varžto skersmuo 
nedidelis, galimi dažni jo pažeidimai. 
Dėl korozijos tai ypač dažnai pasitaiko 
suportuose iš aliuminio. Atliekant 
procedūras su nuleidimo varžtu, būtina 
imtis ypatingų atsargumo priemonių. 
Pažeidus varžtą, būtina keisti visą 
suportą. Norint, kad senas suportas tiktų 
restauravimui, būtina palaikyti jo tinkamą 
būklę.

• Kiekvienos apžiūros metu patikrinama, 
ar suportuose nėra nutekėjimų, ar suporto 

apkaba slankioja laisvai ir veikia tinkamai. 
Tai itin svarbu tais atvejais, kada pirkėjas 
pastebi įtartiną triukšmą, stabdžių vibraciją 
ar tada, kai stabdymas pasidaro per silpnas.

Galinio stabdžių suporto montavimo 
patarimai:

Remy dažnai sulaukia kreipimųsi dėl 
rankinio stabdžio mechanizmo, esančio 
galiniuose suportuose. Problemų gali 
kilti tais atvejais, kada prieš pritvirtinant 
suportą pajudinama rankinio stabdžio 
svirtis. Rankinio stabdžio mechanizmas 
gamybos metu iš anksto nustatytas 
reikiamoje padėtyje – iki pritvirtinimo 
momento jis neturėtų būti judinamas. 

Tvirtinant galinius stabdžių suportus 
atsižvelgiama į šiuos aspektus:

• Pritvirtinus suportą patikrinama, ar 
atstumas tarp stabdžių trinkelių ir stabdžių 
disko neviršija 1 mm. Jei reikalingas 
koregavimas, trinkelės nuimamos, 
naudojant tinkamą įrankį reguliuojama 
stūmoklio padėtis. Taip pasiekiamas 
reikiamas atstumas (nejudinkite svirties).

• Trinkelės uždedamos iš naujo, 
išmatuojamas tarpas.

• Sumontuojamas rankinio stabdžio lynas, 
pašalinamas bet koks laisvumas (šiame 
etape negalima judinti svirties ar naudotis 
rankiniu stabdžiu).

• Pagal gamintojo instrukcijas nuorinama 
sistema.

• Paspaudus stabdį koja, vykdomas 
automatinis vidinis susireguliavimas. 
Pedalą gali tekti paspausti kelis kartus.

• Tolesnis reguliavimas vykdomas atliekant 
testavimą kelyje ar stabdžių stende.

• Šiame etape rankinis stabdis išbandomas. 
Gali būti reikalingas galutinis rankinio 
stabdžio lyno reguliavimas.

Kokybiškai restauruoti suportai suteikia 
unikalias galimybes, kuriomis būtų gaila 
nepasinaudoti!

Angl. EPB – Electronic Parking Brake 
(Elektroninis rankinis stabdis)
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Patarimas dėl kaitinimo žvakės keitimo

Kaitinimo žvakės naudojimo trukmė priklauso nuo jos tipo. Remiantis mūsų patirtimi, Bosch Duraterm® vidutiniškai užtenka 80 000 km, 
o štai keraminės žvakės gali tarnauti tiek pat, kiek variklis. Tai galioja esant įprastoms sąlygoms. Toliau pateikiamos sąlygos dėl įvairių 
veiksnių yra tiesiogiai susijusios su kaitinimo žvakės naudojimo trukme. 

Pavyzdžiui: Naudojimas netiesioginio dyzelinio įpurškimo (IDI), tiesioginio dyzelinio įpurškimo (DI) variklyje arba DI mažos kompresijos 
varikliuose, naudojimas tam tikruose varikliuose, kuriuose gausiai formuojasi suodžiai, rida, techninė priežiūra, įpurškimo nustatymas.

Kada keisti kaitinimo žvakę?

Klientai ne iš karto pripažįsta, kad reikia 
keisti vieną arba kelias kaitinimo žvakes. Jei 
variklis neužsiveda iš karto, klientas bando 
dar kartą. Galų gale atšalus orams gali būti 
per vėlu (žr. lentelę).

IDI ir DI variklių užvedimo efektyvumui 
itin didelę įtaką turi temperatūra, ypač 
esant šaltam orui. Užvedant IDI variklius 
keblumų kyla esant žemesnei nei 5 °C 
temperatūrai, net jei sugedusi tik viena 
kaitinimo žvakė. Užvedant DI variklius 
problemų kyla tada, kai, pvz., sugedusios 
dvi kaitinimo žvakės ir temperatūra žemesnė 
nei -10 °C. Todėl remonto dirbtuvės turėtų 
laiku informuoti klientus, kai kyla tokių 
problemų.

Dirbtuvėms rekomenduojama įspėti 
klientus apie su šaltu oru susijusias 
problemas, pvz., naudojant reklamą 
arba siunčiant laiškus. Žinoma, Bosch 
nerekomenduoja kaitinimo žvakių keitimo 
kaip savaime suprantamo veiksmo, tačiau 
pataria taikyti tokią praktiką: jei Bosch 
kaitinimo žvakė sugenda dar nenuvažiavus 
50 000 km, galima keisti tik ją; nuvažiavus 
daugiau nei 50 000 km, patartina keisti 
visas Bosch kaitinimo žvakes, nes tos, kurios 
dar veikia, gali greitai sugesti ir automobilį 
vėl gali tekti pristatyti techninei apžiūrai. 

Patikimas ir tikslus tikrinimas

Kaitinimo žvakės varžai tikrinti reikia 
naudoti tik ommetrą arba multimetrą, 
nes taip ji neperkaista dėl tiesioginės 
akumuliatoriaus įtampos.

Reguliarus tikrinimas kas  
80 000 – 100 000 km

Kaitinimo žvakės yra besidėvinčios dalys, 
todėl reikia reguliariai tikrinti, ar jos veikia 
tinkamai. Patirtis rodo, kad kaitinimo 
žvakės linkusios sparčiai viena po kitos 
pasiekti savo nusidėvėjimo ribą. Klientams 
pigiau keisti visą komplektą nei pakartotinai 
kiekvieną sugedusią kaitinimo žvakę 
atskirai, nes kiekvieną kartą reikia išimti 
jungiamuosius kabelius ir elektros laidus.

Triukšmingas, netolygus veikimas, 
variklio galios stoka? Laikas tikrinti 
kaitinimo žvakes!

Sugedusios kaitinimo žvakės gali būti 
daugelio problemų priežastimi. Jas vertėtų 
patikrinti atsiradus toliau nurodytiems 
požymiams:

• Dūmų debesis, ypač bandant užvesti esant 
šaltam orui.

• Didelis garsas užvedus šaltą variklį.

• Netolygus variklio veikimas, nors jis ir 
įšilęs.

• Galios netekimas arba padidėjusios degalų 
sąnaudos.

Praktiškas Bosch patarimas: keisdami 
kaitinimo žvakes visada pasirūpinkite 
tinkamu jų sukimo momentu.

Svarbu! Išimdami senas kaitinimo žvakes 
užtikrinkite, kad nebūtų viršytas kritinis 
sukimo momentas.

Patarimas. Senas kaitinimo žvakes išsukti 
lengviau, kai variklis įšilęs. Jei jos itin 
sunkiai pasiduoda sukamos, pamažu 
atsargiai atleiskite ir iš naujo priveržkite, 
atkreipdami dėmesį į kritinį sukimo 
momentą. Jei būtina, vėl užveskite variklį ir 
leiskite jam įšilti. Įdėdami naujas kaitinimo 
žvakes paisykite veržimo sukimo momento 
(žr. automobilio gamintojo technines 
sąlygas). 

Patarimas Prieš įdėdami kaitinimo žvakę 
nuvalykite jos lizdą ir angą.

Dažnai užduodami klausimai: 
specialistų atsakymai specialistams

Kokia yra standartinė kaitinimo žvakė?

Standartinė kaitinimo žvakė išsiskiria vieno 
arba dviejų kaitinimo siūlų technologija. Ji, 
skirtingai nei Duraterm®, nepritaikyta tęsti 
kaitinimo po užvedimo, nes tokiu atveju 
žvakė perdegtų. Ši standartinė technologija 
pradėta naudoti dar prieš 1990 m., o 
dabar ją iš esmės pakeitė Bosch siūloma 
Duraterm®.

Ar Duraterm® galima pakeisti į standartinę 
kaitinimo žvakę?

Ne, ji iš karto perdegtų, nes, skirtingai 
nei Duraterm®, nepritaikyta kaitinti po 
užvedimo.

Ar standartinę kaitinimo žvakę galima 
pakeisti į Duraterm®?

Paprastai taip. Vadovaukitės Bosch katalogų 
rekomendacijomis.

Kokie yra Duraterm® trūkumai arba 
pranašumai?

Trūkumų nėra. 

Pranašumai: 40 % ilgesnė naudojimo 
trukmė; greitesnis užvedimas, trunkantis 
iki 4 sekundžių, geresnis veikimas neįšilus 
varikliui, tuo pačiu naudinga aplinkai.

Ar įmanoma pakeisti Bosch arba automobilio 
gamintojo rekomenduojamą kaitinimo žvakę į 
ilgesnį kaitinimo vamzdelį turinčią kaitinimo 
žvakę?

Nerekomenduojama IDI varikliams, nes 
kaitinimo vamzdelis atsidurtų ties kuro 
purkštuku, todėl perdegtų daug greičiau.

Naudojant DI variklius, kiltų pavojus 
– būtų sugadinta kaitinimo žvakė arba 
stūmoklis. 

Terminalo veržlių užveržimo momentai

Sriegis Užveržimo momentas

4 mm (M4) max. 2.5 Nm

5 mm (M5) max. 5.0 Nm

Metalinių ar keramikinių kaitinimo žvakių, 
tokių kaip DuraSpeed®, užveržimo momentai

Sriegis Lūžio sukimo 
momentas

Užveržimo 
momentas

M 8 20 Nm 6 - 10 Nm

M 9 25 Nm 8 - 10 Nm

M 10 35 Nm 10 - 15 Nm

M 11 45 Nm 15 - 25 Nm
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Ar galima metalinę kaitinimo žvakę, pvz, 
Duraterm®, pakeisti į DuraSpeed® (keraminę) 
kaitinimo žvakę?

Ne, nes konstrukcija pritaikyta konkrečiam 
varikliui ir kaitinimo sistemai.

Ar šiuolaikinės kaitinimo žvakės vis dar gali 
būti tikrinamos naudojant kontrolinę lempą? 

Kontrolinės lempos būdavo naudojamos 
bendram kaitinimo žvakės veikimui 
tarp teigiamo akumuliatoriaus polio ir 
kaitinimo žvakės gnybto tikrinti. Šviečianti 
lempa nurodydavo, kad kaitinimo žvakė 
funkcionuoja gerai. Šiais laikais tai 
nebeįmanoma, nes kai kuriais atvejais 
kaitinimo lempos veikia žemoje įtampoje. 
12 V tikrinimo įtampa kaitinimo žvakę 
sugadintų.

Ar galutiniai vartotojai gali patys pakeisti 
kaitinimo žvakes?

Taip, bet tik tada, jei žino, ką daro, ir turi 
tam būtinus įrankius. Pvz., nenaudojant 
dinamometrinės rankenos kyla per didelio 
kaitinimo žvakės užveržimo rizika. Žemos 
įtampos kaitinimo žvakes tikrinant su 11 
V tikrinimo lempa arba senuoju greito 
veikimo tikrintuvu jas galima visiškai 
sugadinti. Tam tikrais atvejais tokios 
kaitinimo žvakės montuojamos variklio 
viduje po skirstomuoju velenu, kitaip 

tariant, jas sudėtinga išimti. Specialių žinių 
reikalaujantis darbas turi būti atliekamas 
specialistų dirbtuvėje.

Kokie rekomenduojami kaitinimo žvakių 
keitimo intervalai?

Paprastai kaitinimo žvakės keitimo 
intervalas nurodomas naudotojo 
instrukcijoje. Ar kaitinimo žvakės veikia 
tinkamai, Bosh rekomenduoja tikrinti kas 
80 000 – 100 000 km.

Į ką reikėtų atsižvelgti keičiant kaitinimo 
žvakes?

Įsitikinkite, kad keisdami naudojate 
tinkamo tipo kaitinimo žvakes.

Įdėdami arba išimdami paisykite tinkamo 
sukimo momento.

Išėmus patariama atidžiai apžiūrėti 
kaitinimo žvakės paviršių, kad būtų galima 
diagnozuoti galimą kaitinimo žvakės 
gedimo priežastį ir ją pašalinti. 

Ar dedamą Duraterm® reikia ištepti tepalu?

Ne. Nikeliuoti sriegiai nerūdija, o nuo 
tepalo įstringa variklyje.

Ką daryti, jei sunku išimti seną kaitinimo 
žvakę?

Niekada nenaudokite jėgos. 

Ar keraminės kaitinimo žvakės jautresnės 
karščiui nei metalinės?

Ne, keraminės kaitinimo žvakės gali atlaikyti 
itin aukštą temperatūrą ir kaitinti iki 1 300 
°C. Todėl jos idealiai tinka šiuolaikiniams 
ekologiškiems varikliams. Tokiomis sąlygomis 
metalinės žvakės perdegtų.

Vis dėlto keraminės kaitinimo žvakės jautrios 
įtempimui ir smūgiams. Pvz., jų negalima 
numesti ant žemės, nes keraminiame 
elemente gali atsirasti įtrūkių, kurie plika 
akimi vos įžiūrimi. Degimo kameroje 
elementas gali subyrėti ir tai varikliui sukeltų 
pragaištingus padarinius.

Kaip klientams, kurių automobiliuose 
neįtaisytas borto diagnostikos ekranas, sužinoti, 
kada reikia keisti kaitinimo žvakę?

Vasaros metu esant aukštai temperatūrai 
dyzeliniai varikliai užsiveda be pagalbos, 
net jei sugedusi viena arba kelios kaitinimo 
žvakės. Todėl klientai iš pradžių nieko 
nepastebi. Tačiau orams šaltėjant varikliui 
užvesti reikia daugiau laiko ir tai padaryti 
sunkiau. Užvesti 3 cilindrų variklį gali būti 
įmanoma. Esant žemesnei nei užšalimo 
temperatūrai, padėti gali tik dirbtuvė. Tai 
reiškia, kad kaitinimo žvakes patartina 
patikrinti dar prieš ateinant šaltiems orams, 
kad variklis patikimai užsivestų visą žiemą.

Čia pateikiama informacija nėra išsami. Atlikdami bandymus ir remonto darbus visada vadovaukitės atitinkama priežiūros 
dokumentacija. Neprisiimama jokia atsakomybė. Visos teisės, įskaitant patentines paraiškas, išimtinės teisės disponuoti ir kopijuoti 
bei perdavimo teisės, saugomos Robert Bosch GmbH.
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Patarimai servisams

delphiautoparts.com

Rinkitės „Delphi“ vairo mechanizmo dalis, kurios buvo išbandytos ekstremaliomis 
sąlygomis. 

kuriais siekiame tiekti pagal originalaus gamintojo standartus suprojektuotus  
ir pagamintus gaminius.



36

Patarimai servisams

DETALĖ TINKAMA GRĄŽINIMUI DETALĖ NETINKAMA GRĄŽINIMUI

Stiprintuvų ir vairo kolonėlių depozitų grąžinimo kriterijai

VAIRO STIPRINTUVŲ GRĄŽINIMAS
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Patarimai servisams

VAIRO KOLONĖLIŲ GRĄŽINIMAS

DETALĖ TINKAMA GRĄŽINIMUI DETALĖ NETINKAMA GRĄŽINIMUI



38

Patarimai servisams

Stabdžių suportų depozitų grąžinimas

DETALĖ TINKAMA GRĄŽINIMUI DETALĖ NETINKAMA GRĄŽINIMUI
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Patarimai servisams

DETALĖ TINKAMA GRĄŽINIMUI DETALĖ NETINKAMA GRĄŽINIMUI
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Patarimai servisams

Remy depozitų grąžinimas

STARTERIAI

DETALĖ TINKAMA GRĄŽINIMUI DETALĖ NETINKAMA GRĄŽINIMUI
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Patarimai servisams

DEGIMAS

TRŪKSTAMOS DALYS

KOROZIJA

GENERATORIAI

DETALĖ TINKAMA GRĄŽINIMUI

DETALĖ TINKAMA GRĄŽINIMUI

DETALĖ TINKAMA GRĄŽINIMUI

DETALĖ TINKAMA GRĄŽINIMUI

DETALĖ NETINKAMA GRĄŽINIMUI

DETALĖ NETINKAMA GRĄŽINIMUI

DETALĖ NETINKAMA GRĄŽINIMUI

DETALĖ NETINKAMA GRĄŽINIMUI
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Patarimai servisams

DETALĖ TINKAMA GRĄŽINIMUI DETALĖ NETINKAMA GRĄŽINIMUI
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Patarimai servisams

TRŪKSTAMOS DALYS

KOROZIJA

DETALĖ TINKAMA GRĄŽINIMUI

DETALĖ TINKAMA GRĄŽINIMUI

DETALĖ NETINKAMA GRĄŽINIMUI

DETALĖ NETINKAMA GRĄŽINIMUI
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Teisinė aplinka

Automobilių rinkos barometras

Lyginant naujai įvežtų ir naujų automobilių 
sandorių skaičių Baltijos šalyse, Lietuvoje 
parduodama 8,6 kartus daugiau naudotų 
automobilių nei naujų. Prieš metus šis santykis 
buvo prastesnis – vienam naujam automobiliui 
tekdavo 10,7 naudotų.

Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį parduodant 
vieną naują automobilį, į šalį buvo įvežti 8,6 
naudoto. Latvijoje šis santykis mažesnis tris 
kartus – 2,6, o Estijoje – beveik aštuonis. Estijoje 
įvežant vieną naują automobilį, importuojama 1,1 
naudoto automobilio.

Parduoti automobiliai

Nauji automobiliai

iki 1 metų

nuo 1 iki 5 metų

nuo 6 iki 10 metų

nuo 11 iki 15 metų

nuo 16 iki 20 metų

nuo 21 metų

4,4 %

0,2 %

7,9 %

23,2 %

31,8 %

22,5 %

9,9 %

23,8 %

0,9 %

19,2 %

31,3 %

17,8 %

5,5 %

1,4 %

Kiekis Apyvarta

Šaltinis: Autoplius.lt ir VĮ „Regitra“

Į Lietuvą dažniausiai įvežami 11-15 metų amžiaus 
automobiliai, o į Estiją ir Latviją jaunesni – 6-10 
metų. Palyginus procentines dalis, į Estiją įvežama 
2,5 karto, į Latviją beveik 1,6 karto daugiau 1-5 
metų automobilių nei į Lietuvą.
Antrąjį ketvirtį į Lietuvą įvežta daugiau naujesnių 
automobilių nei pernai per tą patį laikotarpį. 
Į mūsų šalį įvežta 5,7 proc. daugiau 1-5 metų 
automobilių, arba 221 vienetais daugiau nei prieš 
metus.
6-10 metų automobilių įvežta 5,7 proc. mažiau 
nei prieš metus, t.y. 827 vienetu. Taip pat 
importuota 5,7 proc. mažiau 11-15 metų amžiaus 
automobilių. Labiausiai padaugėjo, 544 vienetais, 
16-20 metų amžiaus automobilių skaičius. Jų per 
antrąjį ketvirtį įvežta 4,7 tūkst.
Į Latviją per antrąjį ketvirtį įvežta 7,7 proc. 
daugiau automobilių nei pernai tuo pačiu 
laikotarpiu. Iš viso 13,6 tūkst. vienetų. Visų 
amžiaus grupių automobilių įvežta daugiau. 

Naujai įvežti automobiliai 
pagal amžių

Lietuva

Latvija

Estija

iki
1 metų

0,2%

1,1%

1,2%

nuo 1 iki
 5 metų

10,5%

16,8%

26,0%

nuo 6 iki
 10 metų

35,2%

42,2%

41,3%

+0,7%

-1,3%

-3,9%

-1,4%

-0,2%

+2,6%

nuo 11 iki
 15 metų

40,5%

34,2%

23,8/%

nuo 16 iki
 20 metų

12,1%

4,7%

5,1%

nuo
21 metų

1,5%

1,0%

2,6%

-1,6%

+0,8%

+0,9%

+1,6%

+0,1%

-0,4%

+0,5%

+0,3%

+0,7%

Šaltinis: Autoplius.lt ir VĮ „Regitra“

+0,0%

+0,2%

+0,0%

Visi 10 populiariausių naudotų automobilių 
Lietuvoje – vokiškos kilmės. Populiariausiu naudotu 
automobiliu išlieka „Volkswagen Passat“. Nors šio 
modelio pardavimai antrąjį šių metų ketvirtį krito 
beveik 13 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 
praėjusiais metais, šių automobilių Lietuvoje parduota 
daugiausiai – 2918. „Volkswagen Passat“ automobilių 
parduota 841 vienetu daugiau nei antroje vietoje 
esančio „Opel Zafira“. Šio modelio parduota 2077 
vienetai.

Kitų modelių automobilių antrąjį šių metų ketvirtį 
parduota mažiau nei po 2000.

TOP 10 geriausiai parduodami naudoti 
automobiliai Lietuvoje

2 918

2 077

1 888

1 874

1 793

1 638

1 418

1 063

821

739

-12.9%

-5.9%

-10.6%

-11.3%

-20.6%

-8.4%

-8.9%

-8.4%

-17%

-15%

Volkswagen Passat

Opel Za�ra

Volkswagen Golf/Rabbit

Audi A6

Opel Astra

Audi A4

Bmw 5-series

Opel Vectra

Bmw 3-series

Mercedes-Benz Sprinter/t1

Šaltinis: Autoplius.lt ir „Autotyrimai“

Labiausiai – ūgtelėjo prieš 11-15 metų pagamintų automobilių grupė – 10,3 proc. Į Estiją per antrąjį ketvirtį įvežta 15,8 proc. mažiau 
automobilių nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (7,4 tūkst.).

Perkamiausių naudotų automobilių dešimtuke Lietuvoje – vien vokiški modeliai
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Naujai įvežtų automobilių palyginimas pagal degalų 
tipą
Iš visų į Lietuvą naujai įvežtų naudotų automobilių 
– 76,8 proc. yra dyzeliniai. Šių metų antrąjį ketvirtį, 
lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, 
dyzelinių automobilių populiarumas Lietuvoje 
paaugo 3,1 proc. Įvežamų dyzelinių automobilių 
procentinė dalis per metus padidėjo nežymiai – nuo 
73,7 iki 76,8 proc.
Latvijoje naujai įvežtų dyzelinių automobilių 
skaičius padidėjo 7,7 proc. ir pasiekė 13,613 tūkst. 
2013 m. antrąjį ketvirtį iš visų į Latviją įvežtų 
naudotų automobilių – 78,7 proc. buvo dyzeliniai, 
prieš metus jų skaičius buvo 80 proc.
Į Lietuvą įvežta beveik penkis kartus daugiau 
benzinu/elektra varomų automobilių nei į Estiją 
(267 prieš 51), o į Latviją dar mažiau – tik 24 
hibridiniai automobiliai. Šių metų antrąjį ketvirtį 
į Lietuvą buvo įvežta net 107 vienetais daugiau 
hibridinių automobilių nei tuo pat metu praėjusiais 
metais.

Naujai įvežtų automobilių 
palyginimas pagal degalų tipą

AlternatyvūsBenzinasDyzelinas

EstijaLietuva Latvija

19,8 %
- 3,5 %

17,6 %
+ 0,5 %

23,1 %
-0.1%

3,4 %
+ 0,4 %

3,7 %
+ 0,7 %

1,2 %
+ 0,3 %

76,8 %
+ 3,1 %

78,7 %
- 1,3 %

75,7 %
- 0,2 %

Šaltinis: Autoplius.lt ir „Autotyrimai“

Visose trijose Baltijos šalyse vis labiau populiarėja benzinu/dujomis varomi automobiliai, jų kasmet įvežama vis daugiau. Antrąjį ketvirtį jų į 
Lietuvą įvežta 1052, į Estiją – 31, o į Latviją – 350. Lyginant su praėjusių metų antruoju ketvirčiu, šių automobilių į Lietuvą per antrąjį ketvirtį 
įvežta 19 vienetų daugiau.

Lietuvoje naudoti dyzeliniai automobiliai vėl populiarėja

Latvijoje 2013 metais buvo nupirkta 36,1 proc. daugiau automobilių nei 2012 m. Tai ypač didelis šuolis. Po euro įvedimo lauktas rinkos 
sulėtėjimas Latvijoje taip ir neįvyko. Net po pernai metais įvykusio pardavimų šuolio, šioje šalyje toliau auga naujų ir naudotų automobilių 
pardavimai.
Šie metai Lietuvoje kaip pernai Latvijoje – „kojinių” tikrinimo metai prieš euro įvedimą, t.y. žmonės sparčiau leis santaupas grynaisiais. 
Prognozuojama, jog Lietuvos automobilių rinka į euro įvedimą reaguos daug ramiau – sandorių antrą pusmetį įvyks daugiau, bet tokio šuolio 
kaip kaimyninėje Latvijoje – nebus.

Prognozės: Naudotų automobilių nuosaikiai daugės, naujų gali mažėti

Nuo šių metų sausio 1 d. utilizacijos mokestis tapo privalomu visiems automobilių gamintojams. Mokestis nustatomas visiems Rusijos 
gamintojams, importuotojams ir gamintojams iš Muitų sąjungos šalių. Bazinis tarifas lengviesiems automobiliams siekia 20 tūkst. rub. (apie 422 
EUR), autobusams ir krovininiams automobiliams – 150 tūkst. rub. (apie 3163 EUR).
Iki 2016 m. Rusijos vyriausybė planuoja skirti 270 mlrd. rub. (apie 5,7 mlrd EUR),  gamintojams paremti. Teigiama, jog subsidijos padengs iki 
70 proc. utilizacijos mokesčiui skirtų išlaidų.
Eurazijos ekonominė komisija balandžio 1 d. priėmė sprendimą taikyti muito mokesčius įvežamiems turistiniams ir tarpmiestiniams autobusams. 
Muito tarifas sudarys 18 proc. nustatytos transporto priemonės vertės. Mokestis bus taikomas 4-tos ekonominės klasės, didesnio nei 2500 cm3 
darbinio tūrio, nuo 11,5 m gabaritinio ilgio autobusams, turintiems ne mažiau kaip 41 sėdimąją vietą ir 5 m bagažinę. Muitas įvedamas siekiant 
paskatinti gamintojus tobulinti savo produkcijos charakteristikas. 5 ekonominės klasės autobusams muito mokestis nebus taikomas.
Pokyčiai palietė ir Ukrainą – kovo 14 d. rinkliava automobiliams su benzininiais 1000-1500 cm3 varikliais sumažinta nuo 6,46 iki 4,31 proc. 
Nuo 2015 m. kovo 14 d. rinkliavą planuojama sumažinti iki 2,15 proc.
Automobiliams su 1500-2200 cm3 varikliais mokestis sumažintas nuo 12,95 iki 8,63 proc., o po metų – iki 4,32 proc. Ukraina savo sprendimą 
argumentuoja būtinybe paremti vietinius gamintojus. ES ir Rusija į tai atsakė papildomais mokesčiais importuojamoms iš Ukrainos prekėms.
Gegužės 21 d. ES padavė ieškinį Pasaulio prekybos organizacijai (PPO) dėl Rusijos įvestų antidempingo muito priemonių įvežamiems 
lengviesiems komerciniams automobiliams iš Vokietijos, Italijos ir Turkijos. 2013 m. gegužės 14 d. Eurazijos ekonominė komisija įvedė 
penkiametes antidempingo muito rinkliavas 2,8-3,5 t masės automobiliams iš Vokietijos, Italijos ir Turkijos. Turkijos gamintojui „Ford Otosan 
Sanayi Sirketi” bei kitiems šios šalies gamintojams mokestis sudaro 11,1 proc. nuo muitinės vertės, italų gamintojams – 23 proc., Vokietijos – 
29,6 proc. Tai jau trečias ieškinys PPO prieš Rusiją.
Siekdama pagerinti situaciją Rusijos automobilių pramonėje ši valstybė priėmė dar vieną naują sprendimą. Premjeras Dimitrijus Medvedevas 
liepos 15 d. pasirašė nutarimą uždrausti viešuosius pirkimus užsienio technikai, jeigu analogišką techniką gali tiekti vietiniai gamintojai. D. 
Medvedevas pabrėžė, kad toks žingsnis žengtas ne dėl vykstančių ginčų tarp ES ir Rusijos, o siekiant išgelbėti savo pramonę. Šalies premjeras 
akcentavo, kad jie nesiekia atsisakyti bendradarbiavimo su užsienio kompanijomis.

Rusijos ir ES konflikte dėl utilizacijos mokesčio – nauji sprendimai

Šaltinis: Autoplius.lt
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Technologijų naujienos
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45%LESS
CASTROL EDGE SU TITANIUM FST™  
YRA IKI 45% STIPRESNĖ** MAŽINANT  
METALINIŲ DALIŲ TARPUSAVIO       
KONTAKTĄ, LYGINANT SU ARTIMIAUSIU 
KONKURENTU RINKOJE

METALINIŲ 
DALIŲ 
TARPUSAVIO 

VIDUTINIS METALINIŲ DALIŲ 
TARPUSAVIO KONTAKTAS %  

VOŽTUVO ĮVORĖJE 0
SU TITANIUM FST™

CASTROL EDGE SU 
TITANIUM FST™ SUMAŽINA 
TRINTĮ IKI 15%*

CASTROL EDGE 
BE TITANIUM FST ™

0%

-15%
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SU TITANIUM FST™

SKATINAMI NUOLATINIO 
TOBULĖJIMO IR ‘MOKSLO 

PAŽANGOS’ SUKŪRĖME TITANO 
STIPRUMO ALYVĄ

Automobilių gamintojų pažangios 
technologijos ir variklių konstrukcijos 
pakeitimai, leido sukurti efektyvesnius 
variklius. Tačiau tai sąlygoja aukštenę 
darbinę temperatūrą, bei slėgi variklio 
viduje. Vienintelė alyva skiria metalines 
dalis nuo tarpusavio kontakto, todėl ji turi 
būti ir išlikti stipri.

Castrol naujausia variklių alyvų gama 
yra stipriausia sukurta iki šiol. Naujoji 
Castrol EDGE yra su TITANIUM FST™, 
kuri padvigubina plėvelės stiprumą, 
neleidžiant plėvelei suirti. Įrodyta, jog 
unikalus titano polimeras yra ypatingai 
reikšmingas kovojant su trintimi, kuri 
neleidžia varikliui dirbi maksimaliai 
efektyviai, taip padidindamas variklio 
galią iki 15%* ir sumažina metalinių dalių 
tarpusavio kontaktą, kuris gali pažeisti 
variklio dalis. Tai padeda varikliui dirbti 
žymiai efektyviau. 

Castrol alyva taip pat įrodyta esanti 
stipresnė už konkurentų alyvas. Lyginant 
su artimiausiu konkurentu, naujoji Castrol 
EDGE su TITANIUM FST™ įrodė esanti iki 
45%** tvirtesnė metalinių dalių tarpusavio 
kontakto metu. Atlikus nepriklausomus 
variklio bandymus, Castrol EDGE TITANIUM 
FST™ alyvos apsaugojo variklį mažiausiai iki 

140 valandų*** ilgiau nei tos pačios alyvos 
be TITANIUM FST™.
“Unikali TITANIUM FST™ naujoje Castrol 
EDGE gamoje, iš esmės pakeičia 
alyvos elgesį ekstremaliomis variklio 
darbo sąlygomis,” sako Simon Gurney, 
vyresnysis Castrol plėtros technologas.                                                                                             
“Per paskutinį dešimtmetį, mūsų 
mokslininkai kruopščiai atliko šimtus 
testų bei variklio bandymų laboratorijoje, 
siekiant sukurti ir ištobulinti alyvos mišinio 
sudėtį.”

Daugiau nei 2400 skirtingų alyvos mišinių 
buvo išbandyti, naudojant skirtingus 
procesus ir prietaisus, siekiant sukurti 
optimalų mišinį. Šiuose bandymuose 
buvo testų, kurie įrodė alyvos sugebėjimą 
mažinti trintį, metalinių dalių tarpusavio 
kontaktą, apsaugoti metalines dalis nuo 
nusidevėjimo ir korozijos, veikti ekstremaliai 
aukštose ir žemose temperatūrose. Alyvos 
savybės bandymų metu buvo matuojamos 
daugybe būdų. 

“Kadangi mes peržengėme fizikos 
ir chemijos mokslų ribas, kad geriau 
suprastume kaip ir kodėl Castrol EDGE su 
TITANIUM FST™ padidina alyvos plėvelės 
jėgą, mes dirbome su garsiausiais pasaulio 
mokslininkais, žinomiausiose akademinėse 

mokslo institucijose, kurių specialistai 
tyrė medžiagos savybes ekstremaliose 
sąlygose,” aiškina Gareth Dowd, vyriausias 
Castrol Technologas. 
 
“Šie mokslininkai naudoja pažangiausias 
priemones ištirti alyvos struktūros 
elgseną molekulių lygmenyje, esant 
ypatingai aukštiems slėgiams. Kad 
paaiškinti reiškinius vykstančius su alyva 
esant dideliems slėgiams, mokslininkai 
kuria naujus matavimo procesus ir taiko 
technologijas, kurios niekada dar nebuvo 
taikomos.” tęsia Gareth Dowd.

Toks ilgas yra kelias, kuriuo Castrol eina 
siekdama suteikti vartotojams visišką 
pasitikėjimą savo automobilio varikliu, kad 
ir kokiomis sąlygomis vairuotumėte.

*Mūsų bandymuose, Castrol EDGE su TITANIUM FST ™ sumažino 
trintį iki 15%, lyginant su tokia pačia Castrol alyva be TITANIUM FST 
™. Palyginta 61% iš mūsų 2012 metais parduotų produktų.
**Skirtingo greičio teste, Alyvos Stiprumo Bandyme, Castrol 
EDGE su TITANIUM FST ™ įrodė esanti iki 45% stiprenė nei 
artimiausias konkurentas metalinių dalių tarpusavio kontakte. 
Palyginta 61% iš mūsų 2012 metais parduotų produktų.                                                             
***Nepriklausomame variklio nusidėvėjimo teste, Castrol EDGE 
alyvos su TITANIUM FST ™ išlaikė savo savybes ir alyvos plėvelę 
daugiau nei 140 valandų ilgiau nei tos pačios Castrol alyvos be 
TITANIUM FST™.
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kontaktą, apsaugoti metalines dalis nuo 
nusidevėjimo ir korozijos, veikti ekstremaliai 
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mokslininkais, žinomiausiose akademinėse 

mokslo institucijose, kurių specialistai 
tyrė medžiagos savybes ekstremaliose 
sąlygose,” aiškina Gareth Dowd, vyriausias 
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paaiškinti reiškinius vykstančius su alyva 
esant dideliems slėgiams, mokslininkai 
kuria naujus matavimo procesus ir taiko 
technologijas, kurios niekada dar nebuvo 
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trintį iki 15%, lyginant su tokia pačia Castrol alyva be TITANIUM FST 
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Castrol EDGE dabar su TITANIUM FST™ yra mūsų stipriausia ir pažangiausia alyvų gama, sukurta iki šiol.
TITANIUM FST™ padvigubina alyvos plėvelės stiprumą, apsaugodama nuo sunykimo ir dar labiau sumažindama trintį. 

Taigi Jūs galite būti tikras, kad Jūsų automobilio variklis veiks, kaip Jūs norite ir kada Jūs norite. 

Castrol EDGE su TITANIUM FST™ : stiprumas, siekiant maksimalaus efektyvumo.
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KYB Corporation pradėjo bendradarbiauti 
su Nissan Motor Co. Ltd. Bendradarbiavimo 
tikslas – paruošti ir įdiegti pirmą pasaulyje 
tiesioginę, adaptacinę vairavimo sistemą. KYB 
naujai sistemai tieks elektroninį valdymo 
bloką (ECU), pavarą ir servo variklis. Ši 
sistema bus montuojama Skyline modelyje, 
kuris yra pirmuoju automobiliu pasaulyje 
turinčiu šį naują spendimą. 

KYB atidarė Elektroninių Technologijų 
Centrą (Electronics Technology Centre), 
kuris sustiprins kompanijos poziciją naujųjų 
technologijų srityje. Tai bus įmanoma 
specialistų orientuotų į projektavimą, testų 
atlikimą bei elektroninių kompiuterių 
gamybos technologijas dėka. Priklausanti 
KYB kompanijai bendrovė KYB Trondule 

Co. atidarė elektroninių valdymo blokų 
(ECU) skirtų automobiliams gamyklą. 

Taip pat buvo atidaryta pavarų ir servo 
variklių montavimo linija. Ateityje KYB 
planuoja įdiegti savo integruotą elektroninių 
komponentų gamybos sistemą – nuo 
projektavimo, testavimo, bandymų ir 
įvertinimo  iki serijinės gamybos. Tai yra 
susiję su tolesnėmis investicijomis skirtomis 
vystimuisi bei gamybai. 

Įprasta vairavimo sistema perduoda judesius 
iš vairo ratams mechaninių jungčių dėka. 
Tiesioginė, adaptacinė vairavimo sistema 
veikia intuityviai ir prisitaiko prie „vairavimo 
stiliaus“. Sistema prisitaiko prie jėgos, kurį 
veikia ant vairo ir perduoda informaciją į 
elektroninį valdymo bloką (ECU), kuris 

tuo pat metu gauna informaciją apie kelią 
ir ratų būseną. Elektroninis valdymo blokas 
(ECU) apdoroja visą informaciją ir perduoda 
vairuotojui perduoda tik tas duomenis, 
kurių vairuotojas reikalauja. Tai reiškia, kad 
vairuojamame rate nesijaučia jokių vibracijų 
arba smūgių. Visą laiką lieka nejudrūs.  
Priekiniai ratai reaguoja net į menkiausią 
krypties pakeitimą. 

KYB gamina ir pristato pirmajam 
montavimui daugeliui automobilių 
gamintojų vairo stiprintuvo siurblius. KYB 
bendradarbiauja su Nissan jau daugelį metų, 
o bendradarbiavimas naujosios inovacinės 
technologijos srityje tai dvišalių santykių 
sustiprinimas.

Naujos kartos KYB vairavimo sistemos

Originalių dalių technologijų kreivės įvaldymas

Norint žengti koja kojon su sudėtingais automobilių sistemų reikalavimais, būtina remtis tik patikimais tiekėjais ir prekiniais ženklais.

Kokia naujovė bus išrasta rytoj? Jei šis klausimas kyla galvojant apie važiavimo, emisijos, vairavimo, pakabos ir kitas kontrolės 
technologijas, galite būti tikri, kad geriausi pasaulio inžinieriai jau kuria naujausias sistemas, galinčias ženkliai pagerinti automobilių 
eksploatacines savybes jau po 5 ar 10 metų.

Antrinės rinkos paslaugų tiekėjams sparčios inovacijos gali būti laikomos tiek iššūkiu, tiek nauja galimybe. Tai priklauso nuo jų ryšių 
stiprumo. Kaip teigia Alex Gelbcke, Europos Temeco antrinės rinkos padalinio vadovas, ypatingai svarbu bendradarbiauti būtent su 
tomis bendrovėmis, kuriose dirbantys inžinieriai daug dėmesio skiria būtent originalių dalių technologijų plėtojimui.

Jis teigia: „Automobilių servisai, pasitikintys pasauliniais tiekėjais, turinčiais didelį originalių dalių asortimentą, ilgu laikotarpiu 
visada turės didesnį pranašumą. Jie galės  išvengti kokybės problemų ir grąžinimų, o tai padės užtikrinti didesnį pirkėjų 
pasitenkinimą bei lojalumą. Serviso meistrai turės priėjimą prie geriausių mokymų bei tinkamos techninės pagalbos, tai suteiks 
galimybę daug tiksliau ir efektyviau diagnozuoti automobilių gedimus ir tinkamai vykdyti remonto darbus.”

Jis taip pat priduria, kad naudojant pigesnes neoriginalias dalis, galima greitai prarasti geriausius pirkėjus.

Tenneco Monroe® amortizatoriai, vairavimo, pakabos, Walker® emisijų kontrolės sistemų asortimentas – tai puikus pavyzdys, 
kada antrinėje rinkoje gaunamas sinergijos efektas, pagrįstas originalių atsarginių dalių tiekimu. Tenneco, kaip vienas didžiausių 
važiavimo, pakabos, vairavimo, emisijų kontrolės sistemų tiekėjas yra visiškai pasirengęs padėti servisams ne tik efektyviai 
diagnozuoti gedimus, bet ir vykdyti šių produktų bei sistemų remonto darbus. Tai galima atlikti vos tik automobiliui įžengus į 
antrinės rinkos fazę ir atsiradus dalių keitimo poreikiui.
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Originalių dalių gamybos lyderystė padėjo 
Walker prekės ženklui tapti vienu geriausių 
DPF filtrų ir katalizatorių gamybos 
srityje. Naujos kartos emisijų valdymo 
ir važiavimo kontrolės technologijos tai 
aiškiai demonstruoja. Tenneco inžinieriams 
pavyko pasiekti kelis svarbius technologinius 
persilaužimus, kurie greičiausiai taps 
kiekvieno rytdienos automobilio standartu. 
Jie susideda iš šių technologijų:
Nuolat kintanti pusiau aktyvi pakaba 
(angl. CVSA – Continuously Variable 
Semi-Active Suspension) – tai sistema, 
automatiškai reguliuojanti amortizatoriaus 
tamprumo charakteristikas pagal kelio sąlygas 
ir įvairias automobilio dinamikas, įskaitant 
greitį, posūkius, didesnio kampo posūkius  
bei  vairuotojo įvedamus duomenis.
Aktyvios pakabos automobilis (angl. 
ACOCAR  – Active Suspension Car) 

– pilnai valdoma pakabos sistema, kada 
automobilis visiškai kontroliuojamas išilginės, 
skersinės ašies sukimosi  bei vertikaliosios 
pozicijos atžvilgiu. Taip pasiekiamas 
geriausias valdymas, saugumas, komfortas. 
Sistema paleidžiama 2 aktyvatoriais su 2 el. 
vožtuvais ir hidrauliniais siurbliais.
Angliavandenilių dozavimas kolektoriuje 
(angl. Hydrocarbon Manifold Dosing) 
– įpurškiant dyzelinį kurą tiesiai į variklio 
kolektorių, sistema optimizuoja DPF 
regeneraciją. Ši technologija jau testuojama 
kelių pasaulinio lygio gamintojų.
Benzino dalelių filtras (angl. Gasoline 
Particulate Filter) – GPF technologija 
kuriama tam, kad 2017 metų automobiliai 
atitiktų EU6c emisijų reikalavimus. 
Charakteristinė garso sistema (angl. 
Signature Sound System) – technologija 
tinkama dyzeliniams, benzininiams, 

elektriniams ir hibridiniams automobiliams. 
Automobilis naudoja iš anksto sukurtus 
išmetimo tonus, taip išreiškiamas specialus 
prekinio ženklo įvaizdis. Garsus išskiria audio 
valdiklis/stiprintuvas, esantis automobilio 
viduje. Įrenginys sujungtas su kolonėle, 
įrengtoje šalia išmetimo vamzdžio.
„Šių technologijų atžvilgiu Tenneco 
priklausantys  Monroe ir Walker prekiniai 
ženklai, pasitelkiant originalių dalių gamybos 
pranašumus turės galimybę padėti  net tik 
servisams, bet ir kitiems pirkėjams tinkamai 
atsižvelgti į diagnostikos bei remonto 
galimybes antrinėje rinkoje”  – sako Gelbcke. 
„Pasirinkdami Monroe ir Walker, pirkėjai 
gali būti tikri, kad jie garantuotai įdiegs 
originalių dalių kokybės sprendimus, visiškai 
atitinkančius automobilio reikalavimus ir 
vartotojo poreikius“. 

Žvelgiama pirmyn į rytojų

 Sogefi Diesel3Tech - aukštesni dyzelinio kuro filtrų standartai

Dyzeliniai automobiliai tampa vis labiau 
pageidaujami

1973 metais keturis kartus pakilusi naftos 
kaina paskatino skeptiškus Europos 
automobilių pirkėjus pirmą kartą rimtai 
pažvelgti į dyzelinius variklius. Šis variklis 
ilgai buvo suvokiamas kaip triukšmingas, 
daug dūminantis, didelio svorio ir 
neefektyvus, vienintelis jo privalumas – 
dyzelino kaina visada buvo žemesnė nei 
benzino. Dyzelinių variklių paklausa augo 
laipsniškai, o 1990 metais Europoje tokių 
automobilių dalis sudarė 10 %. 
Vėliau pasirodė pirmieji įpurškimo siurbliai, 
aukšto slėgio įpurškimo patobulinimai, 
taršą mažinantys turbo varikliai, 
išmetimo dujų perdirbimo vožtuvai, 
dalelių filtrai. Šios technologijos padėjo 
ženkliai sumažinti degalų suvartojimą ir 
pagerinti eksploatacines savybes. Dyzelinių 
automobilių rinkos dalis sparčiai pradėjo 
kilti aukštyn ir 2012 metais ji sudarė 32 %. 
Tai skaičius, kuris nuolat auga iki šiol.

Tobulėjant varikliams, atsiranda nauji 
su filtravimu susiję iššūkiai

Žvelgiant kitu aspektu, pažangiems 
varikliams reikėjo vis daugiau papildomos 
įrangos ir techninės priežiūros. Lyginant 
su savo pirmtakais, šie varikliai tapo daug 
jautresni taršai. Net mažiausia purvo 
dalelė gali nepataisomai sugadinti visą 
kuro sistemą: nuo siurblio iki purkštukų. 
Mažiausias vandens lašas gali sukelti 
didelį gedimą, kuriam reikės itin brangaus 
remonto.

Sogefi - tai gamintojas, patenkinantis 
visus reikalavimus

Automobilių pramonės naujokas Sogefi 
buvo įkurtas tam, kad būtų įveikti visi čia 
paminėti iššūkiai. Šiuolaikiniai sprendimai 
leidžia užtikrinti itin geras komponentų 
savybes tiek originalių, tiek atsarginių dalių 
pirkėjams. Filtrams garantuojamas išskirtinis 
filtravimo efektyvumas. Tarp bendrovės 
gaminamų produktų yra netgi elektroniniai 
kuro šildytuvai bei vandens davikliai. Šiomis 
priemonėmis Common Rail kuro sistemos 
apsaugomos dar labiau.

Diesel3Tech kelia kartelę dar aukščiau

Pristatoma nauja Diesel3Tech technologija 
– naujasis Sogefi prekinis ženklas. Išplėtojus 
šią technologiją, buvo pasiektas itin didelis 
persilaužimas. Jo esmė - viename filtravimo 
elemente yra suderintos trys medžiagos, 
pasižyminčios dideliu filtravimo efektyvumu. 
Pirmieji du sluoksniai, apsaugantys variklį 
nuo dalelių patekimo, pasiekia net 95 % 
filtravimo efektyvumą (mažesnių nei 4μm 
dalelių). Trečiasis sluoksnis, pagamintas iš 
vandeniui atsparios medžiagos, pašalina 
99 % vandens, nepriklausomai nuo lašo 
matmenų.
Diesel3Tech buvo sukurtas siekiant 
išvengti ivairiu problemu atsirandančių 
naudojant naujas dyzelinio kuro rūšis: 
žemo sieros kiekio dyzelinį kurą, taip pat 
pirmos kartos biodyzeliną, pagamintą iš 
augalinių ir gyvulinių riebalų (riebiųjų 
rūgščių metilo esterių). Šiose naujose degalų 
rūšyse yra didesnis įsimaišiusio vandens 
kiekis. Mažesni vandens lašeliai ir didelis 

emulsijos stabilumas neleidžia įprastiems 
vandens atskyrimo filtrams tinkamai atlikti 
savo funkcijos. Taip moderniose aukšto 
slėgio įpurškimo sistemose gali atsirasti 
įvairūs gedimai. Diesel3Tech užtikrina 
optimalią dyzelinio kuro įpurškimo sistemų 
apsaugą visoms ateities dyzelinio kuro 
rūšims, įskaitant žemo sieros kiekio kurą 
ar biodyzeliną. Šis svarbus technologinis 
persilaužimas garantuoja tinkamą veikimą 
net ir naudojant pačias įvairiausias dyzelinio 
kuro rūšis. Tai daug didesnis privalumas nei 
vien tik geras cheminis suderinamumas, kurį 
gali pasiūlyti įprastinių filtrų gamintojai.
Diesel3Tech filtro medžiaga visada bus 
tinkama bet kuriai Europos dyzelinio kuro 
rūšiai (iki 30 % biodyzelino), taip pat 
puikiai atitiks viso pasaulio automobilių 
gamintojų reikalavimus, garantuojant 
geriausią rinkoje filtravimo efektyvumą. 
Tai leis užtikrinti dar ilgesnį periodą tarp 
serviso procedūrų ir galiausiai taps savaime 
suprantamu standartu.

Diesel3Tech pagrindiniai privalumai 

• Nustatyti aukštesni filtravimo savybių 
standartai tiek originalių, tiek atsarginių 
dalių gamintojams.
• Viename filtravimo elemente suderintos 
kelios filtravimo medžiagos. Taip 
garantuojamas unikalus vandens atskyrimo 
efektyvumas esant bet kokiam lašelio 
dydžiui, nepriklausomai nuo dyzelino rūšies 
(biodyzelino ar kitų).
• Pailgėja variklio tarnavimo laikas ir 
laikotarpis tarp techninio aptarnavimo 
procedūrų.
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Ar žinote, kad...?

1 vieta. Traktoriaus LeTourneau 
L-2350 padangos. Didžiausias planetoje 
traktorius, sveriantis 400 tonų, yra 
įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Jo 4 
metrų (arba R75) skersmens padangos 
plotis – 1,78 m. Oficialūs matmenys - 
70/70-75 SRG DT. Grandiniais šarvais 
apmušta padanga sveria 4 800 kg ir 
kainuoja apie 160 000 Lt.

2 vieta. Bugatti Veyron padangos. Šio 
galiūno padangų komplektas kainuoja 
beveik 100 000 Lt ir yra brangiausios 
pasaulyje.

Atsižvelgiant į Bugatti išvystomą greitį, 
siekiantį 400 km/h + ir faktą, kad 
„liekiant“ tokiu greičiu anksčiau ar vėliau 
ateina laikas sustabdyti automobilį, 
padangų kainos vertė pasikeičia.

3 vieta. 1929 m. pagamintas autobusas 
Leyland Lion (pasaulyje likęs vienintelis 
toks) buvo “apautas” naujomis R 24 
skersmens padangomis, kurios pagal 
specialų užsakymą buvo pagamintos JAV. 

Šešių padangų komplektas muziejaus 
eksponatui kainavo apie 12 000 Lt.

Oficialiai pirmuoju laikomas automobilio numeris, išduotas Miunchene 1899-ųjų balandžio 14-ąją. 

Brangiausi pasaulyje automobilių numeriai:

2008 m. Jungtiniai Arabų Emyratai, numeris „1“, kainavęs 52,2 mln. drachmų (apie 14,2 mln. dolerių).

2009 m. Didžioji Britanija, numeris „1D“, kainavęs 513 tūkst. dolerių.

2006 m. Didžioji Britanija, numeris „M1“, kainavęs 500 tūkst. dolerių.

Brangiausios pasaulyje padangos

Įdomūs faktai apie automobilių numerius

Už brūkšnio 

Nelaikančios nė vienų lenktynių, Formulės-1 padangos kainuoja apie 1 300 Lt už vienetą.
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• Kiekvieno ryto spūsčių priežastis Indijoje 
- ant gatvės sugulusios karvės. Kadangi tai – 
šventi gyvūnai, jų negalima žudyti ar varyti, 
tad vairuotojams belieka laukti, kol gyvuliai 
pasitrauks patys.

• Tiltas tarp Tailando ir Laoso tapo 
įdomiausių spūsčių vieta. Tailande 
vairuotojai yra įpratę prie eismo kairiąja 
puse, o Laoso – dešiniąja. Vairuotojai nuolat 
ginčijasi, kurioje pusėje derėtų pakeisti 
eismo juostų kryptį. Galų gale pasiektas 
kompromisas – savaitei eismo kryptis yra 

keičiama Tailando, savaitei – Laoso kelio 
dalyje.

• Efektyviausią būdą kovoti su spūstimis 
sugalvojo Singapūro gyventojai. Šioje šalyje 
ribojamas parduodamų automobilių kiekis, 
jie čia kai kuriais atvejais kainuoja net tris 
kartus brangiau nei rinkos vertė. 

• Įdomiai spūsčių problemas sprendžia 
Indonezijoje – čia uždrausta važiuoti 
automobiliu, jei jame mažiau nei trys 
keleiviai. Norėdamas nuvykti į reikiamą 

vietą, vairuotojas privalo susirasti bent 
jau du pakeleivius bei sumokėti jiems už 
sugaištą laiką.

• Brazilijoje, San Paule, piko valandomis 
į gatves leidžiama išvažiuoti tik 
automobiliams, kurių numeriai baigiasi tam 
tikrais skaičiais. Pavyzdžiui, pirmadienį – 1 
arba 2, antradienį – 3 arba 4 ir pan. 

• Ilgiausias pasaulio kamštis užfiksuotas 
1980 m. nuo Paryžiaus iki Liono 
(Prancūzija). Kamščio ilgis siekė 183.3 km.

• Oro kondicionieriaus atsiradimui įtakos 
turėjo Michaelio Faradėjaus 1820 metais 
pirmą kartą sumanyta šiuolaikinio oro 
kondicionieriaus koncepcija. Jis įrodė, kad 
suspaustas ir suskystintas amoniakas šaldo 
orą jam garuojant.

• „Packard“ buvo pirmasis automobilių 
gamintojas, naudojantis oro kondicionierių 
savo automobiliuose. Šis įrenginys 
automobilyje buvo pritaikytas 1936 metais. 
Norėdamas įjungti kondicionierių, šio 

automobilio vairuotojas turėjo užgesinti 
variklį ir uždėti dirželį ant kompresoriaus 
skriemulio.  Didžiulis garintuvas buvo 
įmontuotas bagažinėje ir žymiai sumažino 
vietos bagažui. Tačiau šis įtaisas leido 
gamintojams pareikšti: „Pamirškite karštį šią 
vasarą vieninteliame automobilyje pasaulyje 
su oro kondicionieriumi!” Ir tai buvo tiesa.

• 1957 metais Cadillac Eldorado 
Broughams tapo pirmuoju automobiliu, 
kuriame oro kondicionierius buvo 

standartinės įrangos dalis.

• Pirmiausiai šaldomosiose mašinose buvo 
naudojamas amoniakas. Bet nepaisant 
puikių termodinaminių savybių, jis pasirodė 
besąs labai nuodingas ir sprogstantis. Vietoj 
amoniako imti naudoti įvairiausi freonai - 
fluoro turintys angliavandenilių išvestiniai.

• Šiandien mes galime įsigyti skirtingų 
oro kondicionierių skirtų transporto 
priemonėms nuo paprasčiausių iki saulės 
baterijomis kraunamų ar nešiojamų.

Įdomūs faktai apie automobilių spūstis

Įdomūs faktai apie kondicionierius

Trumpai

• Pirmieji automobiliai neturėjo vairo. 

Pasukdavo jį tik su sverto pagalba. Panašus 
principas taikomas valdant motorines valtis. 
Tik kelias ne vanduo, todėl suvaldyti tokią 
mašiną buvo šimteriopai sunkiau. 

• 1898 m. Niu Jorko, JAV policijos 
departamento patruliai, neklaužadas greičio 
viršytojus vydavosi... dviračiais! 

• Pirmoji Bauda už greičio viršijimą buvo 

išduota prieš 105 metus Deitone, Ohajo 
valstijoje, JAV. Haris Mejeris įėjo į istoriją, 
kaip pirmasis žmogus gavęs baudą už greičio 
viršijimą, nes važiavo 12 mylių/h (t.y. ~20 
km/h) greičiu. 

• Įdomu tai, kad iki 1922 metų mašinose 
nebuvo kuro matuoklių. Todėl tik užgesus 
varikliui vairuotojai suprasdavo, kad jiems 
baigėsi degalai...

• 1923 m. moterys buvo tikros mašinų 

ekspertės, sukūrusios mašinoms 173 
prietaisus bei patobulinimus, tarp kurių yra 
karbiuratorius bei elektrinis starteris.

• Pirmasis mašininis radijas automobiliuose 
buvo pritaikytas 1929 m.

• Trumpiausias laikas, per kurį pavyko išimti 
automobilio variklį ir pakeisti jį kitu yra 
42 sekundės. Rekordas fiksuotas 1985-
ųjų lapkričio 21-ąją, remontuojant „Ford 
Escort“ automobilį.
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Technologijų naujienos

Puikiai tinka sausiems, šlaPiems ir aPsnigtiems Paviršiams*

* „MICHELIN Alpin 5“ (205/55 R16 9 H) padangos stabdymo kelias ant drėgnų paviršių trumpesnis  
vidutiniškai 5%, o ant snieguotų paviršių – 3 %, palyginti su pirmtake. „Michelin“ užsakyti  

ir „TÜV Süd“ bei IDIADA nuo 2013 m. lapkričio iki 2014 m. sausio atlikti išoriniai bandymai. 

 O su MICHELIN Total Performance – daugiau puikių charakteristikų  
viename gaminyje.

VISAPUSIŠKAS SAUGUMAS NUO SPALIO IKI BALANDŽIO

Naujoji Michelin alpin 5 padanga

product_sheet_MICHELIN Alpin 5-LT.indd   1 14-06-03   09:58
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Viskas apie padangas

ContiIce Contact

Nauja dyglių technologija
„Brilliant Plus“ dygliai lemia didesnę 
saugą ir neprilygstamą sukibimą ant 
ledo.

Nauja grūsto ledo technologija
Efektyvesnis stabdymas ant ledo.

Nauja gumos mišinio technologija
Optimizuotas padangų ilgaamžiškumas.

Išskirtinės techninės ypatybės
Protektoriaus struktūros technologija – 
geresnis valdymas ant bet kokio paviršiaus.

Ypatybė
• Asimetriška protektoriaus struktūra su 

trimatėmis pakopinėmis įpjovomis vidinėje 
dalyje ir trimatės sinusoidinės įpjovos 
išorinėje dalyje. 

• Jungiamosios segmentų juostos 
skersiniuose grioveliuose su skiriamosiomis 
įpjovomis. 

• Aštrūs padangos kraštai su grubia 
nuolydžių struktūra.

Ypatybė
Grūsto ledo ertmės ir kreipiamoji sistema, juosianti kiekvieną dyglį, padeda pagerinti 
„Brilliant Plus stud“ dyglių efektyvumą.

Optimizuotas protektoriaus struktūros 
standumas ir didesnis segmentų 
lankstumas, lemiantys geresnį valdymą 
ant bet kokio paviršiaus.

Optimizuotas ledo kreipimas iš po 
protektoriaus segmentų, siekiant užtikrinti 
gerą dyglių sukibimą su ledu stabdant.

Rezultatas
• Optimizuotas galios perdavimas.
• Didesnis įpjovų tarpusavio sukibimas.
• Didesnis skersinis sukibimas ir segmentų 

standumas, lemiantys geresnį galios 
perdavimą.

Poveikis
• Geresnis valdymas ant bet kokio 

paviršiaus.
• Optimizuotas sukibimas ant ledo ir sniego.
• Mažesnis dėvėjimasis.

Rezultatas
• Sutraiškytam ledui neleidžiama patekti 

į sąlyčio zoną tarp protektoriaus 
segmento ir kelio paviršiaus ir 
optimizuojamas ledo kreipimas iš po 
protektoriaus segmentų.

ContiIceContact Standartinės

Eksploatavimo savybių diagrama 

Valdymas ant ledo 104 %

Sukibimas ant sniego 102 % Valdymas ant sniego 104 %

Stabdymas ant sniego 101 %

Valdymas sausame kelyje 105 %

Stabdymas ant ledo 111 %

Sukibimas ant ledo 110 %

• Geras dyglių sukibimas su ledu net 
kritinėse stabdymo situacijose.

Poveikis
• Efektyvesnis dyglių išsikišimas.
• Trumpesnis stabdymo ant ledo kelias.

ContiWinterViking
ContiIceContact

DEGALŲ NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

dygliuota dygliuota dygliuota
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Polaris 3

DEGALŲ NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS
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Gaminio ypatybė Rezultatas Nauda klientui

Papildomas griovelis kraštinėse 
iškyšose 

Sumažėjęs įtempimas protektoriuje Mažas atsparumas riedėjimui, 
lemiantis mažesnes degalų 
sąnaudas

Didelės kraštinės iškyšos su 
papildomu išilginiu grioveliu

Iškyšos išlieka stabilios, griovelis 
sukuria stiklo valytuvo poveikį

Geresnis valdymas šlapiame kelyje

Sniego gaudyklė palei išilginius 
griovelius

Geras sukibimas ant sniego, sniego 
gaudyklė neleidžia sniegui išslysti 
iš griovelio

Optimizuotas greitėjimas ir 
stabdymas ant sniego

Įvairaus gylio įpjovos, pakrypusios 
iškyšų briaunų atžvilgiu (išilgai 
sniego paviršiaus)

Optimizuotas iškyšų tvirtumas Nedidelis dėvėjimasis, 
užtikrinantis ilgą eksploatavimą

SnoVanis 2

DEGALŲ NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS
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Eksploatavimo savybių diagrama 

Gaminio ypatybė Rezultatas Nauda klientui

Glaustas protektoriaus segmentų 
išdėstymas padangos kraštuose ir 
tankiai išdėstytos įpjovos

Geresnis galios perdavimas ir 
daugiau kibių briaunų

Optimizuotas stabdymas, 
trumpesnis stabdymo kelias ant 
sniego

Didelis griovelių tūris ir sniego 
angos išoriniuose grioveliuose

Didesnis surenkamo sniego kiekis 
lemia didesnį sniego sukibimą su 
sniegu

Puikus sukibimas ant sniego

Tvirti kraštiniai segmentai ir 
glausta segmentų struktūra 
centrinėje protektoriaus dalyje

Optimizuotas skersinių 
protektoriaus segmentų  tvirtumas 
ir stabilumas

Didesnė sauga įveikiant posūkius 
ir šlapiame kelyje

Žieminis mišinys, pasižymintis 
optimaliu atsparumu riedėjimui

Maža protektoriaus segmentų 
deformacija sukantis padangai 
lemia mažesnius energijos 
nuostolius

Sumažėjęs atsparumas riedėjimui 
gali sumažinti degalų sąnaudas

Stabdymas ant 
sniego 102 %

Valdymas šlapiame 
kelyje 102 % Ilgaamžiškumas 105 %

Stabdymas 
šlapiame kelyje 
103 %

Akvaplanavimas 99 %

Atsparumas 
riedėjimui 105 %

Sukibimas ant 
sniego 102 %

Stabdymas ant 
šlapios dangos 
101 %

Stabdymas ant 
sausos dangos 103 %

Akvaplanavimas 
100 %

Triukšmo lygis 102 %

Stabdymas ant 
sniego 102 %

Sukibimas ant 
sniego 101 %

Posūkių 
įveikimas ant 
šlapios dangos 
105 %

Valdymas ant 
sausos dangos 
100 %

Atsparumas 
riedėjimui  

115 %

SnoVanisPolaris 2=100%
Polaris 3 SnoVanis 2
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Efektyviausias stabdymas
Naujosios „ContiWinterContact TS 830 P“ padangos pasižymi didžiausiu stabdymo 
efektyvumu, nepriklausomai nuo oro sąlygų.

Subalansuotos charakteristikos
Derinant naujausias protektoriaus, padangų konstrukcijos ir gumos mišinio gamybos 
technologijas sukurtos „ContiWinterContact TS 830 P“ padangos pasižymi 
subalansuotomis charakteristikomis ir ypač dideliu efektyvumu.

Skirtos naudoti su ESK
„ContiWinterContact TS 830 P“ – tai žieminės padangos, skirtos naudoti su 
šiuolaikinėmis elektroninėmis stabilizavimo sistemomis, pvz., su elektronine stabilumo 
kontrolės (ESK) sistema.

Rezultatas
• Tvirtesnė protektoriaus struktūra išoriniame krašte.
• Daugybė protektoriaus segmentų briaunų ir įpjovų 

vidinėje protektoriaus dalyje.

Poveikis
• Didesnis šoninis stabilumas įveikiant posūkius.
• Geresnis sukibimas ir valdymas ant sniego.
• Itin efektyvus stabdymas ant sniego ir ledo.

Rezultatas
• Užtikrinamas segmentų stabilumas ir skersai, ir išilgai 

padangos paviršiaus.
• Tvirtesni kraštiniai segmentai įveikiant posūkius.

Poveikis
• Greitesnė reakcija į vairu atliekamus judesius.
• Geresnis valdymas.

Conti Winter Contact™ TS 830 P

Išskirtinės techninės ypatybės
Pažangi asimetriška protektoriaus 
struktūra.

Ypatybė
• Dvilypė protektoriaus struktūra, 

atliekanti dvi funkcijas: išoriniame 
padangos krašte esantys protektoriaus 
segmentai didesni nei vidinėje padangos 
dalyje.

Ypatybė
Dvilypė protektoriaus struktūra atlieka dvi 
funkcijas: 
• Viduryje esantys segmentai yra ilgi ir 

siauri. 
• Kraštuose esantys segmentai yra trumpi 

ir platūs.

Sniegas – skersinis stabilumas 106 %

Stabdymas ant šlapios dangos 103 % Sniegas – sukibimas 105 %

Stabdymas ant ledo 108 %

Ilgaamžiškumas 110 %

Valdymas sausame kelyje 103 %

Akvaplanavimas 102 %

Eksploatavimo savybių diagrama 

ContiWinterContact™ TS 810S*
ContiWinterContact™ TS 830P

105%

Vidinė pusė Išorinė pusė

Vidinė pusė IšorinėIšorinė

Santrauka
• Padalytas protektorius atlieka dvi funkcijas: užtikrinamas didžiausias padangos efektyvumas ir žiemos sąlygomis, ir sausame kelyje.
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Conti Viking Contact 6 

DEGALŲ NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS
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Geriausios stabdymo srityje
Naujoji sistema ContiVikingContact 6 buvo sukurta siekiant didžiausio saugumo 
žiemos sąlygomis – ypatingai esant sniego ar ledo dangai.

Pagerintas valdymas
Naujosiose ContiVikingContact 6 asimetriškas raštų išdėstymas garantuoja 
geresnį valdymą tiek sausoje, tiek apsnigtoje kelio dangoje.

Žemi kaštai ir aplinkos apsauga
Gamyba buvo vykdoma naudojant adaptuotą gamybos procesą ir medžiagas. Taip 
garantuojama didesnė rida ir mažesnė riedėjimo trintis.

Riedėjimo trintis 114 %

Stabdymas ant sausos dangos 106 % Valdymas ant sausos dangos 105 %

Šlapias stabdymas 106 %

Akvaplanavimas 104 %

Sniegas 101 %

Ledo obj. 108 %

Eksploatavimo savybių diagrama 

Conti Viking Contact 6

105%

Privalumas Efektas Nauda

Adaptyvioji „Twin Block“ technologija 
Tarpblokinis fiksavimas garantuoja geresnį 
stangrumą darant posūkį didelio trinties 
koeficiento (sausos dangos) keliuose. Idealus sukibimas ir saugumas darant 

posūkius sausos dangos keliuose
Sinuso formos įpjovos Stiprus blokavimo efektas leidžia padidinti 

horizontalųjį stangrumą.

Tolygus teigiamas / neigiamas jėgos 
paskirstymas

Tolygus slėgio pasiskirstymas padangos 
dalyje, sukibusia su danga – sumažėja 
skysčio sluoksnio storis.

Ženkliai pagerintas sukibimas su ledo 
paviršiumiOptimalus įpjovų kraštų kiekis Dėl savaiminio nusivalymo efekto 

sumažėja skysčio sluoksnio storis. 

Mikroskopinis 3D įpjovų dizainas su 
fiksavimo technologija

Blokavimo elementų stabilizavimas ir 
padidinta aktyvioji zona.

Sniego grandinė išilginiuose grioveliuose Blokavimo efektas padidina trintį tarp 
sniego paviršių.

Pagerintas sukibimas su sniegu
Didelis kiekis į sukibimą su sniegu 
orientuotų blokų ir daugiakraštės įpjovos.

Maksimalus sniego surinkimas grioveliuose 
ir įpjovose užtikrina didesnę trintį su 
sniego paviršiais

Įpjovų  gylių / iškilimų variacija 
protektoriaus peties bloke.

Tolygus bloko stangrumas sumažina 
galimybę blokui lankstytis.

Pagerinta aktyvioji dalis geresniam 
valdymui snieguotuose keliuose
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Frigo 2
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Unikalus pasiūlymas
• Ekonomiškumas.
• Sauga.
• Ilgaamžiškumas.
• Sukibimas žiemos sąlygomis.

Ypatybė
• Daug kibių radialinių briaunų.

Kaip tai veikia
• Daug banguotų radialinių įpjovų.

Nauda vartotojui
• Efektyvesnis stabdymas ir sukibimas ant šlapios 

dangos, sniego ir ledo.

Segmentai suteikia sukibimą

Ypatybė
• Dviguba segmentų forma.

Kaip tai veikia
• Daugybė kibių briaunų ir stabili segmentų forma.

Nauda vartotojui
• Didesnis sukibimas ir geresnis valdymas žiemą.

„Frigo“ padangos optimizuotos, kad važiavimas būtų efektyvesnis

Ypatybė 
• 4 žingsnių segmentų seka.
Kaip tai veikia
• Suderinami dažniai platesniame diapazone.

Nauda vartotojui
• Mažas triukšmo lygis.
• Tolygus dėvėjimasis.

Ypatybė
• 2 % ilgesnės įpjovos.

Kaip tai veikia
• Daugiau aštrių briaunų.

Nauda vartotojui
• Saugesnis važiavimas žiemą.

„Frigo“ padangos – efektyvus važiavimas žiemą

Ypatybė
• Aštrūs segmentų kraštai.

Kaip tai veikia
• Didesnis sukibimas.

Nauda vartotojui
• Didesnis sukibimas žiemą ir šlapiame kelyje.
• Efektyvesnis stabdymas žiemą ir šlapiame kelyje.
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Ultra Grip Ice Arctic
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Bandymų nugalėtojos „UltraGrip Ice Arctic“ stabdymo atstumas ant ledo 
yra 7 proc. trumpesnis.* Išskirtinis stabdymas, trauka ir valdymas ant ledo 
bei sniego – pažangiausi šios padangos „Multicontrol Ice Technology®“ 
kryptiniai dygliai sustiprina sukibimą ant ledo.

„V“ formos protektoriaus raštas ir grioveliai su 
įpjovomis 
• puikiai šalina pažliugusį sniegą, lemia geresnę trauką 

ir stabdymą ant sniego.
* Palyginti su 3-jų pagrindinių konkurentų padangų 
rezultatų vidurkiu ant ledo; bandymus 2012 m. sausį 
atliko „Test World Ltd“, padangos dydis: 205/55R16 
94T; automobilis: Audi A3; vieta: Ivalo (Suomija); 
ataskaita Nr. TW-TT11-MT224.

Pažangaus dizaino kryptiniai dygliai
• trumpesnis stabdymo atstumas ant ledo
• geresnis valdymas ant ledo.

Pakaitomis išdėstyti dantytos formos blokai 
protektoriaus krašte
• puikios savybės esant giliam sniegui.

 
 

1. Protektoriaus raštas su plačiais 
apskritais grioveliais = efektyvus 
vandens pašalinimas. 

2. 6 briaunų raštas su siaurais spinduli-
niais grioveliais = mažesnis triukšmo 
lygis, vienodas dėvėjimasis ir maksi-
malus vandens paskirstymas. 
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Debica Navigator 2 (visiems sezonams)
Ekonomiškos padangos tiek vasarai, tiek žiemai. Naujosios
„Navigator 2” reiškia ilgesnę ridą ir geresnį vairavimą šlapiu keliu.

.1 

.2

.1

.1

 
 

3. 624 spindulinės briaunos = geresnis 
valdymas šlapiame kelyje dėl visais 
kampais sukimbančių briaunų. 

4. Gilūs persipinantys grioveliai su 
daugybe briaunų = didesnis at-
sparumas vandenslydai ir geresnis 
važiavimas šlapiame, snieguotame ir 
apledėjusiame kelyje.

3.

4.
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Ultra Grip 9

DEGALŲ NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

C C 67-69 DB

Savybė
• Hidrodinaminiai grioveliai
Veikimas 
• Dideli ir gilūs grioveliai padeda išstumti vandenį 

ir pažliugusį sniegą , taip užtikrindami geriausią 
atsparumą slydimui vandens sluoksniu. 

• 3D-BIS technologija apriboja kompaktiškų 
protektoriaus krašto blokų deformacijas stabdant.

Pranašumas
• Puikus atsparumas slydimui vandens ir pažliugusio 

sniego sluoksniu
• Geresnis stabdymas šlapiame kelyje

Savybė
• Kintamas griovelių standumas

Veikimas 
• Siekiant didesnio stabilumo, reikiamas standumas turi būti tinkamose protektoriaus vietose. Kintamo pločio ir gylio grioveliai 

užtikrina reikiamą standumą tose protektoriaus vietose, kur reikalinga geriausia savybių ant sausos kelio dangos ir sniego pusiausvyra.
Pranašumas
• Subalansuotos savybės ant sniego

Pagrindiniai pranašumai

• Puikios savybės ant sniego
• Subalansuotos savybės ant sniego ir sausos kelio dangos
• Puikus atsparumas slydimui vandens ir pažliugusio sniego sluoksniu
• Geresnis stabdymas šlapiame kelyje

Eksploatavimo savybių diagrama 

Valdymas ant sniego

Valdymas šlapiame kelyje Stabdymas šlapiame kelyje

RR

Stabdymas ant sniego

Snow Acceleration

Stabdymas ant ledoTiesinis slydimas vandens sluoksniu

Stabdymas sausame kelyje

Ultra Grip 9
Dabartiniai gaminiai
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Ultra Grip Ice 2

DEGALŲ NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

C,E C,E 65, 66, 67, 68 DB

Pagrindiniai pranašumai

• Išskirtinė trauka ir stabdymas ant ledo bei sniego
• Puikios valdymo ant ledo savybės
• Optimalios savybės žiemos sąlygomis, net esant ypač žemai temperatūrai
• Puikios savybės ant pažliugusio sniego ir geras atsparumas slydimui vandens sluoksniu
• Subalansuotų savybių žieminė padanga, pirmaujanti šlapiuose ir sausuose keliuose

Savybė
• Žemai temperatūrai pritaikytas gumos mišinys

Veikimas
Dvigubas „UG Ice 2“ protektorius iš naujo gumos mišinio išlieka elastingas net arktinės 
žiemos sąlygomis ir puikiai sukimba su sniegu, ledu bei sausa kelio danga
Pranašumas
• Optimalios savybės žiemą, net esant ypač žemai temperatūrai

Savybė
• Kryptinis dizainas su hidrodinaminiais grioveliais

Veikimas 
• Atviri protektoriaus kraštai ir platus perimetrinis griovelis labai padeda šalinti 

pažliugusį sniegą ir vandenį
Pranašumas
• Puikios savybės ant pažliugusio sniego ir geras atsparumas slydimui vandens sluoksniu

Ultra Grip 8 Performance

DEGALŲ NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS
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„UltraGrip 8 Performance“stabdymo kelias ant sniego yra 6 proc. 
trumpesnis.* Puikus stabdymas bei valdymas šlapiuose ir apsnigtuose 
keliuose. Daugelį apdovanojimų pelniusi mūsų naujausios versijos žieminė 
padanga teikia visus pažangiosios 3D-BIS Technology® pranašumus. 

3 technologijų įpjovų derinys
• puikus valdymas ant sniego.

* Palyginti su 3-jų pagrindinių konkurentų 
padangų rezultatų vidurkiu; bandymus 2012 m. 
kovą atliko „TÜV SÜD Automotive“, padangos 
dydis: 225/45R17 94V; automobilis: Audi A3 1.8 
TFSI Sportback; vieta: Ivalo (Suomija), Mireval 
(Prancūzija); ataskaita Nr. 76248182.

Centrinė dantytos formos juosta turi kintamo 
kampo briaunas
• geresnė trauka ir stabdymas ant sniego.

„CoolCushion“ sluoksnis
• mažesnis pasipriešinimas riedėjimui.
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Stabdymas ant sniego

Stabdymas ant ledo

Valdymas ant sniego

Tiesinis slydimas 
vandens sluoksniu

Stabdymas sausame kelyje

Eksploatavimo savybių diagrama 

UltraGrip Ice 2
Dabartiniai gaminiai

IceTouch

DEGALŲ NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

dygliuota dygliuota dygliuota

Pažangi technologija lemia optimalų sukibimą su sniegu ir ledu. Pirmoji 
sustoja: 13 proc. geresnis stabdymas ant ledo.*
„Dunlop“ solidžiai sukimba su apsnigtu ir apledėjusiu paviršiumi, ypač 
stabdant ir greitėjant.“„Motor“, 2012 m. spalis, Norvegija.

4D dyglių plati galinė briauna padidina stabdymo galią.
Dvi specialios šoninės briaunos padidina sukibimą 
posūkiuose. Aštri priekinė briauna užtikrina maksimalią 
trauką.

* Palyginti su 4-ių Premium klasės konkurentų 
padangų rezultatų vidurkiu ant ledo ir sniego, 
šlapiame ir sausame kelyje; bandymus 2012 m. sausį 
atliko „Test World Ltd“, padangos dydis: 205/55R16 
94T; automobilis: Audi A3; vieta: Ivalo (Suomija), 
Colmar-Berg (Liuksemburgas), Wittlich (Vokietija); 
ataskaita Nr. TW-TT11-MT224.

Daugiakryptis raštas. Briaunos nukreiptos visomis 
kryptimis. Sukibimo efektas ant ledo ir sniego. 
Daugiakryptis išdėstymas lemia išskirtinę trauką, 
stabdymą ir posūkių įveikimą apsnigtuose ir 
apledėjusiuose keliuose.

Žemai temperatūrai pritaikytas gumos mišinys. 
Didesnis gumos lankstumas žemoje temperatūroje 
užtikrina geresnį sukibimą su sniego ir ledo danga.

Trauka ant sniego

Trauka ant ledo

Valdymas ant ledoStabdymas šlapiame 
kelyje

Pasipriešinimas riedėjimui

Valdymas šlapiame 
kelyje
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IceSport
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„Įspūdingoji „Dunlop Ice Sport“ suderina žiemos nugalėtojos savybes ir 
puikų važiavimą ledu.“ 
2012 m. „Teknikens Värld“ žieminių padangų bandymai, Švedija.

„Ice Grip Technology“ su trimatėmis sukimbančiomis 
įpjovomis. Geriausias sukibimas visomis sąlygomis ir 
kryptimis.

* Sukurta panaudojus bandymus laimėjusių padangų 
gumos mišinį ir protektoriaus raštą. Šiaurės šalių gumos mišinio technologija. Naujausios 

kartos labai žemai temperatūrai pritaikyto žieminio 
gumos mišinio technologija.

„Touch“ technologija. Pažangiausia karkaso 
konstrukcijos technologija.

WinterSport 4D

DEGALŲ NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS
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Neprilygstami vairavimo žiemą pojūčiai. „Aukščiausios klasės žieminė 
padanga, išsiskirianti geriausia trauka ir trumpiausiu stabdymu apsnigtuose 
keliuose. Lyjant ši padanga užtikrina saugų valdymą, optimalų šoninį 
sukibimą ir trumpą stabdymo atstumą. Maloniai nuteikiantis tylus važiavimas 
ir geras atsparumas slydimui vandens sluoksniu.“2012 m. „Auto Bild 
Sportscars“ Nr. 11.

4D įpjovų sistema lemia puikų šoninį sukibimą.

„V“ formos rašto dizainas užtikrina gerą sukibimą 
važiuojant apsnigtu keliu, taip pat didelį atsparumą 
slydimui vandens ir pažliugusio sniego sluoksniu.

Lengvasvorė konstrukcija padeda taupyti degalus ir 
lemia tikslesnį vairavimą.
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Winter Response2
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USP
• Puikus efektyvumas bet kokiomis žiemos sąlygomis.

Pranašumai 
• Racionalūs pranašumai: efektyviausias stabdymas ir valdymas bet kokiomis žiemos 

sąlygomis. Kalbant kategorijomis: sukibimas šlapiame kelyje – B klasė, atsparumas 
riedėjimui – C klasė.

• Emociniai pranašumai: pasitikėjimas važiuojant.

Pagrindinės techninės ypatybės
• 45° pakrypusios kraštinės įpjovos.    
• Atvirkščias sniego kreiptuvas.   
• Tankiai išdėstytų įpjovų sistema.  
• Optimalios formos struktūra.   

Ypatybė
• 45° pakrypusios kraštinės įpjovos.

Poveikis
• Kampu išdėstytos kraštinės įpjovos 

suteikia didesnį pasipriešinimą 
išcentrinei jėgai.

Nauda
• Geresnis sukibimas įveikiant posūkius 

ant sniego ir ledo.

VALDYMAS ANT SNIEGO 

STABDYMAS ANT SNIEGO

VAŽIAVIMAS ANT SNIEGO

SUKIBIMAS ĮKALNĖJE

Sukibimas įveikiant posūkius ant sniego

Stabdymas ant sniego
1. Sniegas kaupiasi vidurinėje padangos 
dalyje.
2. Viduryje susikaupęs sniegas ir 
protektoriaus guma sudaro didelę centrinę 
briauną.
3. Didesnis centrinės linijos sukibimo 
paviršiaus plotas.
4. Sukibimas išilgai padangos perimetro.
5. Stabdymas ir sukibimas.

Mažas

Didelis 
aktyvusis 
paviršiaus 
plotas

Išcentrinė jėga

Išcentrinė jėga

Ypatybė
• Atvirkščias sniego kreiptuvas.

Poveikis
• Apgręžtas centrinės linijos segmentas 

leidžia sugriebti ir sulaikyti sniegą. Taip 
padidinamas centrinės linijos sąlyčio 
paviršiaus plotas ir sukibimas išilgai 
padangos perimetro.

Nauda
• Geresnis sukibimas ir stabdymas ant 

sniego.

Efektyvumas ant sniego

„WR2“: efektyvesnis važiavimas bet kokiomis žiemos sąlygomis.

Winter ResponseWinter Response2

94 96 98 100 102 104 106 108 110 112
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Grandtrek SJ6
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E F 73, 74, 75, 76 DB

Pagrindiniai pranašumai
• Galingas stabdymas bei valdymas ant sniego ir 

ledo
• Stiklo pluoštu armuotoje gumoje yra 

mikroskopiniai „dygliai“, puikiai sukimbantys su 
ledu

• Sukurta naudoti žiemos sąlygomis kelyje ir 
bekelėje

vieta reklamai

MISIJA ĮVYKDYTA.
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Gamintojas „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Roadgrip“ „Ugigrip“

Modelis 8-11/2 H4.0 8-11/2 HT- (išskirtinai 
„Winter i*Pike 
RS“padangoms)

8-11/2 T WX 8-11/1 9-11 ESU 9-11 ESU

Aukštis 11 11 11 11 11 11

Besriegės stiebo 
dalies skersmuo 

(maks./min.)

65/40 63/40 63/37 5.5 5 5

Jungės skersmuo 8 8 8 8 9 9

Tipas Dvigubas Dvigubas Dvigubas Viengubas Viengubas Viengubas

Medžiaga Aliuminis Aliuminis Plienas Plienas Plienas Plienas

Pastabos Skandinavija* ir 
pasauliniu mastu

Skandinavija* ir 
pasauliniu mastu

Skandinavija* ir 
pasauliniu mastu

Tik Rusija ir NVS Tik JAV, Kanada Tik JAV, Kanada

„HK“ lengvųjų automobilių radialinių padangų dyglių sąrašas

DYGLIAVIMO GIDAS

• Skandinavijoje visos dygliuotosios padangos atitinka dygliams taikomus reikalavimus.
• „Hankook“ bendrovė nerekomenduoja naudoti mažo svorio dyglių (pvz., aliumininių) dėl ekologinių (oro taršos) ir kelio dangos gadinimo priežasčių.
• Jeigu dyglių matmenys atitinka, tyrimų ir plėtros centras, atlikęs papildomus bandymus arba patikrą, gali rekomenduoti papildomus dyglių gamintojus.
• Šiaurės Europos šalyse* privaloma naudoti „Turvanasta“ dyglius.
* Skandinavija: Švedija, Danija, Norvegija, Islandija.
* Šiaurės Europos šalys: Švedija, Danija, Norvegija, Islandija, Suomija.

Pervažiavimo bandymas
Pataisyti teisės aktai
Teisės aktuose nustatyti padangoms naudojamų dyglių apribojimai. Nuo 2013 m. liepos galiojančiuose teisės aktuose numatytas iki 50 
dyglių viename riedėjimo perimetro metre apribojimas. Ribojami ir kiti dalykai. Lengvųjų automobilių padangų dyglių jėga ribojama 
iki 120 N, dyglių svoris – iki 1,1 g, išsikišimas – iki 1,2 mm. Kurio nors vieno arba visų šių dalykų galima nepaisyti, jeigu įmanoma 
įsitikinti, kad padangos bei dyglių kombinacija kelio dangai kenkia ne daugiau nei padangos, sukurtos laikantis teisės aktų reikalavimų 
dygliams. Patikrinimo procedūrą galima atlikti taikant pervažiavimo (angl. „over-run“) metodą.
„HK“ padangų su „Turvanansta“ dygliais pervažiavimo bandymą atliko „Test World“ bendrovė.
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Griežtai draudžiama naudoti šio 
tipo dyglius. Jungės su aštriais 
kraštais pažeis naudojamas 
padangas.

Apkrova mažesnė nei 
600 kg

600kg~800 kg Apkrova didesnė nei 
800 kg

C

Padangų dydis 175/65R14 195/65R15 235/65R17 195/70R15C

Alternatyvus dydis 185/60R15 205/55R16 255/55R18 215/65R16C

Ribinė vertė 0,9 g  1,1 g 1,4 g 1,8 g 

Skersmuo Skersmuo Skersmuo 

Besriegė stiebo dalis
Skersmuo 

Besriegė stiebo dalis
Skersmuo 

Besriegė stiebo dalis
Skersmuo 

Jungė 
(galvutė)
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Winter i*p ike RS Ice W419

dygliuojama dygliuojama dygliuojama

Dyglių efektyvumas aktualus važiuojant apledėjusia kelio danga.

Įvertinus išskirtinai W419 padangoms naudojamų dyglių efektyvumą, palyginti su 
dabartiniais „Grip Stud“ (8-11/2H 4.0) dygliais, nustatyta, kad:
• palyginti su „Nokian“ dygliais, efektyvumas skyrėsi nuo nustatytojo „Test World“ 

bendrovės bei „Za Rulem“ žurnalo atliktų bandymų metu.
• išskirtinai „Winter i*Pike RS“ padangoms naudojami dygliai leido pasiekti 8 % 

didesnį efektyvumą akceleruojant ant ledo ir 3 % didesnį efektyvumą važiuojant ant 
ledo ratais, atitinkamai „Test World“ bei „Za Rulem“ bandymų metu.

Pažangi „Winter i*Pike RS“ dyglių technologija

Sniego šalinimo grioveliai
Pažangi sniego šalinimo griovelių struktūra ir dygliuoti protektoriaus segmentai padeda 
pasiekti geresnį sukibimą stabdant ir važiuojant ant ledo bei sniego.

Pažangi dyglių technologija
Optimizuotas „Winter i*Pike RS“ padangų dyglių išdėstymas: 8 dyglių eilės užtikrina 
efektyvų stabdymą ant apledėjusios kelio dangos. Dviejų sluoksnių protektoriaus 
struktūra geriau laiko dyglius.

Daugiakrypčiai dygliai

Daugiakrypčiai dygliai leidžia maksimaliai padidinti sukibimą ant ledo ir sniego 
važiuojant tiesiai ir darant posūkius. Sniego šalinimo grioveliai dar padidina dyglių 
efektyvumą.

• Privalomi W419 padangų dygliai (”8 – 11 / 2HT – 2”).Tradicinis apskritas 
dyglys

Naujasis dyglys
(”8 – 11 / 2HT – 2”)

Pažangi dyglių technologija (2)
„Winter i*Pike RS“ dygliai sumontuoti arčiau padangos 
centrinio protektoriaus segmento, todėl pagerina valdymą 
važiuojant tiesiai ir darant posūkius ant apledėjusios dangos.

Bendras viduriniame segmente esančių dyglių skaičius
• Optimizuotas dyglių išdėstymas itin efektyviam valdymui ir 

sukibimui ant ledo
• Palyginti su tradicinėmis padangomis, 1 eilė yra arčiau 

centro. Neprilygstamas sukibimas ir valdymas, pasiektas 
plačiau išdėsčius dyglius.

Paruošimas

Eiga
1. Paruoškite dyglių montavimo įrangą ir dyglius. Rekomenduojame naudoti ne paprastą dyglių montavimo pistoletą, o pusiau 
automatinį arba automatinį įrenginį.
2. Dyglių montavimo įrenginį ir padangas prieš pradedant montuoti dyglius reikėtų laikyti patalpoje, kurioje oro temperatūra ne 
žemesnė nei 18 °C.
3. Montuodami dyglius niekuomet nenaudokite alyvos pagrindu sukurtų lubrikantų. Rekomenduojame naudoti 2 % koncentracijos 
muiluotą vandenį.
Apžiūra
1. Montuodami dyglius ant padangos atidžiai parinkite jų padėtį.
2. Dygliai neturi būti išsikišę daugiau nei 1,2 mm virš padangos protektoriaus paviršiaus, kadangi daugiau išsikišę ir palinkę dygliai 
prasčiau laikosi padangoje, todėl gali iškristi ir sumažinti padangos efektyvumą.
3. Dygliai ant žieminių padangų turėtų būti sumontuoti tinkamai, užtikrinant ilgą padangos eksploatavimo laiką.

12 eilių 16 eilių

DEGALŲ NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

Centras

Bendras viduriniame segmente esančių diglių skaičius

Įprastinės 
padangos

Winter i*Pike RS

47 %
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Papildomos rekomendacijos
Važiuodami dygliuotomis padangomis laikykitės teisės aktuose numatytų ir padangų gamintojo rekomenduojamų greičio apribojimų.
• Dygliai ant žieminių padangų turi būti sumontuoti tinkamai, užtikrinant ilgą padangos eksploatavimo laikotarpį.
• Nauji padangose sumontuoti dygliai pradeda veikti optimaliai nuvažiavus 500–1 000 km. Tuo laikotarpiu stenkitės stipriai 

nestabdyti ir neužblokuoti ratų. Tinkamai pravažinėjus dygliuotas padangas, dygliai geriau įsitvirtina guminėse dyglių angose. 
Nepamirškite patarti klientui pravažinėjimo laikotarpiu su naujai sumontuotais dygliais važiuoti atsargiai.

• „Hankook“ bendrovė nerekomenduoja naudoti nedidelio svorio dyglių dėl ekologinių (oro teršimo dulkėmis) ir kelio dangos 
gadinimo priežasčių.

Dyglių padėtis padangoje

Netinkama Netinkama NetinkamaTinkama 

Tinkama 

Netinkama 

Stabdymas ant ledo 115 %

Stabdymas ant sniego 102 %

Valdymas ant sniego 113 %

Valdymas ant sniego 133 %

140

115
110
105
100

Eksploatavimo savybių diagrama 

Winter i*Pike RS Ice W419
Dabartiniai gaminiai

Įsibėgėjimas ant sniego 100 %

Įsibėgėjimas ant ledo 111 %

Ledo apskritimas (40m.) sek. 103 %

Stabilumas ant sniego 115 %

Konstrukcijos ypatybės
• Vandens išstūmimo angos.
• Vandens išstūmimo angos maksimaliai padidina sukibimą 

pažliugusiame kelyje, sugerdamos vandenį nuo kelio dangos 
paviršiaus.

Techninis pristatymas
Efektyvumas ant ledo ir sniego
• Palyginti su įprastinėmis padangomis, 

„Winter i*Pike RS“ pasižymi net 
iki 20 % didesniu sąlyčio plotu su 
važiuojamuoju paviršiumi, todėl 
stabdymas ant apsnigtos ir apledėjusios 
dangos yra gerokai efektyvesnis.

Sugėrimas Išstūmimas

Sąlyčio paviršiaus forma

Įprastinės padangos Winter i*Pike RS

Faktinis sąlyčio plotas (cm²)

150

140

130

120

110

100

90

Įprastinės padangos Winter i*Pike RS

100 %

140 %
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Winter i*cept evo W310
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Dyglių efektyvumas aktualus važiuojant apledėjusia kelio danga.
Įvertinus išskirtinai W419 padangoms naudojamų dyglių efektyvumą, palyginti su 
dabartiniais „Grip Stud“ (8-11/2H 4.0) dygliais, nustatyta, kad:
• palyginti su „Nokian“ dygliais, efektyvumas skyrėsi nuo nustatytojo „Test World“ 

bendrovės bei „Za Rulem“ žurnalo atliktų bandymų metu;
• išskirtinai „Winter i*Pike RS“ padangoms naudojami dygliai leido pasiekti 8 % 

didesnį efektyvumą akceleruojant ant ledo ir 3 % didesnį efektyvumą važiuojant ant 
ledo ratais, atitinkamai „Test World“ bei „Za Rulem“ bandymų metu.

Pritaikytos važiuoti sausa ir šlapia danga Pritaikytos važiuoti sniegu ir šlapia dangaIšorė   Vidus 

3 išilginiai grioveliai, padedantys 
išvengti akvaplanavimo stabdant

Trimatės įpjovos
Stabdoma ir vairuojama efektyviau,
naudojant trimates įpjovas, neleidžiančias
slysti ant ledo ir sniego.

Baltojo lokio nagų formos griovelis 
Puikus efektyvumas važiuojant apledėjusiais ir 
apsnigtais keliais.

Konstrukcijos ypatybės

Trimačių įpjovų pranašumai
• Santykinai didelis protektoriaus 

blokelių standumas - didesnis 
efektyvumas ant šlapios dangos ir 
sniego.

• Padeda išvengti neįprasto dilimo 
blokelių kraštuose.

• Puikus įpjovų kraštų veikimas ant 
sniego - pagerina efektyvumą ant 
sniego.

Trimatės įpjovos maksimaliam 
efektyvumui ant sniego pasiekti

Optimizuotas silicio dioksido mišinys, 
padidinantis efektyvumą ant šlapios 
dangos, sniego ir ledo. Pritaikytos važiuoti 
sniegu ir šlapia danga.

Svarbių ypatybių ir pranašumų apžvalga

Papildomos vidinės įpjovos
Maksimalus efektyvumas ant ledo ir 
sniego.

Grioveliai iš vidinės pusės į išorinę
Visiškai nauja stilistiškai tobula konstrukcija, 
optimizuota žingsnių struktūra, užtikrinanti 
optimalų važiavimą.

Išorė   Vidus 

Naujos kartos silicio dioksido  
protektoriaus mišinys 
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Winter i*cept RS W442
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Ypatybės Funkcijos Nauda vartotojui

1. 4 kanalų tiesus griovelis Kryptinis protektoriaus raštas 
padeda išstumti iš po padangos 
patižusį sniegą ir vandenį

Mažesnė akvaplanavimo rizika

2. Zigzaginis centrinis blokelių        
griovelis 

Prasiskverbia per patižusį ir 
normalų sniegą

Geresnis sukibimas ant sniego

3. Banguotų įpjovų technologija Įpjovos išdėstytos įstrižai Geresnis sukibimas ant slidžios 
dangos

4. Platus protektorius Maksimalus sąlyčio plotas Geresnis sukibimas ant ledo

5. Mišinys Geresnis sukibimas žiemą Sumažina dėvėjimąsi ir degalų 
sąnaudas

Konstrukcijos ypatybės

Svarbios ypatybės ir pranašumai
Tankiausiai išdėstytos įpjovos pagerina sukibimą ant sniego ir ledo.

Maksimalus įpjovų skaičius
Palyginti su dabartiniais gaminiais, įpjovų skaičius padidėja 14 % ir 
suteikia puikų sukibimą ant apsnigtos dangos.

Dabartinis gaminys Winter i*cept RS W442

120

110

100

90

Testų rezultatai

Efektyvumas ant sniego ir ledo
Bendrovės „HANKOOK TIRE“ atliktas bandymas

100

108

100

108.2

100
103.4

100

109.6

* Didesnis rodiklis – didesnis efektyvumas.

Winter i*cept RS W442

Įprasta padanga

Įvairaus posvyrio įpjovos
Įpjovos pasvirusios nuo 0˚ iki 10˚ arba 15˚, 
todėl užtikrina sukibimą visose situacijose.

Valdymas 
ant ledo

Sukibimas 
ant sniego

Stabdymas 
ant sniego

Stabdymas 
ant ledo
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Eksploatavimo savybių diagrama 

Stabdymas ant 
ledo

Geresnis sukibimas ant sniego ir didesnis nei „Icebear W440“ padangų stabdymo efektyvumas

80

90

100

110

Bandomųjų padangų dydis
• 195/65R15T.

Bandomasis automobilis
• Volkswagen Golf V,
VW Touran, Audi A3,
VW Golf V, Touran.

Bandymo vieta
• Bandymas ant sausos ir šlapios dangos
Hankook.
• Akvaplanavimo ir triukšmo bandymas 
„ATP Papenburg“ bazėje Vokietijoje.
• Bandymas ant sniego ir ledo
„Test world“ bazėje  Suomijoje.

Winter i*cept RS W442
Įprasta padanga

Stabdymas ant 
sniego

Stabdymas ant 
šlapios dangos

Stabdymas ant 
sausos dangos

Valdymas ant 
sausos dangos

Valdymas ant 
šlapios dangos

Valdymas ant 
sniego

Nusidėvėjimas

Sukibimas ant sniego

Winter i*cept iZ W606
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Haskio letenos pėdsakas
Protektoriaus blokelių išdėstymas 
primena haskio letenos pėdsaką. 
Jis užtikrina puikų sukibimą ir 
ant ledo, ir ant sniego.

Vandens įsiurbimo angos
„Winter l’cept iZ“ padangų 
vandens įsiurbimo angos, 
skirtos vandeniui įsiurbti, 
sumažina akvaplanavimą.

Trimatės įpjovos
Trimatės blokelių įpjovos 
itin padidina stabilumą.
Trimatės blokelių įpjovos 
sumažina blokelių 
judėjimą bet kokiomis 
važiavimo sąlygomis.

Trimačiai kraštiniai blokeliai
Trimačiai kraštiniai blokeliai 
tolygiai paskirsto slėgį 
padangos krašte.

Trimatė įpjova

Mažiau judantys 
blokeliai
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Eksploatavimo savybių diagrama 

Sukibimas ant sniego 139 %

Stabdymas ant sausos dangos 102 % Valdymas ant sausos dangos 104 %

Triukšmas 104 %

Valdymas ant sniego 104 %

Stabdymas ant sniego 104 %

Stabdymas ant ledo 104 %Stabdymas ant šlapios dangos 102 %

Važiavimas 105 %

Winter i*cept iZ W606
Dabartiniai gaminiai

140

106
104
102
100

Valdymo efektyvumas
„Winter I’cept iZ“ padangos, kuriose naudojamos 
pažangios technologijos, padidina stabdymo 
efektyvumą žiemą bet kokiomis kelio sąlygomis. 
Optimizavus profilį ir protektoriaus blokelių 
standumą, slėgis paskirstomas tolygiai esant bet 
kokiai apkrovai.
Tolygi apkrova pasiskirsto vertikaliai ir išilgai, 
padangos išlaiko savo formą dėl optimalios 
konstrukcijos, sukurtos naudojant trimačių išpjovų 
ir kraštinių blokelių technologijas. Didžiausias 
valdymo stabilumas.

Tolygiai pasiskirsto slėgis

100% Apkrova 
(438 kg)

140% Apkrova 
(613 kg)

Stabili atspaudo forma

Atspaudo forma 
važiuojant 

Atspaudo forma 
įveikiant kampus

Bandymo sąlygos
(Ratlankis: 6.0JX15. Oro slėgis: 2,0 kg/cm2)

Itin tąsus dyglių pluoštas 
„Winter I’cept iZ“ padangose naudojama STSF (itin tąsaus dyglių pluošto, angl. „Super 
Tensile Spike Fibre“) technologija užtikrina sukibimą ant sniego ir ledo.
STSF mišinys gali padidinti sukibimo jėgą ant apledėjusios ir apsnigtos dangos.

Mišinio 
makrofotografija (x20)

Sąlytis su paviršiumi

Stabdymo efektyvumas
„Winter I’cept iZ“ padangos, kuriose naudojamos pažangios technologijos, padidina stabdymo efektyvumą žiemą bet kokiomis kelio 
sąlygomis. Puikus stabdymo efektyvumas ypač jaučiamas važiuojant apledėjusiu ir apsnigtu keliu.

Sniegas

Ledas

Šlapia danga

4 %

4 %

2 %

98 100 102 104

102

104

104

Tradicinės
Winter i*cept iZW606

Dinamiškas sukibimas ant sniego
„Winter I’cept iZ“ padangos pasižymi puikiu dinaminiu sukibimu ant sniego.
Net iki 39 % didesnis sukibimas, palyginti su tradiciniais gaminiais.

Stabdymo kelias
Winter I’cept iZ 
patobulintos
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•   Mažesnis rodiklis – trumpesnis stabdymo kelias.
• Bandymo rezultatai matuoti nekintamomis bandymų sąlygomis.
• Reikšmės nėra universalios ir gali skirtis priklausomai nuo automobilio galios, temperatūros ir kelio sąlygų.

Dynapro i*cept RW08
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RW08 padangų koncepcija. Galingas važiavimas apsnigtais keliais. Didesnė 
visureigių ir 4 x 4 automobilių galia žiemą. „Dynapro i*cept“ pasižymi 
išskirtiniu stabdymo efektyvumu ir suteikia galimybę galingai važiuoti 
apsnigtais ir apledėjusiais keliais. Su naujosios koncepcijos „Dynapro i*cept“ 
padangomis galite nebesijaudinti dėl žiemos sukuriamų kliūčių.

Atšiaurioms žiemos 
sąlygoms

Stabdymas ant sniego
• 9 % didesnis stabdymo ant sniego efektyvumas.
• 9 % trumpesnis stabdymo kelias.

Dabartinis gaminys

Centrinė jungiamoji 
blokelių juosta
• Neleidžia centriniams 

blokeliams virpėti, tad 
padidina stabdymo ant 
ledo efektyvumą.

Dynapro i*cept

14,1 m (91 %)

15,4 m (100 %)

9 %

Dabartinis gaminysDynapro i*cept

Techninis pristatymas

Platus protektorius
• Platus protektorius pagerina valdymą ant sniego ir ledo.

Centrinė briauna
• Centrinė briauna ne tik garantuoja puikų valdymą ant sausos 

ir šlapios dangos, bet ir suteikia neprilygstamą sukibimą ant 
sniego ir ledo.
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Stabdymas ant sniego

Stabdymas ant ledo

Valdymas ant sniegoValdymas ant sausos dangos

Stabdymas ant šlapios dangos

Eksploatavimo savybių diagrama 

Dynapro i*cept RW08
Dabartiniai gaminiai

110 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

Įpjovų juosta
• Įpjovos yra sujungtos siekiant pagerinti 

vandens šalinimą, kai sniegas keliuose 
aptirpęs.

4 tiesūs ir 2 zigzaginiai grioveliai
• 4 tiesūs grioveliai šalina vandenį ir suteikia puikų sukibimą 

šlapiame kelyje, o 2 zigzaginiai grioveliai – gerą sukibimą ant 
apsnigtos dangos.

Skersinių blokelių sistema
• Status griovelis.
• Protektoriaus blokeliai pakreipti, siekiant pagerinti valdymą ir stabdymo ant ledo efektyvumą.

2 lygių kraštiniai sniego blokeliai 
• 2 lygių trimatė forma, parinkta siekiant 

padidinti padangos krašto efektą ant 
sniego.

Status griovelis
• Šonai su grioveliais suteikia puikų krašto 

efektą ant sniego.
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Winter i*pike LT RW09

DEGALŲ NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

dygliuojama dygliuojama dygliuojama

Ledo briauna
• Į centrinį blokelių segmentą 

integruota briauna padidina 
stabdymo ant ledo efektyvumą.

Trimačiai kraštiniai blokeliai
• Laiptuoti trimačiai blokeliai 

padidina padangos krašto 
sukibimą ant sniego.

Winter i*pike LT RW09
Zowac HP W401

Valdymas ant šlapios dangos

Valdymas ant sniego

Stabdymas ant šlapios dangos

Stabdymas ant sniego

Stabdymas ant ledo

Valdymo ir stabdymo bandymo rezultatai rodo, kad dabartinių gaminių rezultatai yra prastesni.

Valdymas ant sausos dangos

104 %

104 %

104 %

103 %

108 %101 %

Eksploatavimo savybių diagrama 

Naujas 6 eilių dyglių išdėstymas, kad 
gerai sukibtų ant sniego ir ledo.

Dabartinis 
gaminys

(Zovac HPW401) Winter i*pike LT RW09

6 eilių

Trimatis griovelis
• Trimatis griovelis 

užtikrina tolygų sniego 
ir vandens srautą 
centriniame griovelyje ir 
pagerina efektyvumą ant 
sniego ir šlapios dangos.

3 eilių

Efektyvumas

Pažangi trimatės struktūros technologija
4 pagrindinių griovelių sistema užtikrina saugų važiavimą šlapiame kelyje, raštas su trimačiais grioveliais padidina efektyvumą 
akvaplanuojant ir važiuojant ant sniego.

Platus skersinis griovelis
• Padidina sukibimą ant 

sniego.

Pagalbinės įpjovos
•  Padidina sukibimą ant 

sniego.

Agresyvusis „du viename“ blokelis
• Agresyvių ir stabilių blokelių 

kombinacija užtikrina sukibimą 
ant sniego ir sunkių transporto 
priemonių stabilumą.

Labai tvirta centrinė briauna
• Puikiai padeda išlaikyti didelį svorį.
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Winter RW06
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Status griovelis
• Status griovelis padidina griovelio sienelės 

krašto efektą ant apsnigtos dangos.

Naujausi mikroautobusų žieminių nedygliuotųjų padangų pasiūlymai Europos 
rinkai. Silicio dioksido mišinys  skirtas padangų efektyvumui ant apsnigto ir 
šlapio kelio padidinti. Naujoji jungiamoji juosta leidžia stabilizuoti valdymą 
ant apsnigtos ir apledėjusios dangos ir padidina valdymo sausame kelyje 
stabilumą.

Atšiaurioms 
žiemos sąlygoms

Valdymas ant sniego

Valdymas ant ledo

Valdymas ant sausos dangosValdymas ant šlapios dangos

Važiavimas ir triukšmas 

Eksploatavimo savybių diagrama 

Dabartiniai gaminiai
Winter RW06

Centrinis tiesus ir 2 pusiau zigzaginiai grioveliai
• Remiantis 3 pagrindinių griovelių, padidinančių saugą šlapiame kelyje, principu, ši padanga skirta važiavimo šlapia ir apsnigta danga 

stabilumui padidinti padarius vieną tiesų griovelį centre ir du zigzaginius šonuose.

• Dėl įpjovų, esančių kraštinėje jungiamojoje juostoje, padangų efektyvumas ant 
sniego nesumažėja net pusiau nudilus protektoriui. 

Naujo profilio jungiamoji juosta
• Naujausio tipo jungiamoji juosta, einanti palei kraštinių blokelių sieneles, užtikrina 

gerą valdymą ant sausos dangos ir sukibimą apsnigtame ir apledėjusiame kelyje.

Skersinių blokelių sistema
• Naudojant susietus skersinius 

protektoriaus blokelius užtikrinama 
valdymo sauga ir stabdymo 
apledėjusiame kelyje efektyvumas. 

120 %

80 %

40 %
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Winter IWT – 2 EVO
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Žieminių padangų IWT - 2 EVO modelyje yra integruotas inovatyvus kvarco junginys, 
užtikrinantis patikimą sukibimą net ir esant pačioms blogiausioms vairavimo 
sąlygoms. IWT - 2 - EVO abiejuose protektoriaus petyse įdiegta revoliucinė 3D 
įpjovų struktūra, neleidžianti įpjovoms judėti į šonus ir išsikišti viena kitos atžvilgiu. 
Šis privalumas itin aktualus veikiant skersinėms jėgoms ar esant didesniam greičiui. 
Visa tai padeda padidinti stabilumą sausame kelyje, tuo pačiu išlaikomas ir reikiamas 
lankstumas, reikalingas geram sukibimui su sniegu ar ledu.

Speciali žemo triukšmo technologija leido pasiekti dar tylesnį išorinį triukšmą ir ilgesnį 
tarnavimo laiką. Galimi skirtingi IWT – 2 modelio dydžiai: 14, 15, 16 ir 17 colių.

Winter SUV IWT 3D
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Naujasis modelis buvo sukurtas tam, kad šiuolaikiniai padidinto pravažumo 
automobiliai galėtų pasiekti dar geresnį sukibimą nuolat besikeičiančiomis žiemos 
sąlygomis. IWT Winter SUV modelio centrinėje dalyje buvo integruoti 3D peiliukai – 
taip padangoje atsirado dideles apkrovas atlaikantys ir stipriai įsikimbantys kraštai, 
leidžiantys pasiekti didesnę startavimo ir stabdymo jėgą ant ledo ar sniego paviršių.

Pagal Interstate IWT technologiją sukurti peiliukai taip pat įdiegti ir protektoriaus peties 
zonoje. Jie suprojektuoti taip, kad galėtų sukibti vienas su kitu ir susiformuotų dideli 
blokai kraštinėje dalyje, dėl kurių itin pagerėja sukibimas žiemos sąlygomis ir valdymas 
aštriuose posūkiuose. Interstate žieminės IWT SUV 3D modelio padangos pažymėtos 
snaigės ženklu, rodančiu, kad gaminys yra tinkamas itin nepalankioms sąlygomis, kada 
danga padengta sniego sluoksniu.

Winter IWT-30
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INTERSTATE IWT-30 – tai naujas žieminių nedygliuotų padangų modelis. Kuriant šį 
modelį, buvo nustatytas naujas automobilio valdymo ir saugumo standartas žiemos 
sąlygoms. Pranašesnė technologija ir pažangus cheminių junginių išdėstymas 
užtikrino itin gerą sukibimą, reikalingą tada, kada vairavimo sąlygos pačios 
blogiausios. Geresnes eksploatacines savybes leido pasiekti specialiai įdiegti 2 
naujos konfigūracijos įpjovų sluoksniai.

Šios sudėtingos daugiasluoksnės įpjovos pagal dizainą viena kitą remia – blokai 
apsaugomi nuo lankstymosi vienas kito atžvilgiu. 
Pasitelkiant didelio tankio tolygų išdėstymą, padangos paviršiuje daugiasluoksnės įpjovos 
tapo 23% ilgesnės. Tai leido pasiekti gerą briaunų poveikį sniegu ar ledu padengtuose 
keliuose.
Dėl visų šių priežasčių geriausios eksploatacinės savybės garantuojamos net ir neatlikus 
pirminio padangų „pramankštinimo“. Blokai su trigubais kordais, taip pat centralizuotas 
plataus bloko dizainas leidžia pagerinti stabdymo stabilumą ir kitas savybes tiek šlapiuose, 
tiek sausuose, tiek ledu padengtuose keliuose. Naujai sukurti purvo grioveliai leidžia 
pasiekti maksimalų vandens savaiminį nusivalymą ir purvinoje, ir šlapioje, ir snieguotoje 
kelio dangoje.
Šias savybes leido pasiekti specialus griovelio dizainas, pagal kurį griovelio plotis kinta 
nuo centro į išorę.
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Winter VAN IWT ST

DEGALŲ NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

F B 72 DB

Modelis specialiai sukurtas sudėtingoms ir daug reikalaujančioms žiemos sąlygoms. 
Interstate Winter VAN IWT ST modelis skirtas mikroautobusams ir lengviems 
sunkvežimiams, taip pat tinka ir naudojimui bekelėje. Didelis įpjovų skaičius ir 
inovatyvus gumos suliejimas Interstate Winter VAN IWT ST padangoms garantuoja 
puikų sukibimą net ir slidžiame paviršiuje. Padangos tvirta konstrukcija užtikrina ne tik 
tinkamą stabilumą kelyje, bet ir ilgą tarnavimo laiką.

Padangoje esantys grioveliai gerai pašalina vandenį bei purvą, atsirandantį tarp padangos 
ir kelio dangos.
Vidinės dalies raštas efektyviai padeda apsivalyti nuo sniego. Gaminamas ir specialus 
Interstate Winter VAN IWT ST modelio variantas su dygliais. Naujasis dyglių 
paskirstymas garantuoja mažesnį triukšmą, taip pat geresnį sukibimą su ledu.
Iš anksto suformuotos dyglių skylės padeda ilgai išlaikyti tinkamą dyglių poziciją. Modelis 
pilnai atitinka naująjį 2013 metų Skandinavijos šalių padangų dyglių reikalavimą.
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Padangų montavimo ir ratų balansavimo įranga

Padangų montavimo įranga

Padangų montavimo staklės

Rankinis alkūnės ir 
montavimo įrankio fiksavimas.

Padangų montavimo staklės 

Rankinis alkūnės ir montavimo 
įrankio fiksavimas.

vidinis paėmimas:
12–22,5”;
išorinis paėmimas:
10–20”;
maks. ratlankio plotis:
12”;
reikalingas oro šaltinis:
8–10 bar.

vidinis paėmimas: 
12–24”;
išorinis paėmimas: 
10–21”;
maks. ratlankio plotis: 
14”;
reikalingas oro šaltinis: 
8 bar.

oro tepalinė;
montiruotė.

oro tepalinė;
manometras, montiruotė.

Padangų montavimo staklės

Automatiškai atverčiama ir
fiksuojama montavimo alkūnė.
Pneumatinis įrankio 
fiksavimas.
Griebtuvai valdomi dviem
cilindrais, ratas tvirtai laikomas
ant stalo. Dvipusio veikimo
atspaudimo cilindras.

Padangų montavimo staklės

Automatiškai atverčiama ir
fiksuojama montavimo alkūnė.
Pneumatinis įrankio 
fiksavimas.
Griebtuvai valdomi dviem
cilindrais, ratas tvirtai laikomas
ant stalo. Dvipusio veikimo
atspaudimo cilindras.

išorinis užspaudimas:
10–20”;
vidinis užspaudimas:
12–22,5”;
maksimalus ratlankio plotis:
12”;
reikalingas oro šaltinis:
8–10 bar.

išorinis paėmimas: 
11–22’’;
vidinis paėmimas: 
13–24,5’’;
maksimalus ratlankio plotis:
12”;
reikalingas oro šaltinis:
8–10 bar.

oro tepalinė;
montiruotė.

oro tepalinė;
montiruotė.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

G7240.20, RAVAGLIOLI (Italija)

U-201, UNITE (Kinija)

G7441.20, RAVAGLIOLI (Italija)

G7441.22, RAVAGLIOLI (Italija)
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Padangų montavimo ir ratų balansavimo įranga

Padangų montavimo staklės

Automatiškai atverčiama ir
fiksuojama montavimo alkūnė.
Pneumatinis įrankio 
fiksavimas.
Turi greito pripūtimo sistemą.
Dviejų greičių montavimo 
stalas.
Griebtuvai valdomi dviem
cilindrais, ratas tvirtai laikomas
ant stalo. Dvipusio veikimo
atspaudimo cilindras.

Padangų montavimo staklės

Be montiruotės.
Automatiškai atverčiama ir
fiksuojama montavimo alkūnė.
Pneumatinis įrankio 
fiksavimas.
Stalo sukimosi greitis kinta nuo
pedalo spaudimo jėgos. 
Griebtuvai valdomi dviem 
cilindrais, ratas tvirtai laikomas 
ant stalo. Dvipusio veikimo 
atspaudimo cilindras.

išorinis paėmimas:
11–22’’;
vidinis paėmimas:
13–24,5’’;
maksimalus ratlankio plotis:
12”;
dviejų greičių montavimo 
stalas: 
6,5–13 aps./min.;
reikalingas oro šaltinis:
8-10 bar.

išorinis paėmimas: 
10–24’’;
vidinis paėmimas: 
12–26,5’’;
maksimalus ratlankio plotis:
15”;
stalo sukimosi greitis: 
0–15 aps. /min.;
reikalingas suspausto oro šaltinis: 
8–12 bar.

oro tepalinė;
montiruotė.

oro tepalinė.

Pagalbinis įrenginys žemo 
profilio padangoms montuoti

SLIVO – patentuotas 
montavimo įrankis

Naujos technologijos 
montavimo įrankis – greitam 
ir patogiam darbui.

Montavimo staklėms: 
G6441.20, G7441.20,
G7441.22, G7441VI.22.

Naudojamas kaip priedas
montavimo staklėms
G7441.20, G7441.22,
G7441IV.22.

video:
http://www.ravaglioli.com/
en/video

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

G7441IV.22, RAVAGLIOLI (Italija)

G8641D.24, RAVAGLIOLI (Italija)

PLUS83, RAVAGLIOLI (Italija)

G800A81, RAVAGLIOLI (Italija)
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Padangų montavimo staklės

Automatiškai atverčiama ir 
fiksuojama montavimo alkūnė. 
Pneumatinis įrankio fiksavimas. 
Turi greito pripūtimo sistemą.

Padangų montavimo staklės

Automatiškai atverčiama ir 
fiksuojama montavimo alkūnė. 
Pneumatinis įrankio fiksavimas. 
Turi greito pripūtimo sistemą. 
Pagalbinis įrenginys žemo 
profilio padangoms montuoti.

vidinis paėmimas: 
12–24”;
išorinis paėmimas: 
10–21”;
maks. ratlankio plotis: 
12”;
reikalingas oro šaltinis: 
8–10 bar.

vidinis paėmimas: 
12–24”;
išorinis paėmimas: 
10–21”;
maks. ratlankio plotis: 
12”;
reikalingas oro šaltinis: 
8–10 bar.

oro tepalinė;
manometras, montiruotė.

oro tepalinė;
manometras, montiruotė.

Ratų balansavimo staklės

Elektroninės ratų balansavimo 
staklės. Rankinis visų duomenų 
įvedimas.

Ratų balansavimo staklės

Elektroninės ratų balansavimo 
staklės. Automatinis atstumo ir 
skersmens įvedimas.

balansuojamų ratų skersmuo: 
10–24”;
balansuojamų ratų plotis: 
1,5–20”;
tikslumas: 
1 g;
balansuojamo rato svoris: 
iki 65 kg;
sukimosi greitis: 
200 aps./min.

balansuojamų ratų skersmuo: 
10–24”;
balansuojamų ratų plotis: 
1,5–20”;
tikslumas: 
1 g;
balansuojamo rato svoris: 
iki 65 kg;
sukimosi greitis: 
200 aps./min.

greito užspaudimo veržlė;
centravimo kūgiai.

greito užspaudimo veržlė;
centravimo kūgiai.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

U-221A, UNITE (Kinija)

U-226A, UNITE (Kinija)

U-500, UNITE (Kinija)

U-820, UNITE (Kinija)

Ratų balansavimo įranga
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Padangų montavimo ir ratų balansavimo įranga

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

TR26, SCT LIFT (Kinija) Padangų montavimo staklės

Krovininio transporto ratų
montavimo staklės.

ratų dydis:
14–26”;
maks. ratų skersmuo:
1 500 mm;
maks. ratlankio plotis: 
760 mm;
hidraulinės pompos variklis: 
1,1 kW, 3 x 400 V / 50 Hz;
sukimo variklis: 
1,8 kW, 3 x 400 V / 50 Hz

Padangų montavimo ir ratų balansavimo
įranga krovininiam transportui

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

GRS926.ST, RAVAGLIOLI (Italija) Padangų montavimo staklės

Krovininio transporto ratų
montavimo staklės.

balansuojamų ratų skersmuo:
14–27”;
maks. ratų skersmuo:
1 300 mm;
maks. ratlankio plotis:
950 mm;
energijos šaltinis:
3 x 400 V / 50 Hz

Ratų balansavimo staklės

Elektroninės ratų balansavimo
staklės. Optimizavimo ir 
paslėptų svarelių programos. 
Rankinis visų duomenų 
įvedimas.

Ratų balansavimo staklės

Elektroninės ratų balansavimo
staklės. Optimizavimo ir 
paslėptų svarelių programos. 
Automatinis atstumo ir 
skersmens įvedimas.

balansuojamų ratų skersmuo:
10–24”;
balansuojamų ratų plotis:
1,5–22”;
sukimosi greitis:
 < 100 aps./min.;
tikslumas: 
1 g; 
balansuojamo rato svoris:
iki 65 kg

balansuojamų ratų skersmuo:
10–24”;
balansuojamų ratų plotis:
1,5–22”;
sukimosi greitis:
 < 100 aps./min.;
tikslumas: 
1 g;
balansuojamo rato svoris:
iki 65 kg

greito užspaudimo veržlė;
centravimo kūgiai.

greito užspaudimo veržlė;
centravimo kūgiai.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

G2.117H, RAVAGLIOLI (Italija)

G2.119H, RAVAGLIOLI (Italija)
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Padangų montavimo ir ratų balansavimo įranga

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS PASKIRTIS

Veržliasūkiai

Smūginis veržliasūkis

suktuvas:
1/2”;
užsukimo momentas:
542–650 Nm;
atsukimo momentas:
677 Nm;
vidutinis oro sunaudojimas:
119 l/min.;
svoris:
2,6 kg

Smūginių plonasienių 
apsauginių galvučių 
komplektas

suktuvas:
1/2”;
galvutės: 
17, 19, 21 mm

SA602, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

SX031, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS PASKIRTIS

SX043, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

CP7733, CHICAGO PNEUMATIC (JAV)

SA291, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

T024587, CHICAGO PNEUMATIC (JAV) 

Smūginių plonasienių 
galvučių komplektas

suktuvas: 
1/2”;
galvutės: 
17, 19, 21 mm

Smūginis veržliasūkis

suktuvas:
1”;
užsukimo momentas:
1 627–1 830 Nm;
atsukimo momentas:
2 169 Nm;
vidutinis oro sunaudojimas:
595 l/min.;
svoris: 14,2 kg

Smūginis veržliasūkis

suktuvas: 
1/2”;
darbinis užsukimo momentas:
34–542 Nm;
maksimalus atsukimo momentas:
746 Nm;
laisva eiga:
6 900 1/min.;
svoris: 2,5 kg;
vidutinis oro sunaudojimas:
106 l/min.

Smūginis veržliasūkis

suktuvas:
1/2”;
darbinis užsukimo momentas:
68–610 Nm;
maksimalus atsukimo momentas:
827 Nm;
laisva eiga:
6 400 1/min.;
svoris: 2,49 kg;
vidutinis oro sunaudojimas:
156 l/min.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

TURBO2000, DELTA (Lenkija) Elektrinis veržliasūkis

smūginių galvučių adapteris: 1”;
darbinis veleno aukštis:  
310-710 mm;
maksimalus atsukimo momentas: 
2 500 Nm;
variklis: 
1,5 kW;
energijos šaltinis:  
400 V, 3 Ph, 50 Hz
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MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

TST/VCT, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

TST/PG97, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

SA106, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

TST/TVI, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

VS0361, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

AH10C/8, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

Padangos vožtuvelio išsukimo 
įrankis

ilgis: 97 mm

Padangų slėgio matuoklis

Filtras – drėgmės rinkiklis 
su slėgio reguliatoriumi ir 
suspausto oro tepaline

jungtis: 3/8”

Padangos ventilio įstatymo 
įrankis

ilgis: 270 mm

Replės balansavimo 
svareliams

ilgis: 240 mm

Sukta pneumatine žarna

ilgis: 10 m;
skersmuo: 8 mm;
jungtis: 1/4”

Kita įranga

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS PASKIRTIS

Vulkanizatoriai

821002, LAMCO (Italija) 821003, LAMCO (Italija)Vulkanizatorius (karštas 
klijavimas) M10

rankinis prispaudimas;
kaitinimo elementas iš vienos
pusės;
galingumas: 
600 W;
kaitinimo elemento dydis:
190 x 100 mm;
energijos šaltinis: 
230 V;
svoris: 7,55 kg

Vulkanizatorius (karštas 
klijavimas) P20

pneumatinis prispaudimas;
kaitinimo elementas iš vienos
pusės;
galingumas:
600 W;
kaitinimo elemento dydis:
190 x 100 mm;
energijos šaltinis: 
230 V;
reikalingas oro šaltinis:10 bar.
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MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

AK2090, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

RJA1450, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

T30302, ZINGLIFTS (Kinija)

3000CXD, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

913049-1, COMPAC (Danija)

IFL-25, ZIELBER (Lenkija)

Raktas automobilių ratų 
varžtams

dydis: 17, 19, 21, 22 mm

Mobilus hidraulinis keltuvas 
(domkratas) Aluminium 
Rocket Lift

kėlimo galia: 1,5 t;
pakėlimo aukštis: 
98 - 455 mm;
ilgis: 600 mm

Mobilus hidraulinis keltuvas 
(domkratas)

kėlimo galia: 2 t;
pakėlimo aukštis: 
135 - 385 mm

Mobilus hidraulinis keltuvas 
(domkratas)

kėlimo galia: 3 t;
pakėlimo aukštis: 
145 - 490 mm;
ilgis: 685 mm

Mobilus hidraulinis keltuvas 
(domkratas) 2T-C 

kėlimo galia: 2 t;
pakėlimo aukštis: 
80 - 500 mm;
ilgis: 730 mm;
greitas tuščiąja eiga

Padangų staigaus pripūtimo 
įrenginys - infliatorius

talpa: 25 l;
matmenys: 600 x 600 x 250 mm 
svoris: 18 kg

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

3070138

3070133

3070139Yla virvutei

Yla sandarinimo virvutės 
įvėrimui į padangą.

Yla virvutei (metaline 
rankena)

T formos yla sandarinimo 
virvutės įvėrimui į padangą.

Yla sraigtinė

Yla padangos skylės pravalymui 
prieš remontą

Giedrius Didžgalvis
produkto vadovas (įranga, įrankiai)
tel. (8~37) 40 76 84, faks. (8~37) 40 76 83, mob. 8~684 38 900
el. p. g.didzgalvis@adbaltic.lt

Dėl Jus dominančios įrangos prašome kreiptis į AD Baltic 
didmenos padalinius arba į Jus aptarnaujantį vadybininką.

Konsultuoja ir į techninius klausimus atsako:



Jie jau pasitiki musu metalais ir dirzais.
Ar ne laikas pradeti pasitiketi ir tau?. .

- ,

Geriausi automobilių gamintojai pramonėje yra aprūpinami 
mūsų diržinės pavaros produkcija. 

Atverkite vartus visiems savo rinkos poreikiams!
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Padangų montavimo ir  
sandarinimo priemonės

Kabinami svareliai plieniniams ratlankiams

Svareliai

IEŠKOKITE  e. KATALOGE

Svoris (g) Prekės kodas Kiekis pakuotėje

5 0105 200

10 0110 100

15 0115 100

20 0120 100

25 0125 100

30 0130 100

35 0135 100

40 0140 100

45 0145 100

Kabinami svareliai lietiems ratlankiams

Svoris (g) Prekės kodas Kiekis pakuotėje

5 0405 100

10 0410 100

15 0415 100

20 0420 100

25 0425 100

30 0430 100

35 0435 100

40 0440 100

45 0445 100

Klijuojami svareliai

Plieniniai, individualiai padalinami svareliai ant mėlynos juostos (4 mm)

 Ploni klijuojami svareliai ant mėlynos juostos (3,8 mm)

Svoris (g) Prekės kodas Kiekis pakuotėje

60 FE0660 100

Svoris (g) Prekės kodas Kiekis pakuotėje

60 0660F 100

Universalūs klijuojami svareliai ant mėlynos juostos

Svoris (g) Prekės kodas Kiekis pakuotėje

60 0660 100
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Padangų ventiliai

Populiariausias TIP5622555 Tr414

Trumpesnis TIP5622627 Tr413

Pailgintas TIP5622562 Tr418 

Chromuotas (lietiems ratlankiams) TIP5622816 Tr-414 CHROM

Remonto ir montavimo priemonės

Padangų montavimo pasta (juoda), 5 kg

Padangų montavimo pasta „ACRYLMED Red“, 4 kg

Bortų sandarinamoji priemonė, 1 l

Vidinių remontuojamų paviršių sujungimo vietos sandarinamoji priemonė, 1 l

Greitai džiūstantys klijai „Cement-it“, 250 ml

Pasta, naudojama padangoms montuoti ant ratlankių 600BP05

Pasta, naudojama padangoms montuoti ant ratlankių su papildoma 
medžiaga, saugančia nuo nutekėjimų ACRYLMED RED 4KG

6005002

6005003

6005130

Padangų montavimo pasta „ACRYLMED Blue“, 4 kg

Padangų montavimo pasta „ACRYLMED Green“, 4 kg

Pasta padangų montavimui su priedais prieš užšalimą, 4kg ACRYLMED BLUE 4KG

Pasta padangų montavimui standartinė, 4kg ACRYLMED GREEN 4KG

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

Likučiai tik padaliniuose

Likučiai tik padaliniuose

Likučiai tik padaliniuose

Greitai džiūstantys klijai „Cement-it“, 250 ml

6005140

PREKĖS KODAS
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Sandarinamosios virvutės

„Grybas“ su adata, 6 mm

Įrankis sandarinamosioms medžiagoms (laikiklis ir 4 adatos)

Sandarinamosios virvutės įrankio adatos

Sandarinamosios virvutės įrankio adatos, skirtos sunkvežimių padangoms

Sandarinamosios virvutės įrankis, skirtas sunkvežimių padangoms

Sandarinamosios virvutės įrankis

Įrankiai

Virvutės, skirtos nedideliems pažeidimams remontuoti 2001102 – 50 vnt. dėžutėje

„Grybai“, naudojami 15–20 mm pradūrimams remontuoti 3001006 – 24 vnt. dėžutėje

7001020

7001010N

7001010NT

7001010T

7001010

Remonto ir montavimo priemonės

Klijai padangoms remontuoti karštuoju būdu, min. 100 oC, 1 l (juodi)

6006200

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

Likučiai tik padaliniuose

Likučiai tik padaliniuose

Likučiai tik padaliniuose

Likučiai tik padaliniuose

Likučiai tik padaliniuose

Likučiai tik padaliniuose



Pagauk naujausią!  
Mūsų paskirstymo diržo
komplektas su vandens siurbliu.  
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