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Gerbiamieji kolegos ir partneriai,
Tradiciškai, besibaigiant metams, norime atsigręžti, pasi-
džiaugti nuveiktais darbais, įvertinti ateinančio laikotar-
pio perspektyvas. 2012-ieji buvo didelių pokyčių metai, 
nes įdiegėme naują Verslo valdymo sistemą. Tai neišven-
giamas, planuotas pokytis, atveriantis naujas galimybes. 
Šie metai parodė, kad, vykdydami įmonės misiją, siek-
dami būti geriausiu Jūsų partneriu, einame teisingu ke-

liu. Tad norime nuoširdžiai padėkoti visiems partneriams ir klientams už 
bendradarbiavimą, abipusį supratimą. Visi mūsų sprendimai ir veiksmai 
paremti siekiu būti geriausiais Jūsų partneriais. 
Linkime Jums ir Jūsų šeimoms laimės, sėkmės, sveikatos ir puikių 
akimirkų. Būkite šį laikotarpį su artimiausiais ir brangiausiais 
žmonėmis.

AD Baltic Lietuva  
direktorius Giedrius Gervickas
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AD Baltic naujienos

Šių metų vasarą iškilmingai duris 
atvėrė pirmasis pietų Estijoje AD Baltic  
didmeninės prekybos padalinys. Tai 
jau trečiasis AD Baltic filialas. Kiti du fili-
alai yra Talino mieste. 

Kaip sakė AD Baltic Estija direktoriaus 
pavaduotojas Tiit Pertel, tai padės daug 
greičiau ir efektyviau aptarnauti autoser-
visus bei parduotuves ir patenkinti visus 
autoversle dirbančių įmonių poreikius. 

Nuo šiol pietinio regiono  klientams ne-
bereikės ilgai laukti užsakytų prekių  iš 
sandėlio, esančio  Talino mieste.

Naujai atidarytame AD Baltic  padali-
nyje klientams pateikiamas ypač platus 
automobilių detalių, akumuliatorių, va-
žiuoklės, variklio dalių, eksploatacinių 
skysčių ir autoservisų įrangos asorti-
mentas.

jau trečiasis AD Baltic padalinys Estijoje
Atidarytas

AD Baltic Estija direktorius M. 
Kallas ir naujojo padalinio 
vadovas  iškilmingai perkerpa 
simbolinę juostą

Klientai smagiai bendravo prie 
puikių vaišių stalo ir vyno taurės

Autodistribution International (ADI) 
vadovų taryba ir Independent Motor 
Trade Factors Association (IFA) skelbia, 
kad 2013 01 01 IFA prisijungs prie ADI 
ir taps jos partnere. 

Tokiu būdu, pasinaudodama ADI 
patirtimi Europoje ir šios organiza-
cijos išplėtotu partnerių tinklu, IFA 
galės stiprinti savo užimamą padėtį 
nepriklausomoje Jungtinės Karalystės 
(JK) atsarginių dalių rinkoje. 

IFA asociacija, įsteigta dar 1977 m., 
buvo pirmoji automobilių atsarginių 
detalių platinimo grupė JK. Metams 

bėgant ši asociacija plėtėsi ir augo, 
šiandien ją sudaro 35 nariai ir beveik 
200 platų gaminių asortimentą siū-
lančių filialų ANGLIJOJE, ŠKOTIJOJE, 
VELSE ir ŠIAURĖS AIRIJOJE, kurie pla-
tina automobiliams ir komercinėms 
transporto priemonėms skirtus kom-
ponentus, taip pat ir dirbtuvėms skirtą 
įrangą ir įrankius, diagnostikos, auto-
mobilių priežiūros gaminius, be to, tei-
kia mokymų paslaugas. Tiekėjų, kurie 
naudojasi grupės masto susitarimais, 
pajamos viršija 120 mln. eurų. IFA tin-
klas – 63,7 mln. gyventojų rinkoje ir au-

tomobilių parkas, kurį sudaro daugiau 
nei 28,7 mln. automobilių – siūlo visa-
pusiškas paslaugas, idėjas ir pagalbą 
savo profesionaliems klientams, kad 
padėtų jiems sustiprinti savo padėtį ir 
užtikrintų jų ateitį nepriklausomoje JK 
automobilių remonto rinkoje. 

IFA turi ilgametę darbo su origi-
nalios įrangos prekių ženklais patirtį, 
todėl jų veiklos strategija puikiai ati-
tinka ADI lūkesčius IFA atžvilgiu. Ši 
naujoji sąjunga sutvirtins trijų krypčių 
partnerystę: ADI, ADI partnerių ir ADI 
tiekėjų.

jauADI  Didžiojoje Britanijoje
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Paspaudę mygtuką  
pateksite į AD Baltic 
extranet langą, kuriame 
jau bus suformuotas 
Jūsų užsakymas. Tereikia 
jį patvirtinti / užbaigti.

Paspaudus minėtąjį „vežimėlio“ simbolį Jums atsiveria langas, kuriame 
galite užsakyti visą reikiamą kiekį (pvz., 8 vnt.) iš vieno sandėlio. O jei tuo metu 
nėra reikiamo kiekio viename Jūsų pagrindiniame sandėlyje, tai visą Jums 
reikiamą kiekį (pvz., 4+4) galite nurodyti (išskirstyti) prie skirtingų matomų 
sandėlių. Tokiu atveju šį kiekį gausite skirtingais užsakymais. 

Taip pat norime informuoti, kad ADeCAT kataloge patobulinta AD prekių ženklo 
akumuliatorių paieška. Nuo šiol Jūs matysite išsamų paveiksliuką, kuriame 
nurodytas poliariškumas, akumuliatoriaus matmenys ir tvirtinimo schema.

kataloge?Kas naujo ADeCAT
Kaip jau pastebėjote, ADeCAT 

kataloge įdiegtas padangų paieškos 
ir užsakymo modulis, kurį rasite 
pagrindinio lango viršutinėje dalyje, 
kairėje.

Paspaudę pateksite į padangų paieškos langą, kuriame įrašę matmenis ir 
pasirinkę sezoniškumą rasite reikiamas padangas.

1

2

1 2

Pelę (kursorių) užvedę ant 
žalio namuko, pamatysite, kokie 
Jums reikiamų padangų likučiai 
yra sandėliuose. 

3

3

Įrašę reikiamą kiekį kairėje 
esančiame langelyje, paspauskite 
vežimėlio simbolį vidiniame lange 
(bet ne bendro lango vežimėlio 
simbolį), ir pasirinktas kiekis bus 
įdėtas į Jūsų krepšelį. 

4 5

6

4

5

ADeCAT patogiausia sistema
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nauji AD Baltic produktai

Nuo šiol AD Baltic skyriuose ieško-
kite naujų AD žieminių stiklų ploviklių, 
kurie, kaip ir kiti AD prekių ženklo plo-
vikliai, pasižymi ypač geromis valomo-
siomis savybėmis.

• Apsaugo laką, gumas ir 
plastikus.

• Tinka polikarbonatiniams 
stiklams ir vėduokliniams 
purkštuvams.

• Saugo stiklus nuo 
apledėjimo.

• Saugo langų plovimo 
įrangą nuo užšalimo.

Naujas AD

Naujas AD žieminis stiklų 
ploviklis – kokybė už 
prieinamą kainą

AD žieminiuose stiklų plovikliuose 
nėra nuodingojo alkoholio 
metanolio, kurio yra pigiuose stiklų 
skysčiuose

žieminis stiklų
ploviklis praplėtė AD Baltic produktų asortimentą
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SILVERSTAR 2.0

Naujosios OSRAM SILVERSTAR 2.0 
lemputės užtikrina puikias eksploatavi-
mo savybes už patrauklią kainą. Įtikina-
mi argumentai: daugiau šviesos, ilges-
nė eksploatavimo trukmė ir šiuolaikinis 
dizainas. Šios automobilių lemputės 
skirtos visiems vairuotojams, kuriems 
rūpi saugumas ir dizainas. 

Tinkamiausias 
pasirinkimas vairuotojams, 
kuriems svarbus saugumas
SILVERSTAR 2.0 lemputės dėl patobu-

lintų savybių yra ypač patrauklios dide-
lei tikslinei grupei. Nesvarbu, ar tai būtų 
tik į darbą ir iš jo, ar ilgus atstumus va-
žiuojantis vairuotojas, naktimis vairuo-
jantis automobilį ar visą šeimą vežantis 
vairuotojas, – naujosios SILVERSTAR 2.0 
lemputės tinka kiekvienam iš jų. 

Pagrindiniai privalumai
• Geresnis saugumas, nes iki 60 proc. 

didesnis apšvietimas kelyje, lyginant 
su standartinėmis lemputėmis. 

• Lyginant su standartinėmis lempu-
tėmis, iki 20 metrų ilgesnis šviesos 
spindulys, todėl lieka daugiau laiko 
reagavimui. 

• Šiuolaikinis dizainas su sidabro 
kupolu.

• Puikus kainos ir kokybės santykis. 
• 2 kartus ilgesnis naudojimo laikas, 

lyginant su pirmos kartos Silverstar 
lemputėmis.

daugiau šviesos ir ilgesnė 
eksploatavimo trukmė

USP – PLUS privalumai:
• maksimalus efektyvumas; 
• iki 100 proc. ilgesnė eksploatavimo trukmė;
• iki 60 proc. daugiau šviesos;
• iki 20 proc. ilgesnis šviesos spindulys.

Papildomi privalumai:
• galimi tipai: H1, H4, H7 ir H11;
• atitinka visus sertifikavimui keliamus reika-

lavimus.

Osram Silverstar 2 kodas: 64193SV2-HCB.
Populiariausi Osram kodai: 64193, 64210, 64150

Dėl šių privalumų 
pasiekiamas optimizuotas 
gamybos procesas, 
struktūros patobulinimai, 
geresnė dujų sudėtis

Ieškokite e. kataloge .

žieminis stiklų
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Castrol Magnatec – sintetinė varikli-
nė alyva, kuri tinka ir benzininiams, ir 
dyzeliniams varikliams. Produktų lini-
ja:  Castrol Magnatec 5W-30 A1, Castrol 
Magnatec 5W-30 A3/B4, Castrol Magna-
tec 5W-30 AP, Castrol Magnatec 5W-40 
C3, Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 ir 
Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4. AD 
Baltic skyriuose nuo šiol ieškokite ir 
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4 DPF 
bei Castrol Magnatec 5W-30 C3.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4 
skirta įvairios konstrukcijos dyzeliniams 
automobilių varikliams. Alyva gali būti 
naudojama varikliuose su turbinomis bei 
aušintuvais, taip pat su tiesioginio degalų 
įpurškimo į cilindrą sistema, Common Rail 
tipo varikliuose, varikliuose su katalizato-
riais ir suodžių filtrais (DPF). Ši alyva ati-
tinka automobilių gamintojų klasifikaciją 

ACEA A3 / B3 / B4, C3 ir API, CF klampumo 
klasę SAE 5W-40, taip pat visas Volkswa-
gen ir Mercedes-Benz specifikacijas.

Castrol Magnatec 5W-30 C3 alyva 
skirta modernios konstrukcijos benzini-
niams ir dyzeliniams varikliams su tur-
binomis, aušintuvais, tiesioginio degalų 
įpurškimo į cilindrą sistemomis, Common 
Rail tipo varikliams, varikliams su kataliza-
toriais ir dyzeliniams varikliams su suodžių 
filtrais (DPF). Ši alyva atitinka automobilių 
gamintojų klasifikaciją ACEA A3 / B3, A3 / 
B4, C3 ir API SM, CF klampumo klasę SAE 
5W-30.

Pagrindiniai Castrol Magnatec 
Diesel 5W-40 B4 DPF ir 
Castrol Magnatec 5W-30 C3 
produktų privalumai
Unikalios mikrodalelės Intelligent 

Molecules prilimpa prie metalinių pa-
viršių ir suformuoja ypač stiprią alyvos 
plėvelę, besitrinančias poras saugančią 
nuo dilimo.

Saugo labiausiai dylančias dalis (pvz.,
paskirstymo velenus, vožtuvų piršte-
lius ir kt.).

Stendiniai tyrimai naudojant moder-
niausią įrangą, kuri dilimą matuoja joni-
zuojančiosios spinduliuotės principu, pa-
rodė, kad Magnatec Diesel alyva užtikrina 
patikimesnę detalių apsaugą, lyginant su 
tradicinėmis alyvomis. Šis skirtumas ypač 
išryškėja variklio paleidimo metu.

Ši alyva visą eksploatacijos laiką iš-lie-
ka stabilaus klampumo. Be to, padeda iš-
laikyti vienodą variklio galią ir ekonomiš-
kai naudoti degalus.

Alyva saugo variklį įvairiausiomis eks-
ploatacijos sąlygomis:
• aukštoje aplinkos temperatūroje;
• variklio paleidimo ir pašildymo metu;
• judant spūstyse;
• važiuojant greitkeliu.

Visiškai sintetinė pagrindinė alyva 
užtikrina lengvą šalto variklio paleidimą 
net ypač žemos aplinkos temperatūros 
sąlygomis.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4 
specifikacija

• ACEA C3
• API SM/CF
• BMW Longlife04, FIAT 9.55535-S2, FORD 

WSS-M2C-917A
• MB-Approval 229.31, VW 502 00 / 505 00 / 

505 01
Castrol Magnatec 5W-30 C3 specifikacija

• ACEA A3/B3, A3/B4, C3
• API SN/CF
• Dexos2*, MB-Approval 229.31,  VW 502 00 /

505 00 
• BMW Longlife 04

Castrol

alyvų grupė jau prekyboje

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4 
DPF alyva sukurta pagal naują 
dyzeliniams varikliams skirtą 
technologiją Intelligent Molecules, 
dėl kurios poveikio ant darbinių 
paviršių susiformuoja atsparesnė 
apsauginė plėvelė, padidinanti
variklio darbo efektyvumą ir jo
išteklius

Castrol Magnatec 5W-30 C3 alyva
sukurta pagal naują technologiją 
Intelligent Molecules, kuri 
užtikrina aktyvią ir ilgalaikę 
variklio apsaugą bei padidina jo 
išteklius

Nauja
Magnatec

nauji AD Baltic produktai
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Nuo šiol AD Baltic skyriuose ieškokite 
prancūzų kompanijos TOTAL lengvųjų 
automobilių variklinių ir transmisijos aly-
vų. TOTAL yra tarptautinė kompanija, kuri 
specializuojasi alyvų gamybos srityje ir 
dujų pramonėje. TOTAL alyvų asortimen-
tas bus nuolat plečiamas ir ateityje. 

TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 

Sintetinė variklio alyva, tinkanti 
naujausių technologijų BMW ir Merce-
des-Benz dyzeliniams varikliams su DPF 
filtrais, denox katalizatoriais. Tinka ben-
zininiams, turbininiams, daugiavožtu-
viams varikliams su EGR sistemomis ir 
TWC katalizatoriais.

Specifikacija: ACEA C3, API SN/CF, Merce-
des-Benz 229.31/229.51, BMW Longlife 04, 
VW 502.00 / 505.00 / 505.01, GM-LL-A/B-025, 
FORD WSS M2C 917A, Dexos2™, KIA / HYUNDAI
Pakuotė: 208 L, 5 L, 1 L

TOTAL QUARTZ 9000 
ENERGY 5W-40

Aukščiausios kokybės sintetinė variklių 
alyva, sukurta iš specialiai atrinktų sinteti-
nių bazinių alyvų ir sintetinių priedų.

Specifikacija: ACEA A3/B4, API SM/CF, BMW 
Longlife 01, VW 502.00 / 505.00, MB 229.5, 
GM-LL-A/B-025, PORSCHE A40
Pakuotė: 208 L, 60 L, 5 L, 1 L

TOTAL QUARTZ 7000 
ENERGY 10W-40 

Sintetinės bazės alyva sukurta taip, 
kad patenkintų lengvųjų automobilių 
ir lengvojo komercinio transporto visų 
benzininių ir dyzelinių variklių gaminto-
jų reikalavimus.

Specifikacija: ACEA A3/B4, API SM/CF, VW 
501.01 / 505.00, MB 229.1, BMW Special oil
Pakuotė: 208 L, 60 L, 5 L, 1 L

TOTAL TRANSMISSION 
BV 75W80 

Ši alyva, pasižyminti aukštu klampos 
indeksu, specialiai sukurta lengvųjų au-
tomobilių mechaninėms pavarų dėžėms.

Specifikacija: API GL-4+, PSA PEUGEOT CI-
TROEN B71 2330
Pakuotė: 1 L

TOTAL FLUIDE LDS 

Oranžinės spalvos sintetinis hidrau-
linis skystis, skirtas Citroen markės au-
tomobilių su HYDRActive 3 hidraulinei 
sistemai. Nenaudoti, jei automobilių 
gamintojai nurodę pilti mineralinį žalios 
spalvos skystį (pvz., TOTAL LHM PLUS).

Specifikacija: PSA PEUGEOT CITROEN B71 2710
Pakuotė: 1 L

Gausus AD Baltic 

TOTAL alyvomis

nauji AD Baltic produktai

alyvų asortimentas dar labiau 
prasiplėtė naujomis
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JAU GREITAI AD 
BALTIC PREKYBOJE!Degimo ritės

Degimo ričių asortimentas, apimantis plačiausią automobilių parką. 
Degimo produktų specialistas Nr. 1

350 degimo ričių tipų apima 92 % automobilių parko 
Patogi kodavimo sistema, palengvinanti pardavimus
Vieno iš pirmaujančių automobilių gamintojų technologinių 
partnerių užtikrinta kokybė

NGK
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Tylus veikimas
Pluošto mišinys slopina galimo ne-

sutapimo keliamą triukšmą.
Optimali forma užtikrina sklandų 

diržo ir skriemulio kontaktą.

Puikus lankstumas
• Dėl optimalios formos geresnis diržo 

stabilumas ir mažesnė slydimo tiki-
mybė.

• Elastingos poliesterio stygos saugo 
nuo pailgėjimo.

• Idealiai tinka mažesniems skriemu-
liams ir trumpesniems atstumams, 
kurie dabar būdingi galingiems ir 
kompaktiškiems varikliams.

• Atsparus lankstymui.

Tvirtumas
• Pluoštu sutvirtintas EPDM mišinys 

užtikrina optimalų efektyvumą 
esant aukštai / žemai temperatūrai.

• EPDM mišinys labai atsparus pluoš-
to paviršiaus vėlimuisi, alyvos la-
šams ir ozonui.

• Dilimui itin atsparus juodos spalvos 
pluoštas.

• Elastingos poliesterio stygos užtikri-
na didelį atsparumą apkrovoms, kai 
esti didžiuliai įtempimai.

siūlo rinkoje plačiausią puikiai
Gates
subalansuotą Micro-V® Horizon™ diržų asortimentą 

 

 
 
 

 

DIRŽO KONSTRUKCIJA

Stygų sluoksnis: elastingos poliesterio stygos
Mažas pailgėjimas esant dideliems įtempimams.

Sluoksnis po stygomis: EPDM mišinys su pluoštu
Užtikrina ilgaamžiškumą.
Didesnis atsparumas apkrovoms.

Sluoksnis virš stygų: dilimui labai atsparus EPDM 
juodos spalvos mišinys su pluoštu
Atpažįstamas mėlynos spalvos sukibimo sluoksnis.
Lankstumas.
Tvirtumas. Optimalus diržo profilis

42o briaunos kampas užtikrina puikų kontaktą tiek su 
naujais, tiek ir su naudotais skriemuliais.
Mažesnis storis: 4,2 mm storis užtikrina didesnį lanks-
tumą ir mažesnį svorį.

Jokių gaminių numerių keitimų
Klientai gali lengvai užsakyti 
naujus gaminius, kadangi nėra jokių 
pakeitimų.

Konsoliduotas asortimentas
• Gates siūlo puikiai subalansuotą Micro-V® 

Horizon™ diržų asortimentą, kuris yra pats pla-
čiausias rinkoje!

• Sutaupo erdvės ir sumažina sandėliavimo pa-
talpoms reikalingas investicijas.

• Standartinis tikslumas +/–5 mm.
• Tinka 98 proc. automobilių parko.

PATOGI PAKUOTė

Lengvai atpažįstamas produktas
Mėlynos spalvos linija yra Micro-V® Horizon™ diržo 
identifikavimo žymė. 

QR kodas
Panaudoję šį kodą Gates klientai 
išmaniaisiais telefonais bet kada 
gali gauti informacijos apie 
gaminį, specifikacijas, montavimo 
instrukcijas ir galimus gedimų 
šalinimo būdus. 

Kodai:  5PK1590, 4PK855, 6PK1640, 6DPK1195

Ieškokite e. kataloge .
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nauji AD Baltic produktai

Jau šių metų lapkričio mėnesį CRC 
produktai pradėti tiekti ir įmonės AD Baltic 
klientams. Siūloma populiariausių serviso 
gaminių ir šiuolaikiškų produktų. Mūsų 
tikslas – pagelbėti automobilių remonto 
procese ir sumažinti įvairių klaidų tikimy-
bę. Tai padės efektyviai apsaugoti įvairius 
komponentus nuo galimo aplinkos, tem-
peratūros poveikio ar nusidėvėjimo.

Penetrating Oil+Mos2
Panaudojimas: alyvos

Sutepa ir padeda atlaisvinti užsikir-
tusius mechanizmus. Greitai prasiskver-
bia pro oksidų sluoksnį ir nešvarumus. 
Veikia rūdis ir korozijos šaltinius. Atlais-
vina surūdijusius ir užstrigusius varžtus, 
veržles bei kitus metalinius komponen-
tus. Suformuoja MoS2 plėvelę.

Rost Flash
Panaudojimas: alyvos
Užrūdijusių sujungimų atlaisvinimo 

priemonė, pasižyminti staigaus šaldy-
mo efektu.

Greitas poveikis: užpurškus alyvos 
ant surūdijusio varžto / veržlės sujun-
gimo, rūdys atšaldomos iki –40 oC tem-
peratūros ir suskaidomos. Aktyvusis 
skystis greitai įsiskverbia į šiuos smul-
kius įtrūkimus ir atlaisvina tarpusavyje 
sukibusias dalis. CRS Rost Flash atlaisvi-
na visų rūšių sriegių sujungimus, lanks-
tus ir slankiąsias dalis. Medžiagos sudė-
tyje nėra silikonų ir rūgščių.

Extra Lock
Panaudojimas: klijai

Žalios spalvos sriegių ir guolių fiksa-
torius yra atsparus didelėms kerpamo-
sioms apkrovoms. Jis tvirtai užfiksuoja 
sriegio sujungimus ir guolius. Taip su-

tvirtinto sujungimo beveik neįmano-
ma atlaisvinti naudojant įprastus įran-
kius. Klijai tinka sriegiams nuo M5 iki 
M16 fiksuoti.

Rigid Seal
Panaudojimas: klijai

Oranžinės spalvos anaerobiniai 
klijai gaminami metakrilato esterio 
pagrindu. Jie gali pakeisti mechaninių 
sujungimų tarpines. Klijai pasižymi 
santykinai greitu stingimu, todėl jie at-
sparūs nedideliam slėgiui.

Soft Lock
Panaudojimas: klijai
Mėlynos spalvos sriegių sujungi-

mų fiksatorius, atsparus nedidelėms 
kerpamosioms apkrovoms, laikinai fik-
suoja sriegio sujungimus. Sujungimus 
sąlyginai lengva atskirti naudojant 
įprastus įrankius. Galima fiksuoti nuo 
M5 iki M16 sriegius.

CRC produktai jau prekyboje
CRC Industries Europe gamina ir tiekia platų cheminių produktų asortimentą. Įmonė yra 
CRC Industries Inc. dalis. CRC Industries Inc. veikia visame pasaulyje. Ji turi 4 gamyklas, iš-
dėstytas strategiškai patogiose vietovėse: Amerikoje (Filadelfija, JAV), Europoje (Zėlė, Bel-
gija, ir Bridžvoteris, Anglija), Azijos vandenyno regione (Sidnėjus, Australija) ir Naujojoje 
Zelandijoje. Europoje įmonė CRC verslui plėtoti turi 6 atstovybes (Suomijoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir Anglijoje). Įmonė vykdo veiklą visoje Europoje.

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Brid%C5%BEvoteris&action=edit&redlink=1
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Zinc
Panaudojimas: nuo korozijos 
saugantys produktai
Apsauga nuo korozijos. Suformuo-

ja greitai džiūstančią, tvirtą ir lanksčią 
cinko dangą. Plienui suteikia puikią 
katodinę apsaugą nuo korozijos netgi 
tuo atveju, jeigu cinko danga yra pa-
žeidžiama. Galima atlikti taškinį suvi-
rinimą.

Brakleen
Panaudojimas:
stiprūs valikliai

Stabdžių sistemos dalių valiklis. 
Stiprus ir greitai džiūstantis. Valo ir pa-
šalina riebalus nuo stabdžių bei sanka-
bos elementų. Nuvalo alyvos, stabdžių 
skysčio, tepalų ir kitas sukietėjusias ap-
našas. Nepalieka jokių nuosėdų.

Carburettor Cleaner
Panaudojimas:
stiprūs valikliai

Valo neišardytus mechanizmus – kar-
biuratoriaus ir kuro sistemas. Tirpdo gu-
mos apnašas ir dervas. Pašalina anglies 
nuosėdas ir laką.

Air Sensor Clean
Panaudojimas:
tikslūs valikliai

Efektyvus valiklis, skirtas oro srauto 
kiekio jutikliams. Lengvai valo siūlo ir 
plokštelės tipo jutiklius, užtikrina opti-
malų įpurškimo sistemos efektyvumą.

5-56
Panaudojimas: alyvos
Universalus serviso dirbtuvių aero-

zolis. Atlaisvina surūdijusias dalis. Paša-
lina drėgmę, padeda paleisti variklius 
drėgname ore, saugo nuo trumpojo 
jungimo. Sutepa ir pašalina trintį, at-

laisvina užstrigusius mechanizmus. 
Saugo metalą nuo drėgmės, koroziją 
sukeliančios aplinkos ir neleidžia kaup-
tis rūdims.

Copper Paste
Panaudojimas: alyvos

Vario pagrindu gaminama apsaugi-
nė alyva. Paprasta išardyti ir surinkti vi-
sas aukštos temperatūros (iki 1 100 oC) 
veikiamas dalis. Saugo nuo apdegimo, 
korozijos ir strigimo. Sumažina ir paša-
lina stabdžių diskų keliamą triukšmą 
bei vibracijas.

Multilube
Panaudojimas: alyvos

Labai skvarbi ir vandeniui atspari 
alyva. CRC Multilube yra pusiau skaidri, 
mėlynos spalvos, nelašanti alyva. Gali 
būti naudojama daugelyje automobilių, 
sunkvežimių ir kitų mechanizmų trinties 
taškų, tokių kaip spynos, slankiojantys 
lakštai ir pan.
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Neįtikėtinai arti.
SWAG atsarginės dalys yra prieinamos visada, kai tik jums jų reikia. Tam, kad užtikrintu-
me galimybę greitai patiekti produkciją savo partneriams pasaulio mastu, mes nuolat 
investuojame į logistikos pajėgumus ir užsakymų išpildymą. Jūs galite pasitikėti, kad 
atvykusi detalė atitiks originaliai sumontuotos detalės reikalavimus.
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Ca/Ca akumuliatorių privalumai lyginant su Sb/Ca ir Sb/Sb akumuliatoriais 
• Sandarus, priežiūros nereikalaujantis SMF akumuliatoriaus korpusas. 
• Didelis energijos tankis. 
• Mažesnės vandens sąnaudos. 
• Didesnė paleidimo srovė. 
• Mažas savaiminis išsikrovimas (< 1 proc.).
• Patvarumas didelio išsikrovimo atveju. 
• Geresnis saugumas (uždara sistema).
• Vandens sąnaudos.

akumuliatoriai, ypač 
tinkantys dyzeliniams varikliams

Start Extreme –

MON BAT Plc. yra sparčiai 
auganti bendrovė, kuri ga-
mina įvairios paskirties švi-
no rūgšties akumuliatorius.

Jau daugiau nei 50 metų siūlomas 
platus bendrovės gaminių asortimen-
tas: starteriniai akumuliatoriai, stacio-
narūs akumuliatoriai, elektros energi-
jos baterijos, saulės energijos, jūriniai 
akumuliatoriai, specialūs akumuliato-
riai karo technikai (atitinka tiek rusų, 
tiek NATO standartus), lokomotyvų 
akumuliatoriai.

Teigiama išplėsta plokštė

Plokščių komplektas

Akumuliatoriaus dėžė

Dangtis su rankenaTeigiamas elementas

Neigiamas elementas

Separatorius

Dvigubas dangtis

Įkrovimo lygio indikatorius

Neigiama išplėsta plokštė

Neigiamas išplėstas tinklelis
Start Extreme ULTRA privalumai

• Sandarus, priežiūros nereika-
laujantis SMF akumuliatoriaus 
korpusas. 

• Iki +30 proc. didesnė paleidimo 
galia. 

• Įkrovimo lygio indikatorius. 
• Užtikrinamas paleidimas ekstre-

malių temperatūrų sąlygomis. 
• Ypač tinka dyzeliniams varikliams. 
• Geresnis saugumas.

Jėgos šaltinis

Kodai: 550014042 SMF, 555065048 SMF, 
560077054 SMF, 570014064 SMF, 588027075 SMF
565105058 SMF, 580035074 SMF, 600130086 SMF

Ieškokite e. kataloge .
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At SKF, we’re committed to providing you with the very best in OE quality repair 
solutions. Now, with the addition of the Freewheel Alternator Pulley (OAP and OAD*), 
SKF can give you everything you’ll need to make a complete engine system repair. 
And whenever recommended by car makers, SKF has developed multi-V belt kits 
including Freewheel Alternator Pulley – VKMAF. 

* OAP = Overrunning Alternator Pulleys

OAD = Overrunning Alternator Decouplers 

We’ve extended our family.

Install confi dence 
www.vsm.skf.com

), 

SKF adds to its auxiliary offer with the Freewheel Alternator Pulley.

5169 SKF_FAPU_leaflet_FINAL.indd   2 09/07/2010   13:01

Papildėme savo gaminių šeimą.
SKF prie papildomo pasiūlymo pridėjo generatoriaus laisvosios eigos mechanizmo skriemulį.

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

* OAP = laisvosios eigos generatoriaus skriemuliai

* OAP = laisvosios eigos generatoriaus išjungimo įrenginiai

Sumontuokite patikimumą
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Visas gamybos procesas kontro-
liuojamas moderniausia kompiute-
rine valdymo sistema, užtikrinančia 
tik aukščiausios kokybės, patvirtintos 
europinės ACEA (Association des Cons-
tructeurs Europeen d’Automobiles) ir 
amerikietiškosios API (American Petro-
leum Institute) institucijų, produktų 
gamybą.

Šiuolaikinis vidaus degimo va-
riklis – tai sudėtingas mechaniz-

mas, kurio sklandus darbas 
priklauso pirmiausia nuo te-

pimo funkcionavimo. Dau-

gelis vairuotojų maždaug 80 proc. laiko 
važiuoja sunkiomis sąlygomis: trumpos 
kelionės ir dažni stabdymai, dažnas va-
riklio išjungimas, aukšta važiavimo tem-
peratūra važiuojant lėtai, esant aukštai 
aplinkos temperatūrai (transporto spūs-
tys gatvėse karštą vasaros dieną), stiprus 
šaltis, t. y. variklio paleidimas bei važiavi-
mas esant žemai aplinkos temperatūrai, 
sunkių krovinių vežimas / tempimas, dar-
bas kalvotose ir / arba kalnuotose vieto-
vėse, priekabų vilkimas, dulkės ir t. t.

Todėl AD International specialistai, 
atsižvelgdami į sparčiais tempais atsi-

naujinantį lengvųjų automobilių parką 
ir didėjantį sintetinių variklinių alyvų, 
tinkančių „sunkiomis važiavimo sąly-
gomis“ naujausios kartos varikliuose, 
poreikį, siūlo naują AD variklinių alyvų 
gamą, kuri patenkintų pačių reikliausių 
vairuotojų poreikius.

Visos variklinės AD prekių 
ženklo alyvos gaminamos 
tik iš aukščiausios kokybės 
bazinių alyvų ir kruopščiai 
atrinktų geriausių pasaulio 
gamintojų specialiųjų priedų

profesionalų, sertifikuotos gamintojų
alyvos – seniai pripažintosAD 

NEPIRk kITUR NEPASITARęS SU MUMIS!

AD BALTIC SKYRIUOSE TAIP PAT GALITE ĮSIGYTI:

Sezoniniai produktai. aukščiausia klasė
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Pagrindiniai aušinimo 
skysčiams keliami
reikalavimai

• Geros šiluminės savybės. 
• Žema užšalimo temperatūra. Visų AD 

aušinimo skysčių užšalimo temperatū-
ra yra žemesnė negu –35 °C (faktinė – 
apie –38 °C).

• Aukšta virimo temperatūra.
• Eksploatuojant neturi iškristi nuosėdų.
• Skystis neturi koroduoti metalų, iš 

kurių pagaminta variklio aušinimo 
sistema, taip pat privalo neardyti jos 
guminių ir plastikinių detalių.

• Įšildamas nedaug plečiasi, neputoja, 
nedegus, jo geros klampumo savybės.

AD aušinimo skysčiai atitinka ir net 
viršija visus šiuos reikalavimus.

Aušinimo skysčiai 
AD-35C G12 Red ir 
AD-35C XL Yellow 
Skirti šiuolaikiniams automobiliams, 

kuriuose daugiau geležinių variklio de-
talių. Pagaminti pagal organinių prie-

dų (Organiz Additive Technology, OAT) 
technologiją. Jų sudėtyje nėra silikatų, 
boratų, aminų, nitritų ir fosfatų. Užtikrina 
efektyvesnę plastiko poliamido detalių 
apsaugą. Saugo variklį nuo užšalimo, per-
kaitimo ir kavitacinės korozijos. Sudėtyje 
esantys organiniai priedai adsorbuojami 
tik korozijos pažeistose vietose. Tai ne-
trukdo šilumokaitai, be to, eksploataci-
jos laiką pailgina iki 5 metų. Sudėtyje yra 
efektyvaus hibridinio korozijos inhibito-
rių mišinio su organinės ir neorganinės 
kilmės priedais, tarp jų ir silikatais, taip 
pat unikalaus silikatinių priedų stabiliza-
toriaus. Priskiriamas prie ilgo naudojimo 
aušinimo skysčių. 

Aušinimo skysčiai 
AD-35C G11 Green ir 
AD-35C G11 Blue
Tai du tos pačios klasės (pagal VW 

klasifikaciją G11) produktai, skirti šiuo-
laikinių lengvųjų automobilių, autobusų 
ir sunkvežimių varikliams, kuriuose yra 
daugiau detalių iš aliuminio. Skysčiai 
skirtingų spalvų, kad vartotojas galėtų 
laisvai pasirinkti ne tik reikiamos koky-
bės, bet ir tos pačios spalvos skystį, kuris 
yra jo automobilio variklio aušinimo sis-
temoje. Skystis užtikrina didesnę plasti-
ko poliamido detalių apsaugą. Taip pat 
apsaugo variklį nuo užšalimo, perkaiti-
mo, kavitacinės korozijos. Sudėtyje yra 
efektyvaus hibridinio korozijos inhibito-
rių mišinio su organinės ir neorganinės 
kilmės priedais, tarp jų silikatais, taip pat 
unikalaus silikatinių priedų stabilizato-
riaus. Sudėtyje nėra aminų, nitritų, fosfa-
tų. Skystis priskiriamas prie pailginto (iki 
3 metų) naudojimo aušinimo skysčių. 

Aušinimo skystis 
AD-35C Standart Green
Aušinimo skystis, skirtas visoms ben-

zininių ir dyzelinių variklių aušinimo sis-

temoms, įskaitant iš aliuminio lydinių 
pagamintus variklius. Skystis sudaro są-
lygas normaliam variklio darbo režimui, 
neleidžia jam užšalti ir saugo nuo korozi-
jos. Esant aukštai temperatūrai neputoja. 
Eksploatacijos laikas – apie 2 metus.

AD-35C Standart Green – 
populiariausias tarp vairuotojų

AD G11 skystis priskiriamas 
prie pailginto (iki 3 metų) 
naudojimo aušinimo skysčių

Visų AD aušinimo skysčių užšalimo 
temperatūra yra žemesnė negu –35 °C 
(faktinė apie –38 °C)

platus asortimentas, geriausia kokybė! AD aušiNimo sKysčiai –

Aušinimo skysčiai – tai dažyti vandeniniai etilenglikolio tirpalai, kuriuose yra anti-
korozinių, stabilizuojamųjų ir putojimą slopinančių priedų.
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AD akumuliatoriai tinkamiausi šiau-
rės šalių klimato sąlygomis. Į akumuliato-
rių gamybos technologiją įdiegus keletą 
naujovių ir patobulinimų, sukurtos nau-
jos kartos baterijos, kurios puikiai užsire-
komendavo šiauriniuose kraštuose. 

AD prekių ženklo nepriekaištingą ko-
kybę patvirtina ir tai, kad nuo šiol AD aku-

muliatoriams suteikiama net iki 3 metų 
garantija. 

AD akumuliatorių ypatumai:
• akumuliatorių gamyboje naudoja-

mi vokai-separatoriai gerokai pailgina 
akumuliatoriaus ilgaamžiškumą;

• radialinės konstrukcijos grotelės didi-
na šalto paleidimo srovę ir kitus tech-
ninius parametrus;

• akumuliatoriai beveik nereikalauja jo-
kios priežiūros ir labai mažai sunaudo-
ja vandens;

• maža savaiminė iškrova leidžia papil-
domai neįkrovus saugoti akumuliato-
rių iki pusės metų;

• akumuliatoriai stabiliai veikia esant di-
delėms apkrovoms, todėl puikiai tinka 
dyzeliniams automobiliams;

• akumuliatoriai atitinka aukštus pasau-
linius kokybės ir aplinkosaugos reika-
lavimus;

• AD akumuliatorių kokybę garantuo-
ja žinomiausias pasaulyje gamintojas.

Kodai: 544402044 AD, 545155033 AD, 556400048 AD, 
560409054 AD, 560412051 AD, 560413051 AD, 562107051 AD, 
565106054 AD, 570144064 AD, 574104068 AD, 577400078 AD, 
580406074 AD, 591400074 AD, 591401074 AD, 600402083 AD, 
680032100 AD, 725012115 AD

akumuliatoriais 
pasitiki visos Europos vairuotojai
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Žmonės vis jautriau reaguoja į aplin-
ką, o išorinės taršos mažinimas mūsų die-
nomis tapo vienu svarbiausių ir nuolatinių 
rūpesčių. 

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

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

Salonų filtrai yra dviejų tipų: 
• keleivių skyriams skirti žiedadulkių 

filtrai; 

• keleivių skyriams skirti aktyvintosios 
anglies filtrai.

Aktyvintosios anglies 
salono filtras
Šis filtras dažnai vadinamas sudėtiniu 

filtru, nes sulaiko ne tik daleles, bet ir kva-
pus, kenksmingąsias dujas, kurios gali su-

kelti tokią reakciją, kaip galvos skausmas, 
kosėjimo priepuoliai ar ašarojančios akys. 

Didėjant automobilio ridai ir važinė-
jimo trukmei, salono filtro efektyvumas 
mažėja, o tai didina riziką automobilio 

keleivių sveikatai. Siekiant užtikrinti, kad 
oras būtų tinkamai filtruojamas, salono 
filtrą reikėtų keisti kas 15 000 kilometrų 
arba mažiausiai kartą per metus. 

salono filtrai –
aukštos kokybės filtrų kategorija

Įrengta automobilių 
parko automobi-

liuose

Įrengta naujuose 
automobiliuose

SALONO FILTRŲ SEGMENTAS EUROPOJE 

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

IAM rinkos 
tendencija: 

+10 proc. per 
metus
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Ieškokite e. kataloge .

Oro Salono Degalų Alyvos

FAFR CA5108 FCFR CF5662 FFFR P5651 FOFR PH2870A

FAFR CA5827 FCFR CF5663 FFFR C10039ECO FOFR CH8530ECO

FAFR CA5301 FCFR CF9645 FFFR P5328 FOFR PH3569

FAFR CA5970 FCFR CF5850 FFFR PS9789 FOFR PH5317

FAFR CA9073 FCFR CF9846 FFFR PS5896 FOFR PH4722

FAFR CA9054 FCFR CF9442 FFFR P4549A FOFR PH5566A

FAFR CA9849 FCFR CF9934 FFFR G3829 FOFR PH9599

FAFR CA9800 FCFR CF9071 FFFR PS9451 FOFR PH10298

FAFR CA5929 FCFR CFA9562 FFFR PS8784 FOFR PH5833

Siekiant užtikrinti, 
kad oras būtų 
tinkamai 
filtruojamas, salono 
filtrą reikėtų keisti 
kas 15 000 kilometrų 
arba mažiausiai kartą 
per metus
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1928 m. buvo panaudotas vaško ter-
mostatas siekiant padidinti variklio ga-
lingumą ir veikimo trukmę. Nuo to laiko 
gaminami vis sudėtingesni varikliai, kartu 
atsiranda daugybė termodinaminių pro-

cesų varikliui valdyti. Wahler produkcija 
visada yra naujoviška ir patikima. Be to, 
Wahler trijose pasaulio vietose turi 1 600 
darbuotojų. 2006 m. Wahler apyvarta sie-
kė 230 mln. eurų.

Automobilių gamintojai deda daug 
pastangų siekdami sumažinti variklio 
emisiją ir kartu didinti jo galingumą. Vie-
na iš galimybių yra optimalios variklio 
temperatūros palaikymas. Įkaitinti vaško 
termostatai sudaro nemažai galimybių in-
žinieriams pagerinti automobilius, kad jie 
mažiau terštų aplinką.

Wahler specialistai visada pasirengę 
naujiems su termostatais susijusiems iš-
šūkiams. Tarkim, trijų lėkščių termostatas 
padeda sumažinti variklio šilumos eigos 
fazę ir neleidžia perkaisti. DaimlerChrysler 

naudoja šiuos produktus naujuose 4 ir 6 
cilindrų varikliuose, kad pailgintų variklio 
veikimą ir suteiktų vartotojui daugiau 
komforto.

Wahler daug dirba ir atsarginių deta-
lių gamybos srityje. Iš viso Wahler siūlo 
daugiau nei 300 skirtingų rūšių termosta-
tų, kurių yra daugiau nei 800 pritaikymo 
būdų. Nesvarbu, ar tai būtų visiškai naujas 
produktas, ar tik pakeistas kuris nors de-
talės elementas, – visais atvejais gaminys 
yra aukštos kokybės. Todėl Wahler pro-
dukcija paklausi visame pasaulyje.

Rudens ir žiemos sezonais dažnai 
tamsu, intensyvesnis smogas ir apskritai 
prastesnis matomumas. Tai puiki prie-
žastis pakeisti salono filtrą. Efektyvus 
MANN-FILTER salono filtras užtikrina švarų 
orą keleivių skyriuje, neleidžia ant langų 
ir priekinio stiklo susidaryti riebalinei plė-
velei ir tokiu būdu garantuoja geresnį vai-
ruotojo saugumą. 

Salono filtras padidina saugumą 
kelyje: 
1. Apsaugo nuo riebalinės plėvelės 

susidarymo ant priekinio stiklo ir 
langų; 

2. Sukuria švaresnę aplinką. Prie au-
tomobilio išmetamųjų dujų pa-
pildomai prisideda namų šildymo 

sistemų emisijos. Pridėkime dar 
keliuose barstomą ledą tirpdan-
čią druską ir gausime itin sveikatai 
kenksmingų ir nemalonių kietųjų 
dalelių mišinį; 

3. Automobilio viduje užtikrina pa-
togią ir švarią aplinką; salonų filtrai 
pailgina šildytuvo ir oro kondiciona-
vimo sistemos naudojimo trukmę. 
Taigi investuoti į salono filtrą ir fi-
nansiškai naudinga; 

4. Padeda vairuotojui sutelkti dėmesį 
į kelią. 
Salono filtro užduotis – efektyviai su-

laikyti žalingas teršalų daleles, dujas, bak-
terijas, žiedadulkes ir sporas – išties sunki. 
Didėjant dulkių koncentracijai, poros lėtai 

užkemša sistemą. Atskiruose filtro sluoks-
niuose susidaro kietųjų sankaupų, kurios 
palaipsniui riboja oro srauto lygį. 

MANN-FILTER tiekia originaliosios įran-
gos kokybės salono filtrus visiems esa-
miems automobilių modeliams.

salono filtrai didina saugumą kelyje
MAnn-FILTER

komfortui žiemą užtikrinti
Wahler – 

Populiariausių termostatų kodai: 4264.87D, 
4253.87D, 4116.87D1, 4270.88D, 3141.87D, 4274.87D, 
4236.88D, 4236.92D, 4144.92D, 4272.90D

Wahler termostatai yra itin aukštos 
kokybės ir yra paklausūs visame 
pasaulyje, leidžia inžinieriams 
pagerinti automobilius, kad jie mažiau 
terštų aplinką

Ieškokite e. kataloge .

Salono filtrų kodai: CUK2939, CU2939, CUK2862, CU3955, 
CU2882, CUK2842, CU3037, CU2842, CU2855, CUK5480
Alyvų filtrų kodai: HU719/7X, HU726/2X, W719/5, 
W940/25, W75/3, W712/22, W719/30, W67/1, HU718/1N, 
HU716/2X
Degalų filtrų kodai: P732X, WK845/1, PU723X, WK842/4, 
PU825X, WK853/3X, WK842/2, WK939/2, WK817/3X, 
WK820/1
Oro filtrų kodai: C35154, C26168, C15143/1, C37153, 
C30130, C31152/1, C17137X, C32191, C14130, C3282
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Originali kokybė iš ContiTech.

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

KELIAS SAUGUS, PASIRINKUS TEISINGAI.

www.contitech.de
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Valytuvų pakuočių suvienodinimas – Champion bendrovė 
palaipsniui nutraukia prekybą valytuvais kartoninėse pakuotėse

Champion bendrovė žengia pir-
muosius žingsnius siekdama suvie-
nodinti ir supaprastinti savo valytuvų 
programą, pašalindama daugelio po-

puliariausių žymėjimų sutapimus. Šio 
etapo metu bus šalinami ir keičiami kai 
kurie dalies numeriai kartoninėje C01 
pakuotėje, kuri pakeis B01 pakuotės 

atitikmenį, ir kai kurie dalies numeriai 
kartoninėje C02 pakuotėje, kuri pakeis 
B02 pakuotės atitikmenį. Dalies nume-
riai:

Old Material New Material
MC60/C01 MC60/B01
MC61/C01 MC61/B01
X23P/C01 X23P/B01
X26/C01 X26/B01
X26/C02 X26/B02
X29/C01 X29/B01
X29/C02 X29/B02

X29P/C01 X29P/B01
X33/C01 X33/B01
X33/C02 X33/B02
X36/C01 X36/B01
X36/C02 X36/B02

Old Material New Material
X36P/B01 X35P/B01
X36P/C01 X35/B01
X38/C01 X38/B01
X38/C02 X38/B02
X41/C01 X41/B01
X41/C02 X41/B02

X41P/B01 X40P/B01
X41P/C01 X40P/B01
X43/C01 X43/B01
X43/C02 X43/B02
X45/C01 X45/B01
X45/C02 X45/B02

Old Material New Material
X48/C01 X48/B01
X48/C02 X48/B02
X51/C01 X51/B01
X51/C02 X51/B02
X53/C01 X53/B01
X53/C02 X53/B02
X55/C01 X55/B01
X55/C02 X55/B02
X58/C01 X58/B01
X60/C01 X60/B01
X65/C01 X65/B01

XS48/C01 XS48/B01

Kadangi per paskutinius 30 metų au-
tomobiliai pasikeitė, atitinkamai pasikeitė 
ir valytuvams keliami reikalavimai. 

Aukštesni, statesnio kampo priekiniai 
stiklai, didesni greičiai ir aerodinaminiu 
atžvilgiu pažangesnis dizainas reikalauja 
technologijos pokyčių. Ne taip seniai nau-
doti „tilto“ tipo valytuvai su tradicinėmis 
metalinėmis mentėmis nebegali paten-
kinti automobilių gamintojų ir atitinkamai 
vairuotojų lūkesčių. 

Tad teko pakeisti technologiją. Tradi-
cinius valytuvus didžiąja dalimi pakeitė 
dinamiškesni valytuvai su plokščiomis 
mentėmis. Šiems tobulinimo darbams 
vadovauja Champion bendrovė, glaudžiai 
bendradarbiaudama su automobilių 
gamintojais. Siekdama patenkinti visus 
klientų reikalavimus šiandien Champion 
bendrovė perkelia šį technologijos ly-
gmenį į atsarginių dalių rinką. Champion 
bendrovės tyrimų ir plėtros centras Au-
bange (Belgijoje) neseniai laimėjo trokš-
tamą Pace apdovanojimą už plokščioms 
mentėms skirtą jungiamąją sistemą. 

Ši technologija tapo pramonės 

plokščių menčių prijungimo sistemos 
standartu. Sistema užtikrina greitą, 
rentabilų ir paprastą valytuvų menčių 
keitimą. Taip pat ši technologija pritai-
kyta daugiau nei 20 automobilių plat-
formų visame pasaulyje. 

Champion bendrovės 
Master Connector™ 
prijungimo sistema
Champion sukūrė atsarginių dalių 

rinkai skirtą patentuotą valytuvo men-
tės prijungimo sistemą Master Connec-
tor. Ši sistema leidžia pakeisti valytuvą 
nepriklausomai nuo valytuvo kojelės, 

kuri įtaisyta automobilyje, naudojant 
platų specialių adapterių asortimen-
tą. Adapteriai paprasčiausiai pritvirtina-
mi prie Master Connector pagrindo. Su-
mani Master Connector sistema plačiai 
naudojama Champion plokščių menčių 
programoje. 

nauji automobiliai,
CHAMPIOn –
 nauji poreikiai

Moderni plokščia mentė Tradicinė mentė

Aukštos kokybės gaminys:
originaliosios įrangos kokybė

Kompaktiški asortimentai

Ieškokite e. kataloge .
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GKN Land Systems, 

Expect More

Nusidėvėjusios apsaugos gali su-
kelti rimtą automobilio gedimą. Naujos 
gumos užtikrina apsaugą nuo riebalų, 

vandens ir asfalto purvo, galinčio su-
trikdyti normalią lanksto, leidžiančio 
velenui išvystyti galią per alkūninę svir-
tį, veiklą. Nauja apsauga kainuos daug 
pigiau nei visas lankstas. Apsaugoms 
tvirtinti rekomenduojame naudoti Du-
ragun apsaugų keitimo įrankį.

Jei apsaugoms montuoti naudo-
jami specialieji pneumatiniai įrankiai, 

montavimo laikas sutrumpėja 
maždaug 30 min.

Jūsų klientams taip pat ga-
lime pasiūlyti įsigyti ir 8 skirtin-
gų dydžių guminių apsaugų 
po 1 vnt. Šaltu oru apsauginės 
gumos gali sustangrėti, tačiau 
prieš montuojant 10 min. pa-
laikyta karštame vandenyje 
guma atgauna savo tampru-
mą.

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

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

greitas ir švarus montavimas 
pusašių lankstų apsaugos – AD 

Ieškokite e. kataloge                        .

guminių apsaugų kodai nuo DCB100 iki DCB800. 
Specialaus pneumatinio įrankio kodas DURAGUN AD3

Sezoniniai produktai. aukščiausia klasė
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GOLDEN CHIMIGAL – įvairių plovimo priemonių, skirtų komercinio transporto, lengvųjų 
automobilių bei žemės ūkio technikos priežiūrai ir plovimui, gamintojas. Ši įmonė spe-
cializuojasi valymo priemonių gamybos srityje. Siūlomų produktų asortimentą sudaro 
trys pagrindinės grupės: automobilių, pramonės ir bendruomenės linijos. Jų ieškokite  
AD Baltic skyriuose. Didėjantys šių produktų pardavimai rodo, kad vis daugiau automo-
bilių plovyklų teigiamai įvertina Chimigal produkciją.

Pirminio 
plovimo linija 

Automobiliams skirtos priemonės
Dėl inovatyvios ir ypatingos formu-

lės DINAMIC ploviklis pašalina visus 
nešvarumus, nesugadindamas auto-
mobilio kėbulo. DIVOR-WASH priemo-
nė tinka ir bjauriausiam purvui paša-
linti.

Sunkvežimiams skirtos priemonės
GEOS EXTRA. Tinka mikroautobu-

sams, autobusams, statybiniam trans-
portui, traktoriams. Naudojama be še-
pečių, emulsinė, lengvai nuplauna visų 
tipų nešvarumus.

Putų ir šampūnų linija
FOAMY CALOUR asortimente skir-

tingų spalvų putos: baltos, raudonos, 
mėlynos, žalios ir geltonos. SHAMPOS 
E labai tinka rankiniam automobilių ir 
motociklų plovimui.

Vaško džiovinimo linija
VEIL ir VEIL PLUS. Dėl ypatingų kom-

ponentų automobilio kėbulas ilgiau bliz-
ga ir išlaikomas poliravimas.

Padangų apsaugos linija
NEROS padangoms, guminėms da-

lims suteikia blizgesio ir minkštumo. Sau-
go gumą nuo neigiamo saulės ir vėjo po-
veikio, taip pat nuo įtrūkimų ir laiko įtakos.

Vidaus apdailos linija
FIBREX ploviklis ir bakterijų naikiklis 

naudojamas tekstilei, apmušalams, kili-
mėliams ir t. t. Atgaivina spalvą.

Išorės apdailos linija
PLASTYLUX: kvapnus, silikono pa-

grindu pagamintas produktas, skirtas 
buferiams ir visoms plastikinėms dalims 
atnaujinti.

DEKATRAM: tirpiklis, pašalinantis de-
gutą nuo automobilių, sunkvežimių, sta-
tybinio transporto ir t. t.

profesionaliai

Golden 
Chimigal –
kosmetinei automobilių priežiūrai
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Golden Chimigal pastos rankoms –
švarus pasiūlymas mechanikams

   kuriomis 
galima pasitikėti

Žvakės, 

Nuo šiol AD Baltic skyriuose ieš-
kokite naujų Golden Chimigal pastų 
rankoms.

Gelly Bianco pasta – tai aukštos ko-
kybės parfumuotas citrinų kvapo gelis 
sunkiai nuvalomam purvui ir tepalui 
šalinti, skaldo riebalus, turi odą rami-
nančių ir apsaugančių savybių. Dėl 
naujoviškos formulės gelis su glicero-
liu ir apsauginėmis medžiagomis tinka 

dažnai naudoti, apsaugo odą nuo ski-
linėjimo ir paraudimo. Panaudojus gelį 
susidaro apsauginė plėvelė.

Solid – Mann – tai tiršta aukštos ko-
kybės rankų valymo pasta su abrazyvi-
niais priedais 4 L taroje, ypač tinkanti 
sunkiai nuvalomam purvui ir tepalui 
nuplauti, pasižyminti riebalų šalinimo, 
minkštinimo bei kitomis apsauginėmis 
savybėmis. 

Golden Chimigal 
pastos rankoms –  ir 
švara, ir odos apsauga

Dėl intensyvių tyrimų ir novatoriš-
kų atradimų NGK gali pasiūlyti varto-
tojams aukščiausios kokybės žvakių, ši-
taip nustatydami standartus ir kitiems 
gamintojams. NGK žvakės užtikrina 
greitą paleidimą net esant minusinei 
temperatūrai. Dyzeliniai varikliai yra 
savaiminio užsidegimo tipo (kompre-
sinio uždegimo varikliai). Degalams 
užsidegti nereikalinga kibirkštis. Karš-
tis, kuris atsiranda kompresijos metu, 
uždega dyzeliną. Esant žemai tempera-
tūrai tam sunaudojama daugiau ener-
gijos, dėl to žiemą ne iš karto pavyksta 

paleisti šaltą variklį. Vien tik karščio, su-
sidariusio kompresijos metu, neužten-
ka, kad variklis pradėtų veikti. Karščio 
praradimas dėl šaltų cilindrų ir šaltas 
oras užkerta kelią savaiminiam užside-
gimui (self-ignition), dėl to dyzeliniai 
varikliai nepasiekia paleidimui reikia-
mos temperatūros be papildomos pa-
galbos.

Pagrindinė žvakių funkcija yra su-
teikti papildomos paleidimui reika-
lingos energijos. NGK žvakės yra šios 
energijos tiekėjos. Jos montuojamos į 
cilindrus. Prieš paleidžiant variklį elek-

tros įtampa yra perduodama į žvakes. 
Žvakės įkaista beveik iki 800 °C, šitaip 
palengvindamos šalto variklio paleidi-
mą, ir garantuoja geresnį degalų sude-
ginimą.

Žvakės turi būti atsparios karščiui, 
aukštam spaudimui, vibracijai ir korozijai. 
Taip pat žvakės turi įkaisti per trumpą lai-
ką ir veikti ne vienerius metus. Dėl žvakių 
pasiekiama aukšta temperatūra, todėl 
visiškai sudega degalai, o išmetamųjų 
dujų kiekis sumažėja beveik 49 proc.

Gerai veikiančios ir patikimos žvakės – 
svarbus pagalbininkas paleidžiant šaltą variklį.

Dėl intensyvių tyrimų ir novatoriškų 
atradimų NGk gali pasiūlyti vartotojams 
aukščiausios kokybės žvakių, šitaip 
nustatydami standartus ir kitiems 
gamintojams. NGk žvakės užtikrina greitą 
variklio paleidimą net esant minusinei 
temperatūrai

Ieškokite e. kataloge .

Sezoniniai produktai. aukščiausia klasė
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Sezoniniai produktai taupantiems

Uždegimo ritę sudaro dvi laido 
vijos, kuriomis apsukta minkštos ge-
ležies metalo šerdis. Į pagrindines ap-
vijas tiekiama 12 voltų srovė. Antrinės 
apvijos, kurių laidas gerokai labiau su-
vytas nei pagrindinių apvijų, yra ritės 
išeigos galas. Kuo didesnis dviejų ričių 
vijų skaičiaus skirtumas, tuo didesnė 
įtampos išeiga. 

Kai pro pagrindines ritės apvijas teka 
elektros srovė, aplink laidą, kuris įterptas 
į minkštos geležies metalo šerdį, sufor-
muojamas magnetinis laukas. Kai šis 
srovės srautas išjungiamas, magnetinis 
laukas išsisklaido. Pagrindinėse apvijo-
se besisklaidantis magnetinis laukas ir 
minkštos geležies šerdis antrinėse apvi-
jose suformuoja labai aukštos įtampos 
srovės srautą, kuris paskirstomas uždegi-
mo žvakėms. 

Kai susidaro tokia aukšta įtampa, bū-
tina užtikrinti, kad ji nenukryptų nuo nu-
matytos trajektorijos ir nedarytų lanko. 

Bet koks lanko sudarymas lemia 
karštį / degimą ir pažeidimus. Kadangi 
prekybos vietose siūlomos įvairių sa-
vybių atsarginės ritės, pirkėjas turėtų 
išmanyti apie pagrindines ritės struk-
tūros dalis, kurios toliau ir aptariamos. 

Pagrindinė varža
Svarbu, kad bet kurios atsarginės 

ritės pagrindinė varža atitiktų origina-
liosios įrangos ritės pagrindinės varžos 
specifikaciją. Bet koks nuokrypis nuo 
nustatytųjų parametrų reiškia, kad gali 
skirtingai veikti visa elektros grandinė, 
kurioje įtaisyta ritė. Dėl šios priežasties 
gali perdegti ECU (variklio valdymo 
kompiuteris) arba kilti elektros sistemos 
gaisras. Moderni ritė su integruotu su-
kimo įtaisu neleidžia prieš montuojant 
patikrinti pagrindinės varžos, todėl no-
rint įsitikinti, kad keičiamą detalę paga-
mino žinomas gamintojas, patikrą gali 
atlikti tik technikos specialistas. 

Antrinės apvijos
Kadangi pro antrines apvijas teka iki 40 

000 voltų srovė, antrinėms apvijoms reikia 
rinktis aukštos kokybės laidą. Šis laidas kaip 
izoliaciją turi lako arba šelako sluoksnį. Šios 
dangos atveju labai sunku užtikrinti, kad 
nebus jokių trūkumų ar įtrūkimų, todėl 10 
metrų aukštos kokybės laido negali būti 
daugiau nei 3 įtrūkimai. O prastesnės ko-
kybės laido įtrūkimų bus daug daugiau. 
Užtikrinkite, kad šių trūkių taškų skaičius 

būtų kuo mažesnis, nes tokiame taške kyla 
pavojus, jog aukšta įtampa sudarys lanką. 
Jeigu apvijose yra per daug lūžio taškų, 
tada lanko sudarymas tampa problema, 
dėl kurios gali sudegti laidas. 

Plieninė laminuota šerdis, aplink 
kurią formuojamos pagrindinės ir antri-
nės apvijos, turi būti pagaminta iš geros 
kokybės medžiagos. Jeigu šiai šerdžiai 
naudojamas prastos kokybės plienas, 
sumažės srovės perdavimo į antrines 
apvijas efektyvumas, o tai atitinkamai 
lems žemesnę įtampą ir silpnesnę ki-
birkštį. Taip pat dėl šio sumažėjusio sro-
vės perdavimo efektyvumo ritė veiks 
aukštesnėje temperatūroje ir taip lems 
trumpesnę bloko naudojimo trukmę. 

Proceso valdymas
Tiek pagrindinių, tiek antrinių vijų 

laidą reikia susukti tiksliai ir tinkamai 
įtempiant. Tai įmanoma tik tada, kai 
naudojama aukštos kokybės vijų for-
mavimo įranga. Akivaizdu, kad šio pro-
ceso rankiniu būdu atlikti nepavyks! 
Jeigu laidas yra laisvas (neįtemptas), 
tada apvijose gali atsirasti tarpas, kuris 
lems lanko sudarymą, taigi atitinkamai 
ir priešlaikinį sudegimą arba gedimą. 

uždegimo ritei keliami reikalavimai
Intermotor –
Per paskutiniuosius dvidešimt metų reikšmingai pasikeitė paprastai uždegimo ritei ke-
liami reikalavimai. Nors pagrindinis jos dizainas išlieka nepakitęs, tačiau siekiant dides-
nio variklio efektyvumo ir geresnių eksploatavimo savybių dabar naudojamos sudėtinių 
ričių sistemos. Šiose sistemose pritaikytos labai kompaktiško dizaino ritės ir integruotas 
elektroninis įsukimo įtaisas. 
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SIDEM siūlo geresnį ir saugesnį važiavimą užtikrinančius sprendimus. SIDEM vairo 
mechanizmo ir pakabos dalys, projektuojamos ir testuojamos gamykloje, yra pat-
virtintos kaip originalioji įranga. Jos gaminamos tenkinant griežčiausius kokybės 
ir saugumo standartų reikalavimus. Todėl SIDEM jau daugiau nei 70 metų rinkoje 
siūlo visapusiškus gaminius bei geriausias priežiūros paslaugas. Svarbios vi-
sos detalės, net ir pačios mažiausios.

kOkYBė BE jOkIų PASLAPčIų
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Sezoniniai produktai taupantiems

Remy Automotive bendrovė – viena 
iš pirmaujančių aukštos kokybės naujų 
ir perdirbtų detalių tiekėjų Europoje.

Remy Inc. bendrovė starterių ir kin-
tamosios srovės generatorių srityje turi 
daugiau nei 100 metų patirtį ir yra viena 
stipriausių šių gaminių tiekėjų Europoje.

Be originaliosios tiek didelio, tiek 
mažo galingumo starterių ir kintamo-
sios srovės generatorių įrangos, dabar 
Remy Automotive Europe siūlo platų įvai-
rių gaminių grupių asortimentą, kuris 
žymimas Remy prekių ženklu: stabdžių 
suportus, vairo stovus ir siurblius, už-
degimo skirstytuvus ir jungiamuosius 
laidus.

Remy Inc. bendrovė siūlo platų mažo 
ir didelio galingumo starterinių variklių 
ir kintamosios srovės generatorių asor-
timentą, suteikia 24 mėnesių garantiją.

Pastaba taupantiems: pirkdami nau-
ją detalę, galite susigrąžinti dalį pinigų, 

jei grąžinsite naudotą, tačiau keliamus 
reikalavimus atitinkančią seną detalę.

Epoksidinė
derva arba 
hermetizuojamoji pasta
Modernioms ritėms naudojama 

epoksidinė derva arba hermetizuojama-
sis užliejimas. Kai ritė „užliejama“ arba 
pripildoma epoksidinės dervos, labai 
svarbu, kad šis procesas vyktų vakuume. 
Tokiu būdu užtikrinama, kad ritė tinkamai 

pripildoma ir nesusiformuoja jokių ertmių 
ar burbuliukų, kurie galėtų lemti lanko su-
darymą. Šio pildymo proceso nepavyks 
sėkmingai atlikti staklėmis normaliomis 
atmosferos sąlygomis. Epoksidinei dervai 
būdingas didelis dielektrinis atsparumas 
(atsparumas srovės tekėjimui). Taip pat 
derva turi būti ypač lanksti, nes ritė savo 
įprastoje aplinkoje gali būti veikiama tiek 
aukštos temperatūros iki 120 °C, tiek ir že-
mos temperatūros iki –20 °C. Dėl staigaus 
tokių temperatūrų pasikeitimo nelanks-
tus dervos sluoksnis gali sutrūkinėti, todėl 
susidarys tarpai, dėl kurių atsiras lankas ir 
priešlaikinių gedimų.

Plastikiniai korpusai 
ir šeivos
Plastikas, naudojamas ritės korpu-

sui ir šeivoms, aplink kurias formuoja-
mos pagrindinės ir antrinės vijos, priva-
lo būti tinkamos kokybės ir pasižymėti 
dideliu dielektriniu atsparumu. Jeigu 
naudojamas prastesnės kokybės plas-
tikas, kuriam būdingas mažas dielektri-
nis atsparumas, arba jeigu naudojamas 
prastos kokybės plastikas, sutrūkinė-
jantis dėl temperatūros pasikeitimų, tai 
lems lanko susidarymą ir priešlaikinius 
gedimus.

Remy starteriai ir generatoriai 

Remy starteriai ir generatoriai 
gaminami pagal  TS 16949 
kokybės sistemos reikalavimus

Intermotor kodai: 12618, 12659, 12680, 12681, 12701, 12702, 
12709, 12714, 12715, 12719, 12720, 12723, 12725, 12734, 12736, 
12740, 12741, 12744, 12745, 12746

Ieškokite e. kataloge .

Ieškokite e. kataloge .

Siekiant didesnio variklio 
efektyvumo ir geresnių 
eksploatavimo savybių dabar 
naudojamos sudėtinių ričių 
sistemos
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Brembo brake systems.
The beauty of choosing the best.

289 _BROCHURE_PACCHETTO_UK.indd   3 26/04/12   11.12
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AD Baltic naujienos

Ištikimiausiems AD Baltic klientams 
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos dovano-
ta kelionė į Jungtinę Karalystę stebėti 
WRC lenktynių etapą Velse. 

Pasaulio ralio čempionatas (angl. 
World Rally Championship) – vienos 
garsiausių ir daugiausiai iššūkių suke-

liančių automobilių sporto varžybų. 
Čempionatas vyksta 11 mėnesių ir 
susideda iš 16 ralio etapų, vykstančių 
įvairiose pasaulio valstybėse (Ispa-
nijoje, Australijoje, Vokietijoje, Kipre, 
Italijoje ir t. t.). Kiekvienas ralis trunka 
3 dienas ir turi savo specifiką, važia-
vimo sąlygos skiriasi nuo sniegu pa-
dengtos iki asfalto dangos.

Visi WRC etapai yra kažkuo išskir-
tiniai, tačiau Didžiojoje Britanijoje 
vykstantis etapas visuomet pasižy-
mi sudėtingomis sąlygomis ir puikia 
atmosfera. Šis kartas nebuvo išimtis, 
ir dalyviai tris dienas varžėsi įvairiomis 
sąlygomis, kurias parengė Velso ralis.

Klientai taip pat pajautė garsaus 
anglų rašytojo Viljamo Šekspyro (Wil-
liam Shakespeare) dvasią gyvendami 
jo gimtajame Stratfordo mieste. 

klientai stebėjo
AD Baltic 
pasaulio ralio čempionato 
etapą Velse

Klientai gavo didžiulę adrenalino 
dozę stebėdami pasaulinio lygio 
profesionalių lenktynininkų 
pilotažą

Pažintis su DELPHI produkcija ir 
gamybos procesais buvo labai 
turininga ir naudinga

Automobilių akumu-
liatoriai – viena dažniausiai 
pasitaikančių pavojingų 
atliekų, kurios turi būti tin-
kamai surinktos, laikomos 

nustatytomis sąlygomis ir perdirbamos. 
Pagal ES reikalavimus švino turintys aku-
muliatoriai turi būti surenkami ir perdir-
bami taip, kad būtų galima pakartotinai 
panaudoti visas medžiagas, sudarančias 

šias atliekas – šviną, plastikus, sieros rūgštį, 
stibį ir kitas chemines medžiagas.

Švino rūgštiniai akumuliatoriai yra vie-
ni kenksmingiausių, tačiau jie ir labiausiai 
perdirbami. Tarptautinės baterijų tarybos 
(Battery Council International) teigimu, net 
97 proc. naudotų akumuliatorių perdir-
bami ir vėl grįžta į automobilių pramonės 
grandinę. Taip ne tik sumažinama žala 
sveikatai, bet ir taupomi gamtos ištekliai.

UAB AD Baltic ir partneriai, va-
dovaudamiesi Aplinkos ministeri-
jos nustatyta tvarka ir LR atliekų 
tvarkymo įstatymu, akumuliatorius 
ir akumuliatorių atliekas priima ne-
mokamai.  Be to, atvykus į bet kurį 
klientui arčiausią AD Baltic didme-
nos padalinį ir pridavus seną aku-
muliatorių – suteikiama nuolaida 
naujam!

Mes dalyvaujame
visuomenės informavimo 
kampanijoje apie pavojingų
aplinkai baterijų ir akumuliatorių 
atliekų tvarkymą
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M A D E  T O  F E E L  G O O D.
Ì Trumpesnis stabdymo 

 kelias ant ledo

Ì Geresnis sukibimas su ledu

Ì Naujoviškos formos kryptiniai 

 dygliai

Ì Geresnis stabdymas ir 

 trauka ant sniego

Ì „V“ formos įpjovos 

 grioveliuose

Ì Puikios savybės giliame 

 sniege

Ì Pakaitomis išdėstytų blokų ir 

 dantytos formos dizaino 

 derinys protektoriaus krašte

* 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.

Naujoji „UltraGrip Ice Arctic“, kurios stabdymo 
atstumas ant ledo yra 7 proc. trumpesnis.*
„Multicontrol Ice“ technologijos pažangiausio dizaino kryptiniai dygliai sustiprina sukibimą su ledu ir taip lemia 
išskirtinį stabdymą, trauką ir valdymą ant ledo ir sniego. Sužinokite daugiau interneto svetainėje www.goodyear.eu 

 Važiuokite ten, 
 kur kiti negali eiti. 

BANDYMĄ ATLIKO

NAUJA
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AD Baltic organizuotos akcijos labiau-
siai nestabdžiusiems klientams iš Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos – geriausiems Delphi 
stabdžių diskų ir trinkelių pirkėjams buvo 
dovanota savaitgalio pramoginė žvejyba 
Baltijos jūroje. 

Žvejybos metu klientai turėjo puikią 
progą gaudyti menkes – vieną skaniausių 

ir smagiausiai traukiamų žuvų. Klientus ly-
dėjo patyręs kapitonas-instruktorius, kuris 
negalėjo atsistebėti, kokia gausybė men-
kių tą dieną kibo be didelio vargo. Tai, be 
abejo, labai džiugino klientus, kėlė azartą 
ir adrenalino lygį.

AD Baltic suteiktas Crefo Cert STA-
BILUS ženklas, liudijantis, kad įmonės 
mokumo rizika daugiau kaip vienerius 
metus išliko maža (1–4 rizikos klasių) ir 
nebuvo kitų grėsmių įmonei.

Šis ženklas suteikiamas vadovau-
jantis nuo 1879 m. veikiančio susivieni-

jimo Verband der Vereine Creditreform 
(Vokietija) metodika. Creditreform – 
visoje Europoje gerai žinoma įmonių 
kreditingumą vertinanti kompanija. 

Kaip teigia minėtą įvertinimą gavę 
Vakarų ir Vidurio Europos verslininkai, 
CrefoCert skatina tarpusavio pasitikė-

jimą, stiprina pozicijas derybose su 
partneriais, pirkėjais, bankais, inves-
tuotojais ne tik vienos valstybės, bet ir 
tarptautiniu mastu.

viena stabiliausių bendrovių Lietuvoje
AD Baltic –

www.stabilus.lt

didelės ir mažos,

Kibkit, 
žuvelės, 
arba kaip sekėsi mūsų 
klientams išbandyti laimę 
gaudant menkes Baltijos jūroje!

Žuvys kibo be 
didelio vargo, 

todėl daugelis 
turėjo galimybę 

pasidžiaugti ir 
pasipuikuoti 

prieš kitus savo 
laimikiu

Nekantriai visų 
laukta žūklė 
nepaliko nė vieno 
abejingo
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AD Baltic kartu su Eure!Car šių metų 
spalio mėn. Lietuvoje ir Latvijoje savo 
klientams organizavo Continental CON-
TITECH techninius mokymus. Jų metu 
klausytojai supažindinti su dirželių tech-
nologijomis ir sandara, ypatybėmis, daž-
niausiomis problemomis, naujomis rai-
dos kryptimis, TVD ir TVDi, ovalo formos 
skriemulio technologija, dvipusiais dirže-
liais ir kt. O Estijoje AD Baltic kartu su Eure!-
Car š. m. spalį savo klientams surengė SKF 
techninius mokymus. Jų metu dalyviai su-
žinojo, kaip teisingai elgtis su automobilio 

ratų guolių ir variklio sistemomis (degimo 
paskirstymo, pagalbine dirželių sistema) 
bei vandens siurbliais.

Techniniuose mokymuose dalyvavu-
siems klientams išduotas Eure!Car mo-
kymų sertifikatas, kurį galima pakabinti 
visiems gerai matomoje dirbtuvių vietoje. 

AD Baltic jau derina ir atlieka naujų 
mokymo modulių parengiamuosius dar-
bus. Greitai Jus pakviesime į kitus moky-
mus pačiomis aktualiausiomis temomis.

Eure!Car partneriai:

techniniai mokymai
AD Baltic 
su Eure!Car ženklu!

Eure!Car siūlomi kursai skirti 
dabartiniams šiuolaikinių remonto 
dirbtuvių reikalavimams patenkinti

Estijoje AD Baltic kartu su 
Eure!Car savo klientams surengė 
SKF techninius mokymus

 Eure!Car techniniai mokymai
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Teisinė aplinka

CARS 2020 veiksmų planas Europos 
automobilių pramonei
Automobilių pramonė, užtikrinanti 12 mln. 

su šiuo sektoriumi susijusių darbo vietų, 
yra labai svarbi Europos klestėjimui. ES pri-
valo išlaikyti pasaulinio lygio automobilių 
pramonę, kuri gamintų efektyviai energiją 
naudojančius ir saugius automobilius visa-
me pasaulyje, taip pat milijonams žmonių 
užtikrintų aukštos kvalifikacijos darbo vie-
tas. Siekdama įgyvendinti šiuos tikslus Eu-
ropos Komisija pateikė CARS 2020 veiksmų 
planą, kuriuo numatoma iki 2020-ųjų metų 
dar labiau sustiprinti šios pramonės konku-
rencingumą ir darną. 

Komisija siūlo masinį pažangų postū-
mį, kurį užtikrins modernizavimo tyrimai ir 
inovacijos, įgyvendinamos pagal Europos 
ekologiškų automobilių iniciatyvą (European 
Green Vehicle Initiative). Numatoma stiprinti 
bendradarbiavimą su Europos investicijų 
banku, tokiu būdu siekiant finansuoti inova-
cijų kūrimą ir palengvinti smulkių ir vidutinių 
įmonių kreditavimą. ES standartinė įkrovimo 
sąsaja garantuos kontrolę, kuri būtina norint 
palengvinti didelio masto elektrinių automo-
bilių gamybos plėtrą.  

Automobilių pramonės pažangą taip pat 
skatins visapusiškų priemonių rinkinys, skir-
tas CO2, teršalų ir triukšmo emisijoms mažinti, 
važiavimo kelyje saugumui didinti ir techno-
logiškai pažangioms išmaniosioms transpor-
to sistemoms (ITS) kurti.

Komisija taip pat siūlo atkreipti dėmesį 
į tiesiogiai su automobilių sektoriumi susi-
jusias problemas. Reaguodama į paklausos 
sumažėjimą Europos automobilių rinkose 
ir į pranešimus apie uždaromas gamyklas, 
lapkričio mėnesį Komisija subūrė automobi-
lių gamintojus, profesinių sąjungų atstovus 
bei pramonės ministrus su Konkurencingu-
mo taryba priešakyje, kad būtų apžvelgtos 
priemonės, padėsiančios koordinuotu būdu 
įveikti esamą krizę. Automobilių pramonė 
svarbi visoje Europoje ir todėl reikalingas 
visos Europos atsakas. Šis atsakas turėtų 
didžiausią dėmesį skirti pertekliniams ga-
mybos pajėgumams, socialinėms ir techno-
loginėms investicijoms, taip pat valstybės pa-
galbos ir paklausos priemonėms, galiausiai 
aptarimui politiniu lygmeniu. 

Globalizacija ir naujos technologijos 
atveria galimybes 
konkurencingame sektoriuje
Tikėtina, kad ateinantį dešimtmetį spar-

čiai augančiose šalyse reikšmingai padidės 
parduodamų automobilių skaičius. Tai puiki 
galimybė ES automobilių pramonei, tačiau 
kartu ir naujas iššūkis atkreipiant dėmesį į vis 
stiprėjančią globalią konkurenciją. Veiksmų 
planą sudaro konkretūs politikos iniciatyvos 
pasiūlymai: 

1. Skatinti investicijas į pažangias tech-
nologijas ir ekologiškų automobilių inova-
cijas:
• sudaryti visapusišką priemonių rinkinį, 

skirtą CO2, teršalų ir triukšmo emisijoms 
mažinti; 

• įgyvendinti vairavimo kelyje saugos prie-
mones, įskaitant išmaniąsias transporto 
sistemas; 

• plėtoti alternatyviųjų degalų (elektros 
energijos, vandenilio ir gamtinių dujų) 
infrastruktūrą; 

• nustatyti elektrinių automobilių įkrovimo 
sąsajos ES standartą; 

• iki 2020-ųjų vykdyti Europos ekologiškų 
automobilių iniciatyvą ir tokiu būdu ska-
tinti investicijas į tyrimus ir inovacijas. 
2. Gerinti rinkos sąlygas:

• stiprinant bendrąją automobilių rinką, 
pasitelkiant patobulintą tipų patvirtini-
mą, įskaitant rinkos stebėjimą ir kontrolę, 
vengiant nesąžiningos konkurencijos; 

• racionalizuojant ekologiškiems automo-
biliams skirtas finansavimo iniciatyvas; 

• nuosekliai laikantis sumaniojo reguliavi-
mo principų, pavyzdžiui, daugumai poli-
tikos iniciatyvų taikant konkurencingumo 
užtikrinimą, tokiu būdu siekiant įvertinti, 
koks yra pagrindinių politikos iniciatyvų 
poveikis automobilių pramonei.
3. Padėti pramonei pasiekti pasaulinę 

rinką: 
• patvirtinant subalansuotus verslo sando-

rius, atidžiai vertinant bendrą šių verslo 
sandorių poveikį, taip pat skatinant abi-
pusį dialogą su pagrindiniais trečiųjų ša-
lių partneriais; ir

• stiprinant darbą dėl tarptautinio auto-
mobilių reglamentų suderinimo, tokiu 
būdu siekiant galutinio tikslo – užtikrinti 

tarptautinio automobilio tipo patvirtini-
mo ir globalaus saugumo reikalavimus 
elektriniams automobiliams ir jų akumu-
liatoriams. 
4. Skatinti investicijas į įgūdžių forma-

vimą bei mokymus, tokiu būdu prisitaikant 
prie struktūrinių pokyčių ir pagerinant įdar-
binimo galimybes, šiam tikslui panaudojant 
Europos socialinį fondą (ESF).  

Kiti žingsniai
Dabar Komisija ir valstybės narės privalo 

įgyvendinti paskelbtas strategijas. Automo-
bilių pramonės vaidmuo yra siekti naujų 
nustatytų ambicingų tikslų. Siekiant stebėti 
šį procesą ir tęsti dialogą su suinteresuotais 
asmenimis bus sukurtas tam skirtas procesas, 
pavadintas CARS 2020.

Europos automobilių 
pramonės statistika
Automobilių pramonė kaip visuma (ap-

imanti automobilių gamintojus, tiekimo 
grandines ir atsarginių dalių rinką, įskaitant 
tūkstančius smulkiųjų ir vidutinių įmonių) 
yra strategiškai svarbi Europos ekonomikai. 
Šioje pramonėje yra 12 mln. tiesioginių ir 
netiesioginių darbo vietų, sukuriama 4 proc. 
BVP (bendrojo vidaus produkto) rodiklio ir 90 
mlrd. eurų (310,5 mlrd. litų) prekybos balan-
sas (2011 m.). Ši pramonė yra didžiausias pri-
vatus tyrimų ir inovacijų srities investuotojas, 
kiekvienais metais išleidžiantis apie 30 mlrd. 
eurų (103,5 mlrd. litų). 

Pagrindinė informacija
Veiksmų planas yra pirmasis konkretus 

naujosios politikos prioritetų, kurie buvo pa-
siūlyti neseniai pateiktame pramonės politi-
kos pranešime, rezultatas. Šis veiksmų planas 
remiasi CARS 21 aukšto lygio grupės, kurioje 
atstovaujama Komisijos nariams, taip pat 
valstybėms narėms ir suinteresuotiesiems as-
menims (įskaitant pramonės atstovus ir nevy-
riausybines organizacijas), pasiekimais. Pakar-
totinai 2010 m. suburta CARS 21 grupė 2012 
m. birželį parengė savo galutinę ataskaitą. 

Nuoroda internete: http://ec.europa.eu/
enterprise/sectors/automotive/competitive-
ness-cars21/cars21/index_en.htm

veiksmų planas Europos automobilių pramonei
CARS 2020
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Kada įsigalioja naujoji 
padangų ženklinimo tvarka?
Naujieji padangų ženklinimo reika-

lavimai įsigaliojo 2012 m. lapkričio 1 d.

Kokioms padangoms
taikoma naujoji tvarka?
Naujosiomis etiketėmis bus ženkli-

namos lengvųjų automobilių, 4x4, 
SUV visureigių, furgonų ir sunkve-
žimių padangos. Šios padangos turės 
būti parduodamos paženklintos kelias 
jų savybes nurodančiu lipduku arba 
etikete. Naujieji ženklinimo reikalavimai 
netaikomi lenktyninėms padangoms, 
profesionalioms bekelės padangoms, 
atsarginėms padangoms, senoviškų au-
tomobilių padangoms, restauruotoms 
padangoms, dygliuotosioms padangoms 
ir padangoms, kurių greičio indeksas yra 
mažesnis nei 80 km/h. Ženklinimo reika-
lavimų taip pat neturės atitikti motoci-
klų padangos.

Kokios naujosios tvarkos privalo laikytis padangų gamintojai ir pardavėjai?

Padangų pardavėjai

Atsakingi už tai, kad padangų pardavimo vietoje 
klientams būtų suteikta išsami informacija apie 
padangų ženklinimo vertes.

Padangų ženklinimo etiketė turi būti aiškiai mato-
ma ant padangos arba aktyviai parodoma kiekvie-
nam klientui.

Atsakingi už tai, kad čekyje ar sąskaitoje faktūroje 
arba kartu su šiais pirkimo dokumentais klientams 
būtų pateiktos padangų ženklinimo vertės.

Komercinio transporto padangų gamintojai

Atsakingi už tai, kad transporto parkų klientai gau-
tų informaciją apie padangų ženklinimo klases.

Kiekvienam transporto parko klientui turi būti ak-
tyviai parodoma pati padangų ženklinimo etiketė.

lapkritis

automobilių padangų žymėjimo taisyklės
2012 m. 

Teisinė aplinka
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Ką tai reiškia padangų par-
davėjams, turintiems atsargų?

Padangų pardavėjai, turintys atsar-
gų, privalės pasirūpinti tuo, kad visos 
padangos, pagamintos po 2012 m. 
liepos 1 d., būtų su nauja etikete įsiga-
liojus 2012 m. lapkričio 1 d. teisės ak-
tui. Visos turimos padangos, pagamin-
tos iki 2012 m. liepos 1 d., dar galės 
būti parduodamos be naujosios ženkli-
nimo informacijos fiziniu pavidalu, bet 
padangų gamintojas, pardavėjui parei-
kalavus, šią informaciją pateiks.

Kokios padangų pardavėjų pareigos?
Padangų pardavėjai pagrindines savo pareigas turės atlikti padangų pardavimo ir įsigijimo vietoje. Padangų pardavėjai 

privalės pasirūpinti, kad klientai būtų tinkamai informuoti visais trimis pagrindiniais pardavimo proceso etapais (pavaiz-
duota žemiau). To neatlikus, galės būti skiriami įspėjimai ir baudos.

Padangų pardavėjai privalės už-
tikrinti, kad parduodamos padangos 
būtų aiškiai paženklintos.

Visų po 2012 m. liepos 1 d. paga-
mintų padangų ženklinimo infor-
macija turi būti lengvai prieinama 
arba parduotuvėje pateikiama 
prie pat padangų.

Jei informacija nerodoma, par-
davėjas privalo pasirūpinti, kad 
informacija būtų pateikta prieš 
faktiškai įsigyjant prekę.

Privaloma užtikrinti, kad per pirki-
mo procesą klientams būtų išaiš-
kinta, ką iš tiesų reiškia padangos 
ženklinimo informacija. Taip turi 
būti daroma nepaisant to, ar par-
duotuvėje padangos ženklinimo 
informacija yra matoma, ar ne. In-
formacija gali būti pateikta:

žodžiu arba vaizdu,

naudojant etiketę arba pardavi-
mo vietos sistemos ekraną,

suteikiant iš padangų gamintojo 
gautą informacinę medžiagą.

Padangų pardavėjas atsako už tai, 
kad padangas įsigyjantiems klien-
tams būtų pateikta informacija 
apie padangų ženklinimo klases. 
Ši informacija turi būti pardavimo 
vietoje naudojamos apžvalginės 
bei reklaminės medžiagos dalis, 
kad šis reikalavimas būtų vykdo-
mas įvairių turimų padangų tipų 
ir dydžių atžvilgiu. Informacija gali 
būti pateikta dviem būdais:

pateikiant ją ant kliento kvito ar 
sąskaitos faktūros,

įteikiant klientui atskirą lapą su 
informacija apie padangos ženkli-
nimą.

Parduodami padangas pardavėjai 
privalo informuoti klientus.

Padangų pardavėjai privalo pateikti 
patvirtinimą ant kliento kvito ar sąskai-
tos faktūros arba kartu su juo (ja).

2012
Iki liepos

2012
Po liepos

            

Teisinė aplinka
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           Per didelis alyvos spaudimas – dažna
spin-on tipo filtrų pažeidimo priežastis

Filtrų gamintojai dažnai gauna nu-
siskundimų dėl per didelio spaudimo 
pažeistų spin-on (sriegiu užsukami filtrai) 
tipo alyvos filtrų. Skunduose klientai nu-
rodo, jog eksploatacijos metu iš savo vie-
tos iššoko guminė sandarinamoji tarpinė, 
esanti tarp užsukto alyvos filtro ir variklio 
korpuso, arba filtro korpuso jungtis su iš-
oriniu aukšto slėgio vožtuvu nesandari ir 
praleidžia alyvą. Abiem atvejais pasekmės 
būna labai rimtos – dėl staigaus alyvos 
slėgio kritimo variklio tepimo sistemoje 
(atsiradusio pažeidus sandarumą) variklį 
gali, paprastai tariant, „užkalti“.

Klientai, laikydami rankose pažeis-
tą filtrą, yra įsitikinę, jog būtent jis kal-
tas dėl gedimo variklio tepimo siste-
moje. Specialistai, ištyrę pažeistą filtrą 
gamintojo laboratorijoje, pateikia vie-
nareikšmę išvadą – filtras buvo visiškai 
tvarkingas, o gedimo priežastis yra per 
didelis alyvos spaudimas variklio tepi-
mo sistemoje.

Kas sukėlė gedimą?
Norint suprasti per didelio alyvos spau-

dimo atsiradimo priežastis, reikia žinoti va-
riklio tepimo sistemos veikimo principą ir 
jos pagrindinių elementų sandarą.

1 pav. Variklio tepimo sistemos su 
sumontuotu spin-on tipo alyvos 
filtru schema

Alyvos siurblys tiesiai iš variklio kar-
terio įsiurbia ten esančios variklinės 
alyvos ir pertepimo kanalu stumia ją 
į alyvos filtrą. Filtruota alyva patenka 
tiesiai į tas vietas, kur tarpusavyje są-
veikauja judančios veikiančio variklio 
dalys. Alyvos siurblys sukelia daug 
didesnį spaudimą, nei reikia varikliui. 
Spaudimo stabilumą palaiko apsau-
ginis vožtuvas, esantis alyvos siurblio 
korpuse. Alyvos slėgiui variklio tepi-
mo sistemoje pasiekus nustatytą ribą, 
atsidaro apsauginis vožtuvas ir alyvos 
perteklių sugrąžina atgal į variklio kar-
terį. Lengvuosiuose automobiliuose 
variklinės alyvos spaudimas turi būti 
tarp 40 psi (angl. pound-force per squ-
are inch, išvertus reiškia „svaro jėga 
kvadratiniame colyje“) – tai 280 kPa (ki-
lopaskaliai – mato vienetai, skirti spau-
dimui matuoti) ekvivalentas, ir 60 psi 
(410 kPa). Toks spaudimas yra būtinas 
siekiant efektyviai sutepti smarkiausiai 
sąveikaujančius ir labiausiai apkrautus 
variklio elementus, tuo pačiu apsau-
gant juos nuo per greito susidėvėjimo. 
Alyvos filtrai suprojektuoti taip, kad be 
problemų atlaikytų darbines apkrovas 
ir tik tepimo sistemoje padidėjęs spau-
dimas gali juos pažeisti.

Kokia gali būti padidėjusio 
spaudimo priežastis?
Slėgio padidėjimo tepimo sistemo-

je priežastimi gali būti tik sutrikęs ap-
sauginio vožtuvo darbas, kai vožtuvas 
varikliui veikiant pernelyg lėtai atsida-
ro arba visiškai užstringa ir neatsidaro.

Darbinis spaudimas, esantis variklio 
tepimo sistemoje, standartinėmis sąly-
gomis nesukelia alyvos filtro korpuso 
deformacijos, tačiau spaudimui paki-
lus maždaug iki 150 psi (1 000 kPa) de-
formuojasi daugelio spin-on tipo filtrų 
korpusai. Jei spaudimas ir toliau didėja, 
o alyvos filtras užsuktas nelabai stipriai, 
pro guminį filtro tarpiklį, esantį filtro 
prisukimo vietoje, pradeda sunktis 
variklinė alyva arba guminis tarpiklis 
išstumiamas lauk iš savo lizdo, esančio 
aplink alyvos filtro sriegį. Jei alyvos pa-
keitimo metu įmontuotas naujas aly-

vos filtras buvo labai stipriai užsuktas, 
guminė tarpinė nebus išstumta lauk, 
tačiau gali atsitikti taip, kad filtro kor-
pusas nebeliks sandariai sujungtas su 
aukšto slėgio vožtuvu. Abiem atvejais 
atsiranda staigus variklinės alyvos nu-
tekėjimas, sumažėja alyvos spaudimas 
variklio tepimo sistemoje ir tolesnis 
automobilio eksploatavimas tampa 
nebeįmanomas. Jei tokioje situacijo-
je vairuotojas tuojau pat neišjungia 
automobilio variklio ir bando važiuoti 
toliau, tokių veiksmų pasekmė – kapi-
talinis variklio remontas.

Užstrigęs apsauginis 
vožtuvas

2 pav. Tepimo sistemos 
su užstrigusiu apsauginiu 
vožtuvu schema

Remiantis išvadomis 
galima drąsiai teigti, 
jog tais atvejais, kai 
dėl aukšto spaudimo 
pažeidžiamas spin-on 
tipo alyvos filtras ir 
išteka variklinė alyva, 
kaltas ne pats filtras, 
o netinkamas alyvos 
siurblio apsauginio 
vožtuvo darbas.

Variklio tepimo 
sistema

Spin-on tipo filtras

Atsidaręs apsauginis 
vožtuvas

Alyvos perteklius
Alyvos 
siurblys

Spin-on tipo filtras

Alyvos 
siurblys

Variklio tepimo 
sistema

patarimai autoservisams
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patarimai autoservisams

Ilga oro kondicionieriaus darbo per-
trauka žiemą gali baigtis brangiai kainuo-
jančiu kompresoriaus gedimo remontu.
Todėl patarkite savo klientams profilaktiš-
kai naudoti oro kondicionerių ir žiemos 
laikotarpiu. Kai įjungtas kondicionierius ar 
klimato kontrolė, greičiau išdžiūsta apraso-
ję langai, ištraukiama susikaupusi drėgmė. 

Kad kompresorius tinkamai veiktų 
paleidimo metu, jo viduje turi būti tikslus 
alyvos kiekis. Tad prieš pradedant naudoti 
kompresorių reikia apversti rankiniu būdu, 
panaudojant tinkamą kompresoriaus ap-
vertimo įrankį, kad iš anksto būtų sutepti 
visi vidiniai kompresoriaus komponentai. 

Paleidimo metu sutepimo stoka lemia 
oro kondicionavimo kompresoriaus suki-
mosi bloko pažeidimus. Atkreipkite dėme-
sį į perkaitusias, pakitusio dydžio, metali-
nės mėlynos spalvos detales, kurios lėmė 
katastrofinį gedimą. 

Metalinė mėlyna spalva

Jeigu prieš naudojant neatliekama ši 
išankstinio sutepimo procedūra, gali padi-
dėti triukšmo lygis ir kompresorius anks-
čiau laiko suges. Kompresoriai būna dviejų 
tipų: su alyva ir be alyvos. Iš kompresoriaus 
su alyva (iš anksto sutepto kompresoriaus) 
reikia išleisti alyvą, o tada įpilti reikiamą 
tinkamo tipo alyvos kiekį. Į sauso tipo kom-
presorių arba kompresorių be alyvos prieš 
veikimą įpilamas reikiamas tinkamo tipo 
alyvos kiekis. Nepriklausomai nuo kompre-
soriaus tipo pridėtos instrukcijos rodo, kaip 
prieš naudojimą tinkamai sutepti ir pasukti 
kompresorių. 

Oro kondicionavimo 
sistemos praplovimas
Praplaudami oro kondicionavimo siste-

mą cheminėmis medžiagomis užtikrinkite, 
kad sistemos viduje neliktų jokių ploviklių 
likučių. Jeigu sistemoje liko praplovimo 
skysčio, jis gali praskiesti ir užteršti kom-
presoriaus alyvą, o tai lems kompreso-
riaus triukšmą ir priešlaikinį gedimą. 

Jeigu praplaunate oro kondicionavimo 
sistemą, labai svarbu naudoti patvirtintą 
originaliosios įrangos gamintojo įrangą ir 
tinkamai laikytis praplovimo procedūrų, 
kurios iki minimumo sumažina likutinės 
praplovimo srovės problemas. 

Paveikslėlyje (1 pav.) parodytas pažeis-
tas stūmoklinis blokas iš kompresoriaus, 
kuris sugedo dėl sutepimo stokos. Iš kom-
presoriaus išleista alyva buvo skysta (prasto 
klampumo) ir turėjo praplaunant naudotų 
cheminių medžiagų kvapą. 

Paveikslėlyje (2 pav.) parodytas suge-
dusio kompresoriaus vidus. Matyti, kad aly-
va tapo tirštomis juodomis nuosėdomis. 
Esterio aliejai, kurių nerekomenduojama 
naudoti Delphi kompresoriuose, aukštos 
temperatūros sąlygomis gali būti paveikti 
šiluminio skilimo ir suformuoti tokio tipo 
nuosėdas. 

Karterio kaištis
Kai kompresoriai sutepami naudojant 

karterio kaištį, būtinai visą alyvą įpilkite ir 
išleiskite pro šią angą (3 pav.). Tokiu būdu 
alyvos pateks tiesiogiai į kompresoriaus vi-
duje esantį sukimosi bloką. 

Naudokite 
rekomenduojamą alyvą
Tinkamai nesutepus yra labai mažai 

galimybių arba apskritai nelieka jokių 
galimybių ilgalaikiam kompresoriaus sta-

bilumui užtikrinti. Priklausomai nuo oro 
kondicionavimo sistemos rinkoje siūloma 
įvairaus tipo alyvos. Dažniausia – PAG aly-
va. Svarbu naudoti aukštos kokybės PAG 
alyvą, o technikos specialistas privalo laiky-
tis naujam kompresoriui skirtų instrukcijų ir 
naudoti tinkamo tipo ir reikiamą kiekį aly-
vos, kuri pilama į tam skirtą vietą. 

Taip pat siūlomi ir esterio aliejai, tačiau 
jų naudoti nederėtų, nes aukštoje tempe-
ratūroje jie gali skilti, o tai lems sutepimo 
neatitikimus ir kompresoriaus klaidas. 

Kodėl ir kada keisti 
kompresorių? 
• Per mažai arba per daug aušina-

mojo aliejaus. 
• Dėl vidaus korozijos.
• Prasta priežiūra (būtina reguliariai 

keisti surinkimo džiovintuvą). 
• Užblokuota grandinė – užsikimšęs 

surinkimo džiovintuvas ir / arba iš-
siplėtimo vožtuvas. 

• Įtaisant naują kompresorių neatlik-
tas sistemos praplovimas arba pra-
plovimas atliktas netinkamai. 

• Sankabos elektros sistemos ge-
dimas. 

• Sugedus varikliui pasireiškia šie po-
žymiai: 
• visiškai neveikia oro kondiciona-

vimo sistema; 
• galimai pažeidžiami ir kiti oro 

kondicionavimo sistemos kom-
ponentai.

Ilga oro kondicionieriaus darbo pertrauka žiemą 
gali baigtis  kompresoriaus gedimu

Metalinė 
mėlyna spalva

1

2

3 Kompresoriaus 
karterio kaištis
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Pritaikius CT 908k1 rinkinį (VW / 
Audi / Seat / Skoda 1.6 / 2.0 L 8 V) dir-
žinė pavara skleidžia triukšmą.

Problema
Panaudojus šį rinkinį šaltas variklis 

skleidžia triukšmą (neišlygintas diržas). 

Priežastis
Sinchronizavimo diržas trinasi į vi-

dinį įtempiklio skriemulio kraštą ir taip 
skleidžiamas cypiantis garsas. 

Sprendimas 
Prieš galutinai nustatant prie rodyklės 

žymos, įtempiklio skriemulį reikia kelis 
kartus įtempti ir atleisti. Taip pat reikia pa-
tikrinti ir įsitikinti, kad tinkamoje padėtyje 
yra skriemulio velenas.

Prastas diržo veikimas dėl netin-
kamai įdėtos įtempimo spyruoklės 
CT 942 k1 (Hyundai 1.4-1.6-l/16 V, 
įvairūs modeliai).

Problema
Dėl susidėvėjusio sinchronizavimo 

diržo netinkamai veikia diržinė pavara. 

Priežastis
Kadangi įtempimo skriemulys ne-

galėjo laisvai suktis, perkaito galinė 
sinchronizavimo diržo dalis. 

Sprendimas 
Visada patikrinkite ir įsitikinkite, 

kad įtempimo spyruoklė įtaisyta tinka-
mai. Priešingu atveju ji gali kontaktuoti 
su guolio paviršiumi ir lemti guolio už-
blokavimą.

Patikimos, visiškai guminės paka-
bos įvorės („silenblokai“).

Problema 
Anksti dėl praleidžiamo skysčio susi-

dėvinčios originaliosios hidraulinės gu-
minės atramos. 

Priežastis 
Hidraulinių guminių atramų išorėje 

yra plonas gumos sluoksnis. Kai pradu-
riamas šis sluoksnis arba suyra gumos 
ir metalo jungtis, atsiranda hidraulinio 
skysčio nutekėjimas. Netrukus guminės 
atramos praranda tvirtumą ir automobi-
lis tampa nestabilus. 

Sprendimas 
Kai lūkesčių netenkina originaliosios 

hidraulinės guminės atramos, naudoja-
me visiškai gumines atramas. 

Keli pavyzdžiai

Kruopščiai ištiriamos visų hidrauli-
nės originaliosios įrangos dalių amor-
tizavimo savybės. Galime rinktis Sidem 
atramų, pagamintų tik iš gumos, gumos 
kietumą. Taip užtikrinamas toks pats 
važiavimo komfortas, kaip ir naudojant 
originaliąją detalę. Šios visiškai guminės 
atramos dėvisi lėčiau ir palaipsniui, paly-
ginti su originaliosios įrangos detalėmis. 

          Kaip pašalinti diržinės pavaros triukšmą

Prastas diržo veikimas dėl 
netinkamos įtempimo spyruoklės padėties

Sidem siūlo paprastą sprendimą, 
kaip pakeisti hidraulinę guminę atramą

 

Sidemref. Application OE-number 

801620 Ford Mondeo / Jaguar X-Type 1 311 417* / C2S 39662* 

809631 Opel / Vauxhall Corsa - Combo - Meriva - TwinTop 3 52 366 / 9 199 961 

809633 Opel / Saab / Fiat / Vauxhall 3 52 319 / 12 786 412 / 717 40 107 / 93 171 448 

809643 Opel / Vauxhall Insignia 3 52 868 / 13 257 785 

821622 BMW - 7 Serie E38 31 12 0 006 482 

821627 BMW - 5 Serie E39 31 12 9 068 753 

849626 Mercedes C-Class - CLK-Class - GLK-Class 203 333 10 14 

863619 Audi A4 - A6 - A8 / Skoda Superb / VW Passat 4D0 407 183 AC 

865606 Range Rover Sport RBX 500531 
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801620 Ford Mondeo / Jaguar X-Type 1 311 417* / C2S 39662* 

809631 Opel / Vauxhall Corsa - Combo - Meriva - TwinTop 3 52 366 / 9 199 961 

809633 Opel / Saab / Fiat / Vauxhall 3 52 319 / 12 786 412 / 717 40 107 / 93 171 448 

809643 Opel / Vauxhall Insignia 3 52 868 / 13 257 785 

821622 BMW - 7 Serie E38 31 12 0 006 482 

821627 BMW - 5 Serie E39 31 12 9 068 753 

849626 Mercedes C-Class - CLK-Class - GLK-Class 203 333 10 14 

863619 Audi A4 - A6 - A8 / Skoda Superb / VW Passat 4D0 407 183 AC 

865606 Range Rover Sport RBX 500531 

Sidem ref. Naudojimas Originaliosios įrangos numeris
801620 Ford Mondeo / Jaguar X-Type 1 311 417* / C2S 39662*
809631 Opel / Vauxhall Corsa - Combo - Meriva - TwinTop 3 52 366 / 9 199 961
809633 Opel / Saab / Fiat / Vauxhall 3 52 319 / 12 786 412 / 717 40 107 / 93 171 448
809643 Opel / Vauxhall Insignia 3 52 868 / 13 257 785
821622 BMW - 7 Serie E38 31 12 0 006 482
821627 BMW - 5 Serie E39 31 12 9 068 753
849626 Mercedes C-Class - CLK-Class - GLK-Class 203 333 10 14
863619 Audi A4 - A6 - A8 / Skoda Superb / VW Passat 4D0 407 183 AC
865606 Range Rover Sport RBX 500531
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          Kaip pašalinti diržinės pavaros triukšmą

Testai

motion
motionKelionė per sniegą

Testas.
Aštuonios žieminės padangos priima sunkaus šių metų žieminių padangų išbandymo 
iššūkį. Bandomasis automobilis – Mercedes C 63 AMG Coupé. 225/40 R 18 V dydžio pa-
dangos turi išlaikyti išbandymus važiuojant sausa, šlapia ir snieguota kelio danga.

JUDėJIMAS ĮKYPAI. Kai kelio danga 
šlapia, pastebima akivaizdžių išbandy-
mo skirtumų.

DŪMAI. Dėl 457 AJ jų išsiskiria pa-
dangų išbandymo metu, kai kelio 
danga sausa. 

PRATYBOS SNIEGE. Kai yra sniego, svar-
bu traukos jėga, lėtinimas ir pravažumas.

Ar nereikėtų pradininkams 
išmokti suomių kalbą? „Trak-
tori“ būtų lengvai įsimenamas 
ir labai pravartus žodis pra-
dedančiajam. Viena vertus, 
„Traktori“ žodžio reikšmę pa-
rodo gražus jo skambėjimas. 

Šiaurėje, kur gausu sniego, o ypač 
atliekant padangų bandymus, šauks-
mas  „Traktori“ per radijo ryšį suveikia 
greitai ir patikimai: kviestasis trakto-
rius, plūkdamas sniegą, atvažiuoja į 
didžiulę išbandymų teritoriją ir grą-
žina vėl į pasirinktą kursą Mercedes C 
63 AMG Coupé, kuris įstrigo minkštoje 
grožybėje dėl  Hankook Winter Icept 
Evo nepakankamos traukos jėgos, 
stabdymo kelio ir šoninio kreipimo. 

Kad žiemą važiuoti automobiliu 
su 457 AJ gerokai saugiau ir geriau, 
puikiai pademonstruoja Continental 
TS 830 P, kurios sniegu padengtoje 
aikštelėje pasiekė puikių rezultatų ir 

Aštuonių išbandytų padangų privalumai ir trūkumai

Maksimalus 
pasiekiamas 

taškų skaičius
Valdymas (rato apvažiavimo laikas) 
Važiavimo ypatybės
Traukos jėga 
Stabdymas
Suma

Valdymas (rato apvažiavimo laikas) 
Važiavimo ypatybės
Vairavimo tikslumas 
Stabdymas 
Vandenslyda išilgine kryptimi 
Suma

Valdymas (rato apvažiavimo laikas) 
Važiavimo ypatybės
Vairavimo tikslumas 
Stabdymas
Suma
bendra suma

SNiEgAS

šLAPiA 
DANgA

SAuSA 
DANgA

vertinimas vyksta taip: 
padangos, kurių geriausia 
kriterijaus reikšmė, gauna po 
tašką. Vertinant vairavimo 
tikslumą svarbu tiesumas ir 
reagavimas iš vidurinės pa-
dėties, o vertinant važiavimo 
savybes svarbu kuo didesnis 
neutralumas staigiuose 
posūkiuose.

Puikus lėtinimas, geras sukibimas su 
šlapia kelio danga, bet pasižymi neatspa-
rumu apkrovos pasikeitimui. Labai didelis 
tikslumas važiuojant sausa kelio danga. 
Gera traukimo jėga, bet nestabilus 
važiavimas snieguotu keliu. 

Puikus sukibimas važiuojant 
snieguota ir šlapia danga, labai 
subalansuotas, saugus važiavimas, 
trumpas stabdymo kelias. Kai kelio 
danga sausa, gana neužtikrinto ir 
netikslaus važiavimo pojūtis. 

Labai geros savybės posūkyje 
(didelė ribinė zona) ir geros 
važiavimo šlapia kelio danga 
ypatybės, didelės šoninės jėgos ir 
gera stabdymo galia ant sniego. 
Geros važiavimo ypatybės, bet 
vidutinė stabdymo galia, kai kelio 
danga sausa. 

Aštuonių išbandytų padangų privalumai ir trūkumai

Vokietijos prekybos padangomis ir 
vulkanizavimo specialistų sąjungos 
Reifenhandel und Vulkaniseur-
Handwerk e. V. nustatytosios 
vidutinės kainos
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surinko 99 taškus iš 100 galimų. Nors 
Goodyear Ultragrip 8, Nokian WR A3 
ir Pirelli Sottozero III nedaug atsiliko 
nuo Continental, subjektyviai verti-
nant, Pirelli ir Nokian savybės mažiau 
subalansuotos. To, kad Sottozero pa-
dangų galutinis įvertinimas atsilieka 
nuo išbandymų nugalėtojo, priežastis 
yra ne tiek jų vidutinėje galioje sausu 
oru, nes tai žieminėms padangoms 
dar būtų galima atleisti. Deja, kai kelio 
danga šlapia, Sottozero III padangoms 
trūksta sukibimo, visų pirma – van-
denslydos galios. Taip pat silpnai pasi-
rodė ir Nokian, ir der Toyo Snowprox S 
953. Nokian taip pat „vargsta“ su van-
denslyda. Toyo slysta stabdant ir gero-
kai silpniau lėtina už kitas aikštelėje, 

o važiuojant staigiuose posūkiuose 
mėtosi tarp per didelio ir per mažo 
manevringumo. 

Visai kitaip šlapiame kelyje elgiasi 
Conti. Automobilis važiuoja subalan-
suotai ir ramiai, nors buvo greičiau ap-
važiuotų ratų. Pavyzdžiui, Goodyear, 
kurios savo subalansuoto važiavimo 
ypatybėmis vos teatsilieka nuo Conti. 
Ir Dunlop SP Winter Sport 4D priklauso 
toms padangoms, kurios puikiai rieda, 
kai kelio danga šlapia, nors staigiuose 
posūkiuose labiau reaguoja į apkro-
vos pasikeitimą ir pasižymi šiek tiek 
staigesniais judesiais.

Ketvirtosios padangos iš šios vi-
sos kompanijos, kurios tiksliai išlaiko 
egzaminą šlapiame kelyje surinkda-

mos 91 tašką, yra Michelin Pilot Alpin 
PA 4. Šios padangos pasižymi trumpu 
stabdymo keliu ir dideliu sukibimu su 
kelio danga. Vairavimo tikslumas taip 
pat puikus, tik joms būdingas didesnis 
judrumas.

Hankook nėra lengvai įvaldoma 
padangų rūšis. Silpniausia jų vieta – 
apkrovos pasikeitimas, į kurį reaguo-
jama gana jautriai. Tokios yra Hankook 
padangos važiuojant sausa kelio dan-
ga. O tai reiškia mažą rato apvažiavi-
mo laiką ir tikslią eigą. Žieminėms pa-
dangoms svarbu ir įvairiapusiškumas, 
kokiu pasižymi Continental: jos geros 
važiuojant sausa kelio danga, šlapiame 
kelyje – labai geros, o kai kelio danga 
padengta sniegu – netgi puikios. 

Maksimalus 
pasiekiamas 

taškų skaičius

Kaina 219 eurų (maždaug 756 Lt)

Valdymas (rato apvažiavimo laikas) 
Važiavimo ypatybės
Traukos jėga 
Stabdymas
Suma

Valdymas (rato apvažiavimo laikas) 
Važiavimo ypatybės
Vairavimo tikslumas 
Stabdymas 
Vandenslyda išilgine kryptimi 
Suma

Valdymas (rato apvažiavimo laikas) 
Važiavimo ypatybės
Vairavimo tikslumas 
Stabdymas
Suma
bendra suma

SNiEgAS

šLAPiA 
DANgA

SAuSA 
DANgA

vertinimas vyksta taip: 
padangos, kurių geriausia 
kriterijaus reikšmė, gauna po 
tašką. Vertinant vairavimo 
tikslumą svarbu tiesumas ir 
reagavimas iš vidurinės pa-
dėties, o vertinant važiavimo 
savybes svarbu kuo didesnis 
neutralumas staigiuose 
posūkiuose.

Labai didelė sukibimo jėga ir puiki trauka 
važiuojant snieguota danga, bet mėtosi 
tarp per mažo ir per didelio manevringu-
mo. Vidutinė stabdymo galia ir vidutinė 
sukibimo jėga, kai kelio danga šlapia ar 
sausa. Blogi vandenslydos rodikliai. 

Labai stabili ir subalansuota eiga, kai 
kelio danga sausa. Tik vidutiniai rodikliai 
važiuojant šlapiu keliu. Labai silpnas 
sukibimas ir netolygi eiga, kai kelias 
snieguotas.

Labai gera stabdymo ir traukos 
galia važiuojant sniegu, didelė 
sukibimo jėga ir tikslus važiavimas, 
kai kelio danga sausa. Vidutinė 
vandenslyda ir stabdymo galia 
šlapiame kelyje. 

Labai geros vandenslydos 
savybės, didelė sukibimo jėga 
su šlapia kelio danga, geri galios 
rodikliai, kai sausa kelio danga. 
Subalansuota eiga važiuojant 
sniegu, nors traukos ir stabdymo 
galia vidutinė.

Geros vairavimo savybės, 
subalansuota eiga ir puiki 
traukos jėga važiuojant snieguota 
danga. Tik vidutinė stabdymo 
galia sausame kelyje. Vidutinis 
lėtinimas ir netolygi eiga, kai 
kelio danga šlapia. 

Aštuonių išbandytų padangų privalumai ir trūkumai

Testai
motion

Vokietijos prekybos padangomis ir 
vulkanizavimo specialistų sąjungos 
Reifenhandel und Vulkaniseur-
Handwerk e. V. nustatytosios 
vidutinės kainos.
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Gaminys
Delphi Automotive, Vupertalis, Vo-

kietija. Delphi L formos vija 0,13 mm² 
dydžio laidui. 

Gamybos procesas
Delphi Automotive, Lokportas, Niu-

jorkas. Terminis sudėtinių angų sulenktas 
vamzdinis Delphi kondensatorius.

Federal-Mogul, Soutfildas, Miči-
ganas. Dvimatis ultragarsinis testavi-
mas, skirtas pakeltiems viršutiniams 
dyzelinių variklių stūmokliams.

Pažangios partnerystės 
laimėtojai
Fiat Powertrain, Chrysler Group 

ir Schaeffler Technologies. UniAir vi-
siškai reguliuojama vožtuvų pakėlimo 
sistema.

Testuojant randama defektų
stūmoklių galvutėse

Federal-Mogul Corp.
• Kas: ultragarsinis pakeltų viršutinių 

išlietų dyzelinių variklių stūmoklių 
testavimas. 

• Naujovė: Federal-Mogul ultragarsi-
niam testavimui naudojamos garso 
bangos, skaitmeninis vaizdavimas 
ir automatinė patikra. Tokiu būdu 
surandami dyzelinių variklių iš aliu-
minio išlietų stūmoklių galvučių 
defektai. Geresnė patikra leidžia 
optimaliai įtaisyti aušinimo kanalą, 
kuris integruojamas stūmoklio gal-
vutėje. Tokiu būdu sumažinama gal-
vutės temperatūra ir padidinamas 
patvarumas. 

• Pirmasis klientas: BMW 3 serijos 
dyzeliniai varikliai, 2006 m.

Mažytė vija jungia ploną 
laidą prie gnybto

Delphi Automotive
• Kas: L formos vija 0,13 mm² dydžio 

laidui. 
• Naujovė: automobilių gaminto-

jai gali reikšmingai sumažinti svorį 
naudodami laidų komplektus su 
plonesniu, 0,13 kv. mm, laidu. Ta-
čiau inžinieriams reikalingas ekono-
miškas būdas, kaip prijungti laidus 
prie gnybto. Problemą išsprendžia 
pažangi L formos Delphi vija. 

• Pirmasis klientas: konfidenciali in-
formacija.

Skystis tiekiamas valytuvų
mentėse esančiais kanalais

Valeo Wiper Systems
• Kas: VisioBlade valytuvai.
• Naujovė: Valeo valytuvų lanksčioje 

mentėje naudojami kanalai ir angos, 
kuriais valytuvų skystis tiekiamas tie-
siai į valymo mentės paviršių. Tokiu 
būdu sumažinamas reikiamo skysčio 
kiekis. Kai išorės temperatūra pasie-
kia arba nukrenta žemiau užšalimo 
ribos, valytuvų skystis pašildomas. 

• Pirmasis klientas: Mercedes-Benz 
SL, 2012 m. vasaris.

Sulenktų vamzdžių procesas 
pagreitina gamybą
Delphi Automotive

• Kas: Delphi terminis sudėtingų angų 
sulenktas vamzdinis kondensatorius, 
skirtas aušinamajam skysčiui.

• Naujovė: siekdama pakeisti sudėtin-
gus ir sunkius presuojamus konden-
satoriaus vamzdžius Delphi naudoja 
daug kartų sulenktą vieną metalinę 
juostą. Sulenkto vamzdžio procesas 
sumažina gamybos ženklų skaičių ir 
90 proc. sutrumpina laiką, reikalingą 
kondensatoriaus vamzdžių gamybai. 

mūsų tiekėjai laimėjo
Automotive 
news PACE apdovanojimus

autotechnologijų naujovės
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The Ferodo brand is a registered trademark of 

Visada yra leNgViausias
būdas apsaugoti saVe!

Su Ferodo OE kokybės stabdžių trinkelėmis!
Kai kurie žmonės deda daug pastangų apsau-
godami savo automobilius. Bet tik keli daly-
kai gali Jums suteikti to paties lygio apsaugą 
ir kontrolę, kaip Ferodo OE kokybės stabdymo 
spredimai. Ferodo pagerina stabdymo atkarpą,  
suteikia stiprią ir pastovią stabdymo jėgą ir iš 
tikrųjų žemą triukšmo lygį.
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• Pirmasis klientas: General Motors, 
2007 m. gegužė.

Naudojant modeliavimo 
įrenginį, nebereikia atlikti 
fizinio laidų testavimo

Delphi Automotive
• Kas: kompiuterinis modeliavimo 

įrenginys sudėtingose elektros lai-
dų sujungimo sistemose matuoja 
nuovargį lenkiant.  

• Naujovė: įrankis modeliuoja ir skai-
čiuoja lenkimo įtempimą laidų su-
jungimo sistemose be pakartotinio 
fizinio testavimo. Tokiu būdu savai-
tėmis ar net mėnesiais sutrumpina-
mi grandinės ir elektros laidų sis-
temos parengimo eksploatavimui 
darbai. 

• Pirmasis klientas: Toyota Motor 
Corp. naujajam Corolla modeliui, 
2013 m. rugpjūtis.

• 
Degalų linijos žarna 
sumažina emisijas

Gates Corp. Automotive
• Kas: Gates Barricade mažo prasi-

skverbimo degalų linijos žarna, 
skirta degalams įpurkšti.

• Naujovė: daugelis degalų linijų 
žarnų buvo sukurtos automobi-
liams, kurie veikia karbiuracijos 
principu. Tačiau šiandien daugelyje 
variklių degalai yra įpurškiami, to-
dėl linijos turi tikti aukštam slėgiui 
bei įvairioms degalų rūšims ir miši-
niams, įskaitant biodegalus. Gates 
žarna yra atspari prasiskverbimui, 
todėl sumažina emisijas. Be to, ši 
žarna atlaiko didesnį slėgį nei dau-
guma linijų. 

• Pirmasis klientas: atsarginių dalių 
rinkos klientai O’Reilly Automotive 
Inc., Carquest Corp., NAPA, 2011 m.

Degalų siurblys panaikina 
tiesioginio benzino įpurškimo 
skleidžiamą triukšmą
Delphi Automotive ir Magneti Marelli

• Kas: aukšto lygio, mažą triukšmą sklei-
džiantis, aukšto slėgio GDi siurblys.

• Naujovė: Delphi ir siurblio partne-
ris Magneti Marelli sukūrė tiesio-
giniam benzino įpurškimui skirtą 
degalų siurblį, kuris veikia tyliau ir 
yra lengvesnis nei tradiciniai dega-
lų siurbliai.  

• Pirmasis klientas: Hyundai mode-
lis Lambda II V-6, 2012 m.

Tvirtesnis cilindro įdėklas 
sumažina alyvos sąnaudas

Federal-Mogul Corp.
• Kas: hibridiniai įdėklai, skirti auto-

mobilių lengvo aliuminio lydinio 
varikliams.

• Naujovė: išorinis cilindro įdėklo 
paviršius padengtas aliuminio ly-
dinio sluoksniu, kuris prikimba prie 
variklio bloko. Dėl šio sukibimo 
užtikrinamas papildomas tvirtu-
mas ir geresnis specifinis šilumos 
laidumas. Tokiu būdu sumažinama 
cilindro skersmens deformacija. Šie 
privalumai 40 proc. mažina alyvos 
sąnaudas (lyginant su tradiciniais 
įdėklais). Be to, mažesnės ir azoto 
oksidų emisijos. 

• Pirmasis klientas: BMW benzini-
niai varikliai ir PAS Peugeot Citroen 
dyzeliniai varikliai, 2004 m.
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TAKSI AUTOMOBILIAMS 
SKIRTI AKUMULIATORIAI
Perpildytos gatvės piko metu ir di-

delės elektros sąnaudos laukiant kito 
keleivio: taksi automobiliuose nau-
dojamiems akumuliatoriams keliami 
griežti reikalavimai, todėl jų efektyvu-
mas turi būti didžiausias.

VARTA TAXI akumuliatorius su AGM 
technologija idealiai tinka ekstremalio-
mis taksi automobilio darbo sąlygomis, 
todėl juos dažniausiai ir naudoja taksi 
automobilių gamintojai.

PAGRINDINIAI VARTA TAXI 
AKUMULIATORIAUS PRIVALUMAI:

• didesnis (iki trijų kartų)* ilgaamžiš-
kumas;

• geresnis ciklinis stabilumas (iki 
trijų kartų)*;

• daug mažesnės vieno ciklo 
išlaidos;

• specialiai pritaikytas sunkioms 
taksi automobilio darbo sąly-
goms.

*Lyginant su įprastais akumuliatoriais.

KAINOS PALYGINIMAS 
VARTA TAXI akumuliatorių su AGM 

technologija verta pirkti netgi tuo 
atveju, jeigu jis yra brangesnis už kitus 
konkurentų akumuliatorius. 

Įvertinus akumuliatoriaus ciklų 
skaičių tampa akivaizdu, kad VARTA 
TAXI akumuliatorių vertė yra didesnė.

Šių akumuliatorių naudojimo ci-
klų skaičius yra 3–4 kartus didesnis už 
įprastų akumuliatorių naudojimo ci-
klų skaičių, todėl vieno ciklo kaina yra 
daug mažesnė.

TaXi
su agm technologija

BANDYMAS REALIOMIS DARBO SĄLYGOMIS: NUOLATINIS 
NAUDOJIMAS REALIOMIS IR YPAČ SUDĖTINGOMIS SĄLYGOMIS

Įvairiose šalyse ekstremaliomis klimato sąlygomis atliktų bandymų re-
zultatai parodė, kad VARTA TAXI akumuliatorių su AGM technologija ilga-
amžiškumas yra tris kartus didesnis už įprastų akumuliatorių naudojimo 
trukmę. Patikros metu buvo skaičiuojami nuvažiuoti kilometrai. 

BANDYMAS LABORATORIJOJE: CIKLINIO STABILUMO PALYGINIMAS

VARTA TAXI akumuliatoriai nustebino ir atliekant bandymą laboratori-
joje. Bandymo rezultatai taip pat parodė, kad šių akumuliatorių ilgaam-
žiškumas yra daugiau negu tris kartus didesnis už įprastų akumuliatorių. 

autotechnologijų naujovės

JAU GREITAI AD BALTIC PREKYBOJE!



46 2012 Nr. 3    www.adbaltic.lt

TRW Automotive Holdings Corp. prista-
tė informacinę pramoginę jutiklinę plokš-
telę, kurią galima įmontuoti į automobilio 
atramą rankai, vairaratį arba prietaisų sky-
delio paviršių. 

Jutiklinė plokštelė yra panaši į nešio-
jamojo kompiuterio jutiklinį laukelį, ku-
riuo valdomas žymeklis. Jutiklinė plokš-
telė leidžia vairuotojams pirštais įvesti 
skaitmenis arba raides ir siųsti komandas 
navigacijos sistemai, radijui, išmaniajam 
telefonui ar atlikti kitas informacines pra-
mogines funkcijas. 

Jutiklinės plokštelės dėmesį patraukė 
2010 m., kai Audi bendrovė pristatė Har-
man Becker Automotive Systems Inc. su-

projektuotą įrangą su jutikline plokštele, 
skirtą Audi automobilio MMI Touch infor-
macinei pramoginei sistemai. Ši naujovė 
2011 m. buvo pritaikyta A7 ir A8 automo-
bilių modeliams.

Harman Becker jutiklinė plokštelė, kuri 
dabar montuojama informacinės pramo-
ginės valdymo skalės viršuje, naudodama 
talpuminius jutiklius užfiksuoja naudo-
tojo prisilietimus ir interpretuoja piršto 
judesius. Pavyzdžiui, vairuotojas, norintis 
paskambinti namo, turi jutikline plokštele 
įvesti skaitmenis, kol kompiuteris atpažins 
telefono numerį. Talpuminiai jutikliai išpo-
puliarėjo po to, kai Apple bendrovė pritai-
kė juos iPhone telefonams.

TRW – pasaulinis elektronikos, stabdžių 
ir keleivių saugos sistemų gamintojas sie-
kia išlikti greitai tobulėjančio informacinio 
pramoginio segmento priekyje. 

Siekdama įsitraukti į veiksmą, TRW 
bendrovė plėtoja jutiklinės plokštelės idė-
ją ir pristato bloką, kurį galima integruoti į 
išlenktą paviršių. Kadangi paviršius nepri-
valo būti lygus, jutiklinę plokštelę galima 
įtaisyti bet kurioje vietoje, kur pageidauja 
automobilio dizaineris.

Harman Becker jutiklinė plokštelė, ku-
rią galima rasti naujai suprojektuotame 
Audi A3 automobilio modelyje, įmontuo-
ta informacinės pramoginės valdymo 
skalės viršuje.

Technologija jau čia: 
tikslaus pritaikymo ir 
teisiniai klausimai dar 
laukia ateityje
Cadillac savo vairavimo sistemą be 

vairuotojo vadina Super Cruise. Šio prekių 
ženklo atstovai tikisi, kad tokį sistemos va-
riantą bus galima įsigyti jau šio dešimtme-
čio viduryje. Automobiliai su automatinio 
vairavimo sistemomis gali tapti karšta 
naujiena, tačiau dar praeis daug laiko, kol 
vairuotojai galės patogiai įsitaisyti sėdy-
nėje ir leisti visą vairavimo darbą atlikti 
automobiliui. Nors tai suvokti gali tik labai 
maža vairuotojų dalis, technologija, kuri 
galiausiai sukels revoliuciją, lėtai smelkėsi į 
automobilius dešimtmečius. Kai kurie au-
tomobiliai jau dabar gali patys atlikti sta-
tymo funkciją bei automatiškai reguliuoti 
savo greitį pagal priekyje važiuojančius 
automobilius. Ateityje laukia vairavimas, 
kuriam nereikės nei rankų, nei pėdų. O kai 
kurie automobilių gamintojai jau dabar 
siekia suderinti adaptyvaus (pritaikomo-
jo) greičio valdymo ir automatinio vaira-

vimo sistemas, kad automobilis galiausiai 
galėtų pats rasti kelią. 

Tačiau tai bus įmanoma tik pramonei 
išsprendus įvairius klausimus, kuriuos ke-
lia automatiškai vairuojantys automobi-
liai. Tai apima teisinius ir reglamentavimo 
aspektus, draudimo klausimus ir visuo-
menės skepticizmą. Viena iš didžiausių 
kliūčių – automobilių gamintojų baimė, 
kad bus atsakingi teisme ar tiesiog vi-
suomenės akyse, jeigu jų sukurtas auto-
matinio vairavimo automobilis patektų į 
avariją. 

Tikslas – sukurti 
nesudaužomą automobilį
Optimistai specialistai sako, kad 

galiausiai automobiliai galės patys nu-
važiuoti į bet kurią norimą vietą. Auto-
mobiliai nepateks į avarijas ir taip bus 
išgelbėta dešimtys tūkstančių gyvy-
bių. Dėl šių automobilių greitkeliai bus 
efektyvesni reikšmingai sumažinant lai-
ką, kuris iššvaistomas spūstyse. Tokios 
bendrovės, kaip GM ir Google sukūrė 

automatiškai važiuojančių automobilių 
prototipus. Tokiu būdu bendrovės siekė 
parodyti šių automobilių potencialą ir 
įrodyti, kad ši idėja nėra tiesiog fantazija. 
Tačiau technologiją, kad ji taptų tinkama 
masinei mažmeninei prekybai rinkoje, 
dar teks tobulinti daug metų. 

Lenktyniaukite, 
kad būtumėte pirmi
Ford bendrovė naudos jutiklio ir ka-

meros technologiją, kuria bus atpažįs-
tami važiavimo juostos žymėjimai ir arti 
vykstantis eismas. Ši technologija padės 
išvengti avarijos. Be to, retkarčiais siste-
ma kreipsis į vairuotoją ir prašys vėl per-
imti valdymą. 

Mercedes-Benz, Audi, BMW ir GM pa-
tvirtino, kad ir jos kuria panašią techno-
logiją.

jutiklinę plokštelę
Naudodami

vairuotojai gali rašyti komandas neatitraukdami dėmesio

be vairuotojo
Automobilis

autotechnologijų naujovės
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Nesvarbu, kiek purvo ar drėgmės yra ant automobilio priekinio stiklo, 
naudodami „Champion Contact“ plokščias valytuvų mentes užtikrinsite puikų 
matomumą. Tai visiškai naujas vairuotojo komforto, saugumo ir valytuvų 
efektyvumo lygis. Dėl šios priežasties daugelis automobilių gamintojų pasitiki 
plokščiomis „Champion Contact“ valytuvų mentėmis ir naudoja jas kaip 
originalią įrangą. Taigi jeigu visada norite gerai matyti, rinkitės „Contact“.

Išsklaidykite savo nerimą
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