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AD BALTIC NAUJIENOS

NISSENS/ERRECOM: mokymai apie 
kondicionavimo sistemą
AD BALTIC PLEČIA SAVO VEIKLĄ: atidarytas 
Utenos padalinys

TIEKĖJŲ INFORMACIJA

BOSCH: į ką atkreipti dėmesį keičiant diskinius 
stabdžius
BOSCH: į ką atkreipti dėmesį keičiant stabdžių 
trinkeles
TRW: stabdžių trinkelės ir diskai
DELPHI: stabdžių gedimų diagnostika
REMSA: pasaulinės klasės stabdžių komponentai
ERLINGKLINGER: kaip gaminama cilindrų galvutės 
tarpinė

STABDŽIŲ SISTEMA

Įvadas: stabdžių sistema
ES direktyvos
Hidraulinė sistema
Pagrindiniai stabdžių sistemos komponentai
Stabdžių sistemos saugumas ir pagalbinės 
priemonės
Dažniausi gedimai

4 psl.

5 psl.

Gerbiami klientai,

praėjęs pavasaris kaip niekad pradžiugino vasaraška šiluma ir 
įnešė daug judesio mūsų veikloje - ypatingai tiems, kas aptarnauja 
automobilių kondicionavimo sistemas. Manau, kad ir vasara, 
gražiausias metų laikas, leis ne tik atsipūsti po aktyvaus pavasario, bet 
ir toliau sėkmingai vystant verslą didinti saugumą keliuose.
Antrasis Eure!TechFlash leidinys yra skirtas pačiai svarbiausiai iš 
aktyvių automobilio saugumo sistemų - stabdžių sistemai. Čia aptarsime 
įvairių, tokių kaip ABS, ESP, HBA stabdžių sistemų konstrukciją, kitus 
aktualius klausimus.
Mes stengiamės prisidėti prie Jūsų verslo vystymo, tam buvo 
įgyvendinti šie projektai:
• Nuo birželio 1 dienos pradėjo veiklą Utenos padalinys;
• Kartu gilinome žinias AD Baltic organizuotuose Nissens ir Errecom 
automobilio kondicionavimo sistemos mokymuose;
• Papildytas stabdžių detalių asortimentas STELLOX gamintojo 
stabdžių diskais (pvz.: 6020-4744-SX; 6020-9961-SX);
• Plečiamas Eurol produktų asortimentas keturtakčiams varikliams;
• ADCat prekių užsakymo sistemos naujovės, kurios skirtos gerinti 
informacijos prieinamumui apie vykdomas akcijas, Jums galiojančius 
pasiūlymus.

Neabejoju, kad mūsų partnerystė padeda ir padės sėkmingam 
bendradarbiavimui, Jūsų verslo vystymui!

Darius Verbyla,
AD Baltic Lietuva direktorius

TURINYS

6 psl.

8 psl.
10 psl.
12 psl.
15 psl.

16 psl.

18 psl.
20 psl.
20 psl.
21 psl.

29 psl.
33 psl.TRW diskai ir trinkelės – 

optimalus komplektas.

TRW diskai ir trinkelės veikimo metu puikiai dera vieni su kitais. Unikali 
stabdžių antdėklų danga Cotec sukurta siekiant sutrumpinti transporto 
priemonių stabdymo kelią jau pirmą kartą stabdant po montavimo. Dar 
svarbiau – ji taip pat užtikrina labai gerą TRW trinkelės sukibimą su disku, 
leidžiantį padidinti stabdymo kokybę, patikimumą ir efektyvumą. TRW diskai 
Cotec danga dengiami tik ten, kur jos reikia, – ant stebulės ir galinės dalies, 
užtikrinant puikią apsaugą nuo korozijos ir sutrumpinant prisitrynimo laiką, tai 
garantuoja aukštos kokybės eksploatacines savybes iš karto po montavimo.

Stabdžių sistema. Vairo mechanizmas. Pakaba

Švarus diskų paviršius
efektyvus sukibimas

Cotec danga: labai geros stabdymo savybės, 

puikus sukibimas su disku

antikorozinė apsaugaStebulės ir galinės dalies padengimas
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Pasaulis nestovi vietoje, tad naujos 
technologijos, nauji įrenginiai bei 
produktai atsiranda itin greitai. Kadangi 
neabejojame, kad Jūs norite žengti 
koja kojon su visomis naujienomis, 
įmonė AD Baltic siekia suteikti savo 
klientams ne tik naujus produktus, 
aktualias naujienas, tačiau ir vertingas 
žinias. Šiuo tikslu, įmonė rengia 
informatyvius, sertifikuotus mokymus.

Utenos padalinys

Mokymų dalyviai

KLIENTŲ 
TOBULĖJIMAS – 
SĖKMINGO VERSLO 
PAGRINDAS

MES 
JAU IR 
UTENOJE!

Sėkmingos įmonės tikslas – išgirsti ir 
kuo geriau patenkinti kliento poreikius. 
AD Baltic įmonė, įsiklausiusi į savo 
klientų pageidavimus, džiaugiasi 
galėdama pranešti, jog atidarytas 
naujas padalinys Utenoje. 

Padalinio atidarymas - tai šventė ne 
tik mums, tačiau ir mūsų klientams. 
Atidarymo metu sveikinimo žodžius tarė 
AD Baltic Lietuva direktorius Darius 
Verbyla. 

Jis patikino, jog klientai gali būti ramūs, nes naujasis padalinys užtikrins aukštą aptarnavimo 
kokybę ir įsiklausys į kiekvieno kliento norus. Taip pat švetės metu produktų grupės vadovas 
Laurynas Mereškevičius supažindino su prekių užsakymų sistema ADCat. Dėkojame 
susirinkusiems svečiams ir tikime, kad atidarymo šventės sukurta gera nuotaika visada Jus 
kvies užsukti.

Naujai atidarytas padalinys, priešakyje 
su nauja komanda, užtikrins, jog Jūsų 
pageidavaimai būtų išgirsti ir į juos būtų 
operatyviai sureaguota. 

Jeigu dar nesusipažinote su mūsų 
padalinio darbuotojais, maloniai pašome 
užsukti adresu Metalo g. 3. Prekes galite 
užsakyti paskambinę telefonu  868639230 
ir neabejojame, kad mūsų šauni komanda 
Jums pagelbės.  

AD Baltic Lietuva direktorius Darius Verbyla

Produktų grupės vadovas Laurynas Mereškevičius klientams pristato prekių asortimentą

Utenos padalinio klientų aptarnavimo komanda

Prasidėjus šiltajam metų sezonui, 
itin svarbu pagilinti žinias apie 
kondicionavimo sistemas. Dėl 
šios priežasties surengėme 
„kondicionavimo sistemų bei jų priedų“ 
mokymus, kuriuos vedė Nissens 
atstovas Michael Ingvardsen. 

Jam talkino mūsų kolega, produktų 
grupės vadovas Laurynas 
Mereškevičius. Antroje mokymų dalyje 
apie kondicionavimo sistemų valymo 
ir priežiūros priemones bei naujoves 
papasakojo Errecom atstovė Elena 
Osyptsova. 

Informaciją apie artėjančius 
mokymus galite rasti  ADCat  
puslapio skiltyje „Seminarai“. 
Nepraleiskite progos būti 
pirmaisiais, kurie įgys neįkainojamų 
žinių bei galės išgirsti atsakymus į 
rūpimus klausimus.  

Errecom atstovė Elena Osyptsova

Michael Ingvardsen kalba apie 
kondicionavimo sistemas
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Užsakykite 
prekes ADCat 
sistemoje

4.

Pasirinkite 
automobilio 

modelį

Pasirinkite 
automobilio 
specifikaciją

Pasirinkite 
automobilio 

gamybos metus 

3.

5.

OPEL ZAFIRA 
B (A05)/1.7 

CDTI (81 
kW)/2008

6.

Pasirinkite 
automobilio 

markę

1.

2.

Raskite konkrečiam 
automobilio modeliui 

tinkančias prekes
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TRW STABDŽIŲ TRINKELĖS IR DISKAI YRA IDEALUS 
SPRENDIMAS, LEIDŽIANTIS PASIEKTI GERIAUSIŲ SAUGUMO, 
NAŠUMO IR EKONOMIŠKUMO RODIKLIŲ

TRW Automotive Aftermarket anonsuoja savo naują multimedijos 
kampaniją, pavadintą „Idealus sprendimas“ (Perfect Match). Šios 
kampanijos tikslas – pranešti automobilių remonto įmonėms, 
automobilininkams ir atsarginių dalių tiekėjams, kad TRW stabdžių 
trinkelių ir diskų pakeitimas vienu metu yra geriausias sprendimas 
tiek siekiant užtikrinti automobilio saugumą, tiek ir norint efektyvios 
verslo plėtros.

Ben Smart, Global Parts & Service padalinio rinkodaros paslaugų 
vadybininkas, taip komentuoja šią iniciatyvą: „Įmonė TRW siekia 
užtikrinti patį aukščiausią saugumą kelyje visiems ir kiekvienam.“

„Skleidžiant mūsų originalios kokybės detalių projektavimo ir 
gamybos patirtį priežiūros rinkoje jas pardavus, mes galvojame 
apie vientisų automobilio sistemų mastą. Toks požiūris skatina ne 
tik gaminti stabdžių trinkeles, pasižyminčias puikiomis techninėmis 
savybėmis, tačiau ir užtikrinti jų visišką suderinamumą su visais 
stabdžių sistemos elementais.“

TRW multimedijos kampanija „Idealus sprendimas“ siūlo daug 
esminių privalumų. TRW stabdžių trinkelės padengiamos naujoviška 

silikatine danga Cotec. Įmonė TRW ją pagamino siekdama 
padidinti vairavimo saugumą. Ši danga žymiai sutrumpina 
automobilio stabdymo kelią jau pirmą kartą stabdant po 
stabdžių trinkelių pakeitimo, padeda greičiau prisitrinti stabdžių 
trinkelėms ir stabdžių diskams, taip pat padidina automobilio 
stabdymo galimybes.

Cotec danga TRW stabdžių diskai dengiami tik tam tikrose 
vietose – stebulės srityje ir galinėje dalyje (ant krašto), 
tai užtikrina tinkamą apsaugą nuo korozijos, sutrumpina 
prisitrynimo laiką ir garantuoja puikias technines savybes nuo 
pat pirmo stabdymo.

Ben Smart pridūrė: „Kadangi visos stabdžių sistemos, vairo 
mechanizmo sistemos ir pakabos detalės sudaro bendrą 
sprendimą „kampinis modelis“, klientai visus būtinus gaminius 
gali užsakyti iš vieno tiekėjo, o tai atveria papildomas 
perspektyvas verslui.“

„Mes ne paprastai dirbame su klientais, mes kuriame su jais 
atvirus partneriškus santykius. Saugumas, kokybė, asortimentas 
ir patogumas! Visa tai vadinama vienu vardu – TRW.“

Dar vienas iniciatyvos „Idealus sprendimas“ privalumas yra 
išplėstinė gamybinių defektų ir medžiagos defektų garantija, 
kurią įmonė TRW suteikia trejiems metams (arba 50 000 km), 
jeigu stabdžių trinkelės ir stabdžių diskai montuojami kartu. 
Su visu išplėstinės garantijos sąlygų ir nuostatų tekstu galima 
susipažinti interneto svetainėje https://www.trwaftermarket.
com/perfectmatch/.

Įmonė TRW savo rinkos segmente geriausiai apima automobilių 
parką ir siūlo visišką rinkodaros ir techninę paramą; be to, 
kiekvieno gaminio pakuotėje yra visi jo montavimui būtini 
elementai ir instrukcijos. 

Užsakykite 
prekes ADCat 
sistemoje

4.

Pasirinkite 
automobilio 

modelį

Pasirinkite 
automobilio 
specifikaciją

Pasirinkite 
automobilio 

gamybos metus 

3.

5.

TOYOTA AVENSIS 
ESTATE (T25)/2.0 

D-4D (85kW)/2003 
04 – 2008 11

6.

Pasirinkite 
automobilio 

markę

1.

2.

Raskite konkrečiam 
automobilio modeliui 

tinkančias prekes

https://www.trwaftermarket.com/perfectmatch/
https://www.trwaftermarket.com/perfectmatch/
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Net ir esant įprastinėms vairavimo 
sąlygoms, stabdžių sistemos komponentai 
nuolat patiria įvairias apkrovas. Laikui 
bėgant jie nusidėvi ir tampa vis mažiau 
efektyvūs tiek lėtinant, tiek bandant 
visiškai sustabdyti transporto priemonę. 
Atitinkamas vairavimo stilius, nepalankios 
sąlygos bei patekęs purvas tai dar labiau 
paspartina. Būtent todėl yra itin svarbu kuo 
anksčiau pastebėti nusidėvėjimo požymius. 
Kviečiame peržiūrėti specialų gidą apie 
gedimų požymius ir būdus juos eliminuoti.

Keičiant trinkeles, diskus ar suportus, Delphi visada rekomenduoja naudoti tik specialius montavimo rinkinius.
Norėdami peržiūrėti geriausius stabdžių sistemos gedimų diagnostikos patarimus, apsilankykite delphiautoparts.com

Stabdžiai, kuriais galite pasitikėti.

Kadangi jūsų klientų saugumas priklauso 
nuo stabdžių sistemos, keičiant senus 
ir nusidėvėjusius stabdžius jūs tikrai 
nenorėsite taupyti įsigydami pigesnes 
dalis. Jūs esate visiškai teisūs! Pasirinkite 
aukštos kokybės prekinį ženklą, kurio 
gaminiai sukurti ir pagaminti pagal originalių 
dalių (OE) charakteristikas. Siūlome rinktis 
Delphi būtent dėl šių priežasčių:

Trumpesnis stabdymo atstumas: įvairūs 
testai parodė, kad Delphi stabdžiai leidžia 
sustoti daug greičiau nei kitų prekinių 
ženklų gaminiai.

Tylesnis stabdymas: su unikaliu 
posluoksniu ir OE triukšmo slopinimo 
įtaisais Delphi stabdžiai tapo dar tylesni nei 
bet kada anksčiau.

Ilgas tarnavimo laikas: sukurti taip, kad 
būtų pasiekiamas optimalus nusidėvėjimas 
nepabloginant eksploatacinių savybių.

Sukurti įvairioms transporto priemonėms: 20 
unikalių formulių, pagaminti iš 130 trinties 
medžiagos ingredientų. Delphi stabdžiai 
tinka bet kokio tipo transporto priemonėms.

Aukštos kokybės padengimas: trinkelių 
pritrynimo procesas tampa greitesnis – taip 
iš karto pasiekiamas maksimalus stabdymo 
efektyvumas.

Buvo atlikti trinkelių atsparumo spaudimui 
testai – taip spaudžiant pedalą pasiekiamas 
tolygumo ir užtikrintumo jausmas. Visa 
tai itin prisideda prie papildomo vairavimo 
komforto.

Trinkelės / diskai – įprastinės 
nusidėvėjimo sąlygos

Itin stipriai nusidėvėjęs diskas

Sulūžęs / pažeistas nuleidimo 
varžtas

Užterštas pagrindinis cilindras

Trinkelės nusidėvėjusios iki 
metalo

Surūdijusi stebulė

Užteršta frikcinė medžiaga

Stabdžių vamzdžio korozija

Prastos stabdymo savybės su 
nauja trinkele

Disko kreivumas

Atitrūkęs trinkelės antdėklas

Įtrūkusi stabdžių žarna

Stipriai nusidėvėjęs diskas

Stipriai surūdijęs diskas / 
suportas

Stovėjimo stabdžio torso 
užstrigimas

Stovėjimo stabdžio torso 
užstrigimas

Per ilgai nekeistos trinkelės

Disko sutrūkimas

Per ilgai nekeistos trinkelės

Naudojamas netinkamas 
stabdžių skystis

›› PRIEŽASTIS: tolygus trinkelių ir 
diskų nusidėvėjimas. 
›› POŽYMIAI: per ilgas pedalo 
paspaudimo atstumas / rodomas 
nusidėvėjimo indikatorius. 
›› SPRENDIMAS: trinkelės keičiamos 
esant 3 mm ir plonesniam trinties 
medžiagos sluoksniui. Diskai keičiami 
pagal gamintojo nurodymus.

›› PRIEŽASTIS: trinkelės ir / arba 
diskas buvo ilgai neatnaujinti 
›› POŽYMIAI: visiškas stabdžių 
neveikimas 
›› SPRENDIMAS: uždedami nauji 
diskai ir trinkelės.

›› PRIEŽASTIS: per daug užveržtas ar 
surūdijęs nuleidimo varžtas 
›› POŽYMIAI: neįmanoma nuleisti 
skysčio arba neveikia stabdžiai 
›› SPRENDIMAS: išimamas ir 
pakeičiamas nuleidimo varžtas. 
Nepavykus operacijai, keičiamas 
suportas.

››PRIEŽASTIS: prieš nuėmimą 
pagrindinio cilindro gaubtas nebuvo 
tinkamai nuvalytas. 
›› POŽYMIAI: purvas / drėgmė 
skystyje, per anksti nusidėvinčios 
tarpinės. 
›› SPRENDIMAS: prieš nuėmimą 
rezervuaro viršus bei gaubtas atidžiai 
nuvalomi.

›› PRIEŽASTIS: šoninė disko apkrova 
dėl dalinai užstrigusio suporto 
›› POŽYMIAI: didelis traukimas į šoną 
ir triukšmas. 
›› SPRENDIMAS: suportas 
atlaisvinamas arba sumontuojamas 
naujas. Uždedami nauji diskai ir 
trinkelės.

›› PRIEŽASTIS: per retas techninis 
aptarnavimas 
›› POŽYMIAI: per didelis pedalo 
paspaudimo atstumas. Triukšmingas 
veikimas. 
›› SPRENDIMAS: uždedamos 
naujos trinkelės. Patikrinama, ar 
nėra pažeidimų būgne ar kituose 
komponentuose.

›› PRIEŽASTIS: vietoje tinkamos 
skysčio rūšies naudojamas LHM 
skystis. 
›› POŽYMIAI: galimas stabdžių 
užstrigimas ir dėl to pasireiškiantis jų 
neveikimas 
›› SPRENDIMAS: hidraulinė sistema 
išplaunama, uždedami nauji guminiai 
komponentai.

›› PRIEŽASTIS: ant stebulės flanšo 
kaupiasi rūdys. Naujuose diskuose 
greitai atsiranda per didelis kreivumas. 
›› POŽYMIAI: stabdžių džergždimas 
›› SPRENDIMAS: nuvalomas stebulės 
priekis. Uždedami nauji diskai ir 
trinkelės.

›› PRIEŽASTIS: priekinėje dalyje yra 
nuotėkis suporte arba įtrūkusi pusašio 
šarnyro guminė apsauga. Galinė dalis: 
nuotėkis rato cilindre ar stebulės tarpinėje. 
›› POŽYMIAI: stabdžių traukimas į šoną ar 
užstrigimas 
›› SPRENDIMAS: sumontuojama nauja 
pusašio šarnyro apsauga, rato cilindras, 
stebulės tarpinė ir / arba trinkelės.

››PRIEŽASTIS: kelio druskos ir 
panašios medžiagos prasiskverbė į 
apsauginį sluoksnį. 
›› POŽYMIAI: vamzdžiai ir sujungimai 
rūdija bei sukelia stabdžių neveikimą. 
›› SPRENDIMAS: jei reikia, 
sumontuojami nauji vamzdžiai ir 
žarnos.

›› PRIEŽASTIS: kreivumas nebuvo 
pamatuotas laiku. 
›› POŽYMIAI: stabdžių džergždimas 
po 3 – 4800 km. 
›› SPRENDIMAS: patikrinama, ar 
stebulės flanšas švarus ir nepažeistas. 
Uždedami nauji diskai ir trinkelės.

›› PRIEŽASTIS: vandens patekimas 
arba rato cilindro nuotėkis. 
›› POŽYMIAI: nepavyksta atleisti 
stabdžio, dėl ko atsiranda antdėklo 
atitrūkimas. 
›› SPRENDIMAS: užstrigę 
komponentai pakeičiami. Paviršius 
nuvalomas, sumontuojamos naujos 
trinkelės.

›› PRIEŽASTIS: žarnos guma įtrūkusi 
ar užteršta. Dėl netinkamo pritvirtinimo 
pasireiškia žarnos medžiagos 
nuovargis. 
›› POŽYMIAI: žarnos ir stabdžių 
gedimas. 
›› SPRENDIMAS: pritvirtinama nauja 
žarna. Ją būtina tinkamai išvedžioti.

›› PRIEŽASTIS: po neaktyvaus 
periodo dėl druskų ir vandens poveikio 
pasireiškė korozija 
›› POŽYMIAI: triukšmas, neefektyvus 
stabdymas, galimai užstrigę suporto 
komponentai. 
›› SPRENDIMAS: Uždedami nauji 
diskai ir trinkelės, sutepamas suportas.

››PRIEŽASTIS: vandens patekimas 
dėl nusidėvėjusios išorinės apsaugos. 
›› POŽYMIAI: perkaitę stabdžiai, 
greitas trinkelės nusidėvėjimas 
›› SPRENDIMAS: sumontuojamas 
naujas rankinio stabdžio trosas, taip 
pat naujos trinkelės. Atlaisvinami 
užstrigę jungiantieji komponentai.

›› PRIEŽASTIS: netinkamai uždėta ar 
sureguliuota žarna. 
›› POŽYMIAI: galimas per greitas 
žarnos nusidėvėjimas. 
›› SPRENDIMAS: pritvirtinama nauja 
žarna. Ją būtina tinkamai išvedžioti.

›› PRIEŽASTIS: ilgai nebuvo vykdoma 
apžiūra, netolygus ir per didelis 
frikcinės medžiagos nusidėvėjimas. 
›› POŽYMIAI: per didelis pedalo 
paspaudimo atstumas, triukšmas. 
›› SPRENDIMAS: patikrinami užstrigę 
suporto komponentai, trinkelė 
pakeičiama.

›› PRIEŽASTIS: užstrigęs suporto 
stūmoklis ar kreipiančioji, ilgai nebuvo 
vykdomas techninis aptarnavimas. 
›› POŽYMIAI: prastas, triukšmingas 
stabdžių veikimas 
›› SPRENDIMAS: atlaisvinamas arba 
pakeičiamas suportas. Uždedamos 
naujos trinkelės ir diskai.

›› PRIEŽASTIS: nauja trinkelė uždėta 
priešingai disko krypčiai 
›› POŽYMIAI: neefektyvus stabdymas, 
traukimas į šoną 
›› SPRENDIMAS: uždedamos naujos 
trinkelės ir diskai

›› PRIEŽASTIS: stipriai nusidėvėjusios 
trinkelės, tarp disko ir trinkelės yra 
purvo, pašalinių objektų, užstrigęs 
suportas. 
›› POŽYMIAI: prastos stabdymo 
savybės, triukšmingas veikimas, 
traukimas į šoną. 
›› SPRENDIMAS: uždedami nauji 
diskai ir trinkelės.

Stabdžių gedimų diagnostika

http://delphiautoparts.com
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STABDŽIŲ TRIUKŠMAS
Stabdymo metu kylantis triukšmas – tai reiškinys, su kuriuo 
nuolat susiduria viso pasaulio vairuotojai. Dažniausias 
problemos sprendimo būdas – autoservise pakeičiamos 
stabdžių trinkelės. Tačiau dažnai tai nėra geriausias 
sprendimas – triukšmą gali sukelti ir kiti stabdžių sistemos 
komponentai. 

Sprendžiant pagal triukšmo dažnį, jį sukėlusios priežastys 
gali būti šalinamos įvairiais būdais. Dažniausiai žemo dažnio 
triukšmą sukelia didesni stabdžių sistemos komponentai: 
diskas, suportas, laikiklis. Tai pagrindiniai mazgai, kur 
galima atlikti pagerinimus.

Vidutinio ir aukšto dažnio triukšmo (džergždimo) priežastis 
dažniausiai yra trinkelėse. Norint sumažinti šio diapazono 
triukšmo lygį, naudojamos trinkelės su triukšmo slopinimo 
plokštelėmis ar grioveliais, priklausomai nuo stabdžių 
sistemos geometrijos.

TRIUKŠMAS IR VALYMO 
GALIMYBĖS
REMSA stabdžių trinkelės pasižymi OE kokybės triukšmo 
slopinimo priemonėmis – taip užtikrinamas komfortabiliausias 
stabdžių veikimas.

Siekiant, kad stabdžiai veiktų be triukšmo ir vibracijos, 
stabdžių sistemos turi būti aptarnaujamos itin kruopščiai, 
taip pat privaloma užtikrinti ir ypatingą švarą. Paviršiai, kurių 
valymas padeda išvengti įvairių neigiamų triukšmo padarinių, 
yra šie: 

• Stebulė

• Rato stebulė

• Laikiklis

Šių kontaktinių paviršių valymui REMSA rekomenduoja 
naudoti metalinį šepetį ir, jei reikia, mažo šiurkštumo šlifavimo 
popierių. Visi surūdiję ar nešvarūs paviršiai – tai itin dažna 
vibracijos ir pablogėjusio vairavimo komforto priežastis.

Pasaulinės klasės stabdžių komponentai
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„ElringKlinger“ būstinė yra Detingene 
prie Ermso, Vokietijoje. Ši tarptautinė 
bendrovė gamina riebokšlius ir tarpines 
jau 135 metus. Pastaraisiais metais 
bendrovė palaipsniui plėtė savo 
asortimentą, įtraukdama ir kitus gaminius, 
pavyzdžiui, namų modulius ir apsaugines 
plokštes. Didžioji dalis iš 1600 įmonės 
darbuotojų gamina cilindrų galvučių 
tarpines „Pagamintos Vokietijoje“.

Ką bendra tarpusavyje turi šiuolaikinė 
cilindrų galvutės tarpinė ir svogūnas? Jie 
abu sudaryti iš kelių sluoksnių. Bet visi 
daržovės sluoksniai yra praktiškai vienodi, 
o „ElringKlinger“ cilindrų galvutės tarpinės 
sluoksnių funkcijos skiriasi. Jie gaminami 
iš plono nerūdijančiojo plieno arba anglinio 
plieno. Sluoksnių skaičius ir tarpinės 
forma priklauso nuo variklio, kuriame 
jis bus naudojamas. Cilindrų galvučių 
tarpinės, naudojamos naujausiuose 
lengvuosiuose automobiliuose, šiuo 

Visada puikus sandarinimas!

Kaip gaminama cilindrų 
galvutės tarpinė

metu gaminami iš mažiausiai vieno 
plieno sluoksnio, bet sluoksnių gali būti iki 
septynių. Funkciniai sluoksniai, atsakingi 
už sandarinimo funkciją, gaminami iš 
spyruoklinio plieno, o kiti – iš paprasto 
anglinio plieno. Funkciniai sluoksniai 
dažniausiai reikalingi išorėje, o vidiniai 
sluoksniai iš esmės reikalingi storiui 
suderinti.

Naujausia produkcija

Gamykloje Detingene, kurioje gaminama 
didžioji dalis cilindrų galvučių tarpinių, yra 
daugybė įvairių dydžių mašinų. Čia rasite 
visko, ką tik galite įsivaizduoti – nuo robotų 
rankų, kurios pakelia atskiras tarpines ir 
nuleidžia jas kitose vietose, iki krosnių, 
per kurias juda diržiniai konvejeriai, ir 
lubas siekiančių mašinų su iki trijų metrų 
ilgio perforavimo įrankiais. Kaip judrioje 
kelio sankryžoje piko metu – čia visada 
labai triukšminga. Be to, tikrai verta nuolat 

žiūrėti į kairę ir į dešinę, nes gamybos 
patalpoje pilna tarp lentynų zujančių 
krautuvų. Jie gabena pagamintas tarpines 
į prekių siuntimo skyrių arba atveža 
žaliavas į jiems skirtą apdorojimo vietą.

Šiuolaikiškų cilindrų galvučių tarpinių 
gamyba prasideda nuo plieno spyruoklės, 
t. y. plieno juostos, susuktos į spyruoklę. 
Spyruoklių plotį lemia gaminamos tarpinės 
dydis. 4 cilindrų varikliui skirtos spyruoklės 
dažniausiai yra 400 milimetrų pločio. Iš 
šios medžiagos, kurios apytikris storis yra 
nuo 0,15 mm iki 1 mm, gaminami skirtingi 
cilindrų galvučių tarpinių sluoksniai. 
Medžiaga perleidžiama per skirtingus 
lyginimo įtaisus, po to keliauja į didžiules 
mašinas, kuriose formuojamas išorinis 
kontūras, angų schema, iškilūs voleliai 
ir stabdikliai. „ElringKlinger“ yra beveik 
visų pasaulio automobilių gamintojų 
tiekėjas. Kiekvienam varikliui reikalinga 
speciali tarpinė ir įrankis jam pagaminti. 

Siekiant išlaikyti visas žinias ir įgūdžius 
nuo projektavimo iki gamybos – po 
vienu stogu, specialiame įmonės skyriuje 
gaminami dideli perforavimo įrankiai.

Elastinis sandarinimas

Didelės apvalios įpjovos, dažniausiai 
skirtos degimo kamerų sritims, tiekiamos 
su vadinamaisiais iškiliais voleliais 
kraštuose. Šie voleliai daromi iškilūs, 
siekiant sustiprinti sandarinimo savybes 
svarbiuose taškuose. Toliau nerūdijančiojo 
plieno iškarpos keliauja į krosnį. Taip 
apdorotos detalės spindi kaip auksinės, 
yra atsparesnės, ant jų paviršiaus nėra 
mašinų alyvos likučių. Tai yra ypač 
svarbu, nes kai kurie plieno sluoksniai 
dabar dengiami elastomerais, kurie kitaip 
nepriliptų. Elastinis plastiko sluoksnis 
užtikrina mikrosandarumą. Kaip ir iškilių 
volelių atveju, šiuo sluoksniu dengiamas 
degimo kamerų srities arba net visas 
cilindrų galvutės tarpinės paviršius, 
atsižvelgiant į jo tipą ir reikiamas savybes.

Kai visi sluoksniai su nerūdijančiuoju 
plienu ar be jo, su elastomero danga 
ar be jos yra paruošti tarpikliui gaminti, 
roboto rankos deda jas tinkama eilės 
tvarka ir sujungia atskirus sluoksnius 
kniedėmis. Dabar cilindrų galvutės 
tarpinė parengta naudoti, bet nei viena 
detalė nepalieka „ElringKlinger“ gamyklos 
nepatikrinta. Pirmiausia, atliekant 

suslėgimo procedūrą, tarpinė turi įrodyti, 
kad gali užtikrinti visišką sandarumą. 
Bandymo metu ji suspaudžiama ir 
veikiama suslėgtu oru. Jei cilindrų 
galvutės tarpinė užtikrina sandarumą, 
ji keliauja į kitą bandymą – svėrimą. 
Labai tiksliu instrumentu 
patikrinamas cilindrų 
galvutės tarpinės 
svoris. Jei specifinis 
svoris yra tinkamas, 
bandymo rezultatas 
laikomas sėkmingu. 
Sugedus perforavimo 
įrankio perforavimo 
matricai, vienos įpjovos gali 
trūkti, tokiu atveju tarpinė laikoma 
netinkamu gaminiu ir yra išmetama.

Tikslumo reikalavimai

Detingene prie Ermso niekas nepaliekama 
likimo valiai. Darbuotojai reguliariai 
siunčia tyčia sugadintas detales per 
mašinas, kad patikrintų, ar mašinos veikia 
tinkamai, ar aptinka visus netinkamus 
elementus. Jei pagaminta tarpinė atlaiko 
visus šiuos bandymus, jai suteikiamas 
serijos numeris, kliento numeris, kartais 
dar logotipas. Po to specialiai apmokytas 
darbuotojas apžiūri tarpines ir tik tada 
užbaigtos, išsamiai patikrintos cilindrų 
galvučių tarpinės dedamos į dėžes ir 
siunčiamos automobilių gamintojams.

Automobilių dalių 
prekiautojai antrinėje 
rinkoje yra tokie pat reiklūs 
cilindrų galvučių tarpinių 
kokybės atžvilgiu. Prieš 
dvidešimt metų tarpinės 
buvo gaminamos visiškai 
kitaip nei dabar. Tačiau 
vis tiek variklis veikia 
tinkamai tik su cilindrų 
galvučių tarpine, kuri yra iš 
esmės identiška originalui, 
kuri buvo sumontuota 
transporto priemonėje 
ją gaminant. Štai kodėl 
„ElringKlinger“ vis dar 
naudoja specialius mažų 
serijų įrankius ir gamina 
tarpines, kurios pagal 
šiuolaikinius standartus 
nėra moderniausios nei 
gamybos metodo, nei 
dizaino atžvilgiu. Jų nereikia 
tiek daug, kiek gaminamų 
naujausiems modeliams, 

tačiau vis dar reikia kaip atsarginių dalių.

Išskirtiniai specialistai

Detingene yra pavyzdžių ir prototipų 
skyrius, kuris skirtas ypatingiems atvejams. 
Cilindrų galvučių tarpinių tyrėjai dirba trimis 
pamainomis, ištisą parą. Jie yra atsakingi 
už naujų gaminių projektavimą, prototipų 
bandymus ir specialių užsakymų atlikimą. 
Jei, pavyzdžiui, klasikinio automobilio 
savininkui reikia naujos cilindrų galvutės 
tarpinės jo brangiajam automobiliui, bet 
tarpinės nebegalima nusipirkti iš tiekėjų, 
„ElringKlinger“ ekspertai maloniai padės 
išspręsti problemą. Lazeriu bus nuskaityti 
senos sugadintos detalės kontūrai, kur ji 
bebūtų. Po to, naudodami šiuos duomenis, 
darbuotojai sukuria puikiai tinkančią 
atsarginę detalę – autentišką vienetinį 
gaminį. Mūsų tarpinių ekspertai ne tik gali 
pagaminti detalių seniems automobiliams. 
Cilindrų galvučių tarpinės, pažymėti „Made 
in Dettingen an der Erms“, itin sėkmingai 
naudojami kai kuriuose lenktyniniuose 
modeliuose.
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STABDŽIŲ SISTEMA – TAI KOMPONENTŲ RINKINYS, KURIO FUNKCIJA YRA SUMAŽINTI VAŽIUOJANČIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS 
GREITĮ AR SUSTABDYTI JĄ STABILIU, GREITU IR EFEKTYVIU BŪDU. KITA STABDŽIŲ FUNKCIJA – PALAIKYTI STOVINČIĄ TRANSPOR-
TO PRIEMONĘ TOJE PAČIOJE PADĖTYJE.

STABDYMO METU KINETINĖ ENERGIJA VIRSTA TERMINE ENERGIJA. PROCESO METU FIKSUOTAS PAVIRŠIUS PAVEIKIA JUDANTĮ 
PAVIRŠIŲ (DISKĄ AR BŪGNĄ). TARP ŠIŲ PAVIRŠIŲ ATSIRADUSI TRINTIS SUSTABDO JUDANČIOS DALIES SUKIMĄSI. JUDĖJIMO 
KINETINĖ ENERGIJA VIRSTA Į TERMINĘ ENERGIJĄ, KURI IŠSISKLAIDO Į ATMOSFERĄ.

JEI STABDYMO METU SUSIDARĘS 
KARŠTIS TINKAMAI NEPAŠALINA-
MAS, STABDŽIŲ KOMPONENTAI 
(SKYSTIS, TRINKELĖS, DISKAI, BŪ-
GNO TRINKELĖS, BŪGNAS) PATIRIA 
APKROVAS, SUMAŽINANČIAS JŲ 
EFEKTYVUMĄ. ŠIUO ATVEJU STAB-
DYMO EFEKTYVUMAS SUMAŽĖJA, 
O STABDYMO KELIAS PAILGĖJA.

Stabdžių sistemos efektyvumas nustatomas pagal stabdymo metu vyks-
tančią deakceleraciją. Laikoma, kad stabdžių sistema pasiekia 100 % 
efektyvumą tuomet, kai stabdymo deakceleracija sudaro 9.8 m/s² (laisvojo 
kritimo pagreitis ). Stabdžių sistemos efektyvumas priklauso nuo trinties 
tarp rato ir dangos koefi ciento, stabdymo jėgos, kuria veikiami diskai ar 
būgnas, dydžio, taip pat transporto priemonės masės, struktūros.

Trinties koefi cientas (µ) priklauso nuo padangos nusidėvėjimo, transporto 
priemonės greičio, vietovės nelygumų ir paviršiaus, kuriuo važiuoja trans-
porto priemonė, struktūros. Žemiau esančioje lentelėje parodytos įvairios 
trinties koefi ciento vertės:

Stabdžių sistemos efektyvumas

WWW.EURECAR.ORG — 3

Stabdymo jėga turi būti didesnė už transporto priemonę varančią jėgą – tik 
taip galima sustabdyti jos akceleraciją. Jeigu stabdymo jėga yra mažesnė 
už varančiąją – transporto priemonė važiuos ir toliau, tik mažesniu inten-
syvumu. Esant didesnei stabdymo jėgai, nukreiptai prieš variklio jėgą, rato 
sukimasis lėtėja.

Pavyzdžiui, Seat Ibiza 80 CV 1.4 TDI variklio įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 
km/h trunka 13,2 s, tačiau stabdymui nuo 100 iki 0 km/h tereikia tik 3,2 s. 
Tai rodo, kad stabdymo jėga yra 4 kartus didesnė už variklio galią.
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Bendras stabdžių sistemos veikimas

Stabdžių sistema yra sudaryta šių komponentų:

• Valdymo komponentų: tai komponentai, kuriuos tiesiogiai valdo 
vairuotojas ir per juos perduodama stabdymui reikalinga energija. Val-
dymo sistema iš dalies yra mechaninė ir iš dalies hidraulinė.

• Transmisijos komponentai: tai komponentų, sujungiančių val-
dymo komponentus ir stabdžius, visuma. 

• Stabdis: tai komponentas, sukuriantis automobilio judėjimui besiprie-
šinančią jėgą. Transporto priemonėse naudojama stabdymo priemonė 
vadinama frikcine medžiaga. Stabdymo jėga sukeliama naudojant trintį 
tarp dviejų dalių. Šis procesas naudojamas ir diskinėje stabdžių siste-
moje.
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Veikimo principas

Hidraulinės grandinės veikimas remiasi Paskalio ir skysčių nesuspaudžia-
mumo dėsniu. Remiantis Paskalio dėsniu, uždaro indo slėgis, nukreiptas 
į vieną skysčio tašką, yra pilnai perduodamas į visus kitus taškus. Dėl to 
galima teigti, kad slėgis, kuriuo veikiamas stabdžių pedalas, yra perduoda-
mas į visus kitus grandinės taškus.

Hidraulinė grandinė suteikia galimybę padidinti jėgą, kuria veikiamas siur-
blys, ir ją perduoti aktyvavimo stūmokliams. Tai galima pasiekti tada, kada 
antrinio cilindro skersmuo yra didesnis už pagrindinio cilindro skersmenį.

Remiantis žemiau pateiktame paveiksle parodytu pavyzdžiu, pagrindinis 
cilindras M yra veikiamas tam tikros jėgos. Hidraulinė grandinė padidina 
jėgą tuo pačiu santykiu, kiek skiriasi aktyvuojančio cilindro A paviršiaus 
plotas, kuris šiuo atveju yra 10 kartų didesnis. Dėl to galima teigti, kad 
jeigu pagrindinis cilindras M paveikiamas 15 N jėga, aktyvavimo cilindre 
A veikimo jėga bus 150 N, tuo pačiu atstumas, kurį nukeliauja aktyvavimo 
cilindras A, bus 10 kartų mažesnis už pagrindinio cilindro M nukeliautą 
atstumą.

Pagrindiniai stabdžių sistemos komponentai

Lengvuosiuose automobiliuose ir kitose lengvosiose transporto priemo-
nėse stabdžių aktyvavimui naudojama hidraulinė grandinė. Dažniausiai ji 
sudaryta iš šių komponentų:

•  Stabdžių siurblio ir skysčio rezervuaro;

•  Linijų;
•  Stabdžių kompensatoriaus;
•  Diskinių stabdžių;
•  Būgninių stabdžių;
•  Stabdžių stiprintuvo.

Stabdžių siurblys

Taip pat vadinamas pagrindiniu cilindru, kurio paskirtis yra vairuotojui 
paspaudus pedalą padidinti hidraulinės grandinės slėgį. Esant pasto-
viai spaudimo jėgai, siurblys veikia tuo efektyviau, kuo mažesnis jo 
stūmoklio skersmuo: jis sukuria didesnį slėgį ir mažesnę skysčio tėkmę.
Kadangi įstatymuose nurodyta, kad transporto priemonėse turi būti 2 
nepriklausomos grandinės, yra naudojami dviejų stūmoklių siurbliai.
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ES DIREKTYVOS

71/320/EEC  1971 m. liepos 26 d. direktyva dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su stabdymo komponentais, transporto priemonių ir priekabų ka-
tegorijomis, suderinimu.

Stabdymo įrenginys ir jo funkcijos yra apibrėžti būtent šioje ES direktyvoje. 
Joje apibrėžti būtinieji reikalavimai, reikalingi transporto priemonės patvirti-
nimui. Specialiosios ES direktyvose nurodytos stabdžių funkcijos yra šios:

Pagrindinis stabdys:  darbiniu stabdžiu turi būti užtikrinta, kad vai-
ruotojas galėtų valdyti važiuojančią transporto priemonę ir saugiai, greitai 
bei veiksmingai ją sustabdyti, neatsižvelgiant į transporto priemonės greitį 
ar ja vežamą krovinį arba bet kokią įkalnę ar nuokalnę. 

Atsarginis stabdys: atsarginiu stabdžiu turi būti užtikrinta, kad, ne-
viršijant nustatyto stabdymo kelio, transporto priemonę būtų galima su-
stabdyti tuo atveju, jeigu sugestų darbinis stabdys. Stabdymo veikimas 
privalo būti su stabdymo palaipsniui galimybe.

Stovėjimo stabdys:  stovėjimo stabdžiu turi būti užtikrinta, kad nuo-
kalnėje arba įkalnėje stovinti transporto priemonė nepradėtų važiuoti, kai 
joje nėra vairuotojo ir kai sudėtinės to stabdžio dalys užfi ksuotos tik me-
chaniniu įtaisu.

Nuostovusis stabdys: transporto priemonių (priekabų) junginių 
stabdys pasižymi šiomis charakteristikomis:

• Yra vienas valdymo elementas, kurį vairuotojas iš vairuotojo sėdynės 
aktyvuoja palaipsniui naudojant vieną judesį;

• Energija, naudojama transporto priemonių, sudarančių kombinaciją, 

stabdymui yra gaunama iš vairuotojo raumenų jėgos;

• Stabdžių įrenginiai užtikrina vienalaikį ir tinkamai suskirstytą etapais 
stabdymą kiekvienos transporto priemonės, esančios kombinacijoje 
viena su kita, nesvarbu, kokia jų pozicija viena kitos atžvilgiu.

Pusiau nuostovusis stabdys: transporto priemonių (priekabų) 
kombinacijų stabdys, kada naudojamos priemonės, atitinkančios šias 
charakteristikas:

• Yra vienas valdymo elementas, kurį vairuotojas aktyvuoja iš vairuotojo 
sėdynės laipsniškai didinant stiprumą;

• Energija, naudojama transporto priemonių, sudarančių kombinaciją, 
stabdymui yra gaunama iš 2 šaltinių, kurių vienas yra vairuotojo rau-
menų jėga; 

• Stabdžių įrenginiai užtikrina vienalaikį ir tinkamai suskirstytą etapais 
stabdymą kiekvienos transporto priemonės, esančios kombinacijoje 
viena su kita, nesvarbu, kokia jų pozicija viena kitos atžvilgiu.

Automatinis stabdys: priekabos arba priekabų stabdymas, kuris 
vyksta automatiškai, jeigu atsikabina viena iš transporto priemonių junginį 
sudarančių transporto priemonių, įskaitant tą atvejį, kai ta priemonė atsi-
kabina dėl to, kad sulūžta sukabinimo įtaisas, ir dėl to stabdymo nesuma-
žėja likusių transporto priemonių junginį sudarančių priemonių stabdymo 
veiksmingumas. 

STABDŽIŲ SISTEMA

Hidraulinė sistema

Siekiant atitikti direktyvas, visos transporto priemonės privalo turėti 3 stab-
dymo sistemas: vieną pagrindinį stabdį (darbinį stabdį), skirtą sustabdyti 
transporto priemonę pagal vairuotojo valią; sugedus darbiniam stabdžiui 
- kitą nepriklausomą grandinę (atsarginį stabdį), turinčią sustabdyti trans-
porto priemonę neviršijant leidžiamo stabdymo atstumo; trečia sistema 
leidžia palaikyti transporto priemonę toje pačioje padėtyje tuomet, kai nėra 
vairuotojo (stovėjimo stabdis).

Automobiliuose ir pramoninėse transporto priemonėse atsarginis ir stovė-
jimo stabdys yra tas pats.

Darbinio stabdžio grandinėje yra hidraulinė grandinė, sudaryta iš šių 
komponentų: aktyvavimo pedalo, hidraulinio siurblio su stabdžių skysčio 
rezervuaru, stabdžių stiprintuvo, stabdymo įrenginių (disko bei apkabos 
arba būgno su trinkele, stabdžių galinės ašies ir linijų kompensatoriaus).

Pagal įstatymus, stabdžiai turi susidaryti iš 2 grandinių sistemos, dar va-
dinamos „dviguba grandine”. Sugedus vienai iš 2 stabdymo grandinių, 
likusią grandinę vis dar galima panaudoti stabdymui.

o,
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Stabdžių linijos

Jos sujungia visus komponentus ir leidžia stabdžių skysčiui tekėti hi-
drauline grandine. Jos gali būti kietos arba lanksčios.
Kietos linijos vadinamos vamzdeliais, dažniausiai gaminamos iš plieno. 
Tam tikrais atvejais jos gali turėti dvigubą sienelę.

Lanksčios linijos – tai žarnos. Jos gaminamos iš gumos ir padengiamos 
apsaugine metalo ar tekstiline danga. Jos turi tinkamai sugerti automo-
bilio vibracijas.

Stabdžių kompensatorius

Stabdymo metu transporto priemonės svoris yra perduodamas į prie-
kį. Tai priklauso nuo transporto priemonės greičio ir lėtėjimo spartos. 
Gamintojai kuria stabdžių grandines atsižvelgiant į kiekvienai ašiai 
tenkančią masę, taip pat kiekvienai ašiai priskiriama atskira grandinė.

Siekiant išvengti tam tikromis aplinkybėmis pasitaikančio ratų užsi-
blokavimo ir transporto priemonės valdymo praradimo, galinėje ašyje 
stabdymo slėgis yra moduliuojamas ir valdomas.

Diskiniai stabdžiai

Tai dažniausiai naudojama stabdžių sistema. Taip yra dėl to, kad trinties 
elementai yra montuojami laisvoje erdvėje: dėl to pagerėja aušinimas, 
energijos absorbcija, greičiau perduodama terminė energija.
Komponentai, sudarantys sistemą – tai apkaba, trinkelės ir frikcinis 
diskas.

Stabdžių apkaba

Šio komponento paskirtis – prispausti trinkeles prie disko. Ji susideda 
iš korpuso, kuris apsupa diską ir yra pritvirtinamas prie ašies ar rato 
svirties. Gamybos metu naudojant specialius įrenginius, cilindras yra 
įstatomas į apkabą. Jos viduje taip pat yra aktyvavimo stūmoklis, skys-
čio tekėjimo kanalai ar linijos, taip pat mazgas oro pašalinimui ir sriegis 
stabdžių žarnai.

Užsakykite 
prekes ADCat 
sistemoje
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Veikimo principas

Hidraulinės grandinės veikimas remiasi Paskalio ir skysčių nesuspaudžia-
mumo dėsniu. Remiantis Paskalio dėsniu, uždaro indo slėgis, nukreiptas 
į vieną skysčio tašką, yra pilnai perduodamas į visus kitus taškus. Dėl to 
galima teigti, kad slėgis, kuriuo veikiamas stabdžių pedalas, yra perduoda-
mas į visus kitus grandinės taškus.

Hidraulinė grandinė suteikia galimybę padidinti jėgą, kuria veikiamas siur-
blys, ir ją perduoti aktyvavimo stūmokliams. Tai galima pasiekti tada, kada 
antrinio cilindro skersmuo yra didesnis už pagrindinio cilindro skersmenį.

Remiantis žemiau pateiktame paveiksle parodytu pavyzdžiu, pagrindinis 
cilindras M yra veikiamas tam tikros jėgos. Hidraulinė grandinė padidina 
jėgą tuo pačiu santykiu, kiek skiriasi aktyvuojančio cilindro A paviršiaus 
plotas, kuris šiuo atveju yra 10 kartų didesnis. Dėl to galima teigti, kad 
jeigu pagrindinis cilindras M paveikiamas 15 N jėga, aktyvavimo cilindre 
A veikimo jėga bus 150 N, tuo pačiu atstumas, kurį nukeliauja aktyvavimo 
cilindras A, bus 10 kartų mažesnis už pagrindinio cilindro M nukeliautą 
atstumą.

Pagrindiniai stabdžių sistemos komponentai

Lengvuosiuose automobiliuose ir kitose lengvosiose transporto priemo-
nėse stabdžių aktyvavimui naudojama hidraulinė grandinė. Dažniausiai ji 
sudaryta iš šių komponentų:

•  Stabdžių siurblio ir skysčio rezervuaro;

•  Linijų;
•  Stabdžių kompensatoriaus;
•  Diskinių stabdžių;
•  Būgninių stabdžių;
•  Stabdžių stiprintuvo.

Stabdžių siurblys

Taip pat vadinamas pagrindiniu cilindru, kurio paskirtis yra vairuotojui 
paspaudus pedalą padidinti hidraulinės grandinės slėgį. Esant pasto-
viai spaudimo jėgai, siurblys veikia tuo efektyviau, kuo mažesnis jo 
stūmoklio skersmuo: jis sukuria didesnį slėgį ir mažesnę skysčio tėkmę.
Kadangi įstatymuose nurodyta, kad transporto priemonėse turi būti 2 
nepriklausomos grandinės, yra naudojami dviejų stūmoklių siurbliai.
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Stabdžių trinkelė

Tai fi ksuotas stabdžių trinties komponentas.
Jis yra sudarytas iš metalinės atramos ir trinties medžiagos. Trinties 
medžiaga pagaminta iš įvairių medžiagų mišinio, dėl kurio trinkelė pa-
sižymi tam tikru kietumu. Kai kuriose trinkelėse gamybos metu trinties 
paviršiuje yra padaromos viena ar daugiau įpjovų, leidžiančių pašalinti 
dujas, atsirandančias stabdymo metu.
Kad būtų galima tiksliai žinoti, kada turėtų būti keičiamos trinkelės, kai 
kuriuose modeliuose yra įdiegti nusidėvėjimo davikliai, kurie įspėja vai-
ruotoją. Tam gali būti naudojamas ir garsinis indikatorius.

Frikcinis diskas

Tai besisukantis stabdžių sistemos trinties komponentas. Jis prie rato 
stebulės tvirtinamas ankeriniais varžtais. Jis susideda iš 2 dalių: frik-
cinės juostos ar takelio, veikiamo stabdžių trinkelių, taip pat stebulės 
ar varpelio, kuriuose yra centravimo anga, kitos skylės rato varžtams.

Diskai yra 2 tipų: įprasti ir ventiliuojami. Pastarieji turi 2 trinties pavir-
šius, atskirtus ventiliavimo kanalais, leidžiančiais pratekėti orui į disko 
vidų. Taip besikaupiantis karštis išsklaidomas per trumpiausią įmanomą 
laiką. Siekiant pagerinti ventiliuojamo disko aušinimą, kai kuriuose mo-
deliuose frikciniame paviršiuje yra išgręžtos skylės, kurios palengvina 
ir disko valymo darbus.

Būgniniai stabdžiai

Ši sistema buvo daugiausiai naudojama iki 8-ojo dešimtmečio. Vėliau ją 
laipsniškai pradėjo keisti diskinių stabdžių sistema. 

Sistemą sudarantys komponentai yra šie: stabdžių laikiklis, stabdžių 
būgnas, stabdžių trinkelės, įtempimo įtaisai, prilaikymo spyruoklės ir 
reguliavimo įtaisai.

Stabdžių būgnas

Tai pramoniniu būdu ištekintas cilindras. Siekiant padidinti trintį tarp pa-
viršiaus ir trinkelių, kontaktinis paviršius yra apdirbamas pramoniniais 
įrenginiais.
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Stabdžių trinkelė

Tai fi ksuotoje padėtyje esantis trinties komponentas. Jis sudarytas iš 
2 pusmėnulio formos suvirinto plieno plokščių, išorinėje dalyje turinčių 
antdėklus, pritvirtintus naudojant klijavimo priemones ar kniedes.

Stabdžių cilindras

Šis komponentas stabdymo metu prispaudžia trinkeles.
Komponentas paverčia grandinės hidraulinį slėgį į stūmoklio judesį, 
kuris sukuria jėgą ir prispaudžia trinkeles prie būgno. Jie susideda iš 
cilindro, kuriame yra vienas ar daugiau stūmoklių.

Reguliavimo įtaisai

Dėl stabdymo trinties trinkelės nusidėvi. Siekiant palaikyti trinties 
elementą kuo arčiau būgno paviršiaus, reikalingi reguliavimo įtaisai. 

Yra 2 pagrindiniai būgninių stabdžių reguliavimo įtaisai: tai „Girling“ ir 
„Bendix“ sistema.

„Girling“ sistema: 

Ji yra sudaryta iš jungiančiojo strypo, fi ksatoriaus ir krumpliaračio. Pa-
spaudus stabdžio pedalą, cilindras prispaudžia trinkeles prie būgno, jun-
giantysis strypas atsileidžia. Spyruoklė, kuri yra toje pačioje aktyvavimo 
svirtyje kaip ir fi ksatorius, esant per dideliam tarpui, sukelia spaudimą 

krumpliaračiui, kuris pasisuka per vieną krumplį. Taip gaunamas reika-
mas koregavimas, leidžiantis reguliuoti būgno trinkeles ir sumažinti per 
didelį tarpą.
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Stabdžių trinkelė

Tai fi ksuotas stabdžių trinties komponentas.
Jis yra sudarytas iš metalinės atramos ir trinties medžiagos. Trinties 
medžiaga pagaminta iš įvairių medžiagų mišinio, dėl kurio trinkelė pa-
sižymi tam tikru kietumu. Kai kuriose trinkelėse gamybos metu trinties 
paviršiuje yra padaromos viena ar daugiau įpjovų, leidžiančių pašalinti 
dujas, atsirandančias stabdymo metu.
Kad būtų galima tiksliai žinoti, kada turėtų būti keičiamos trinkelės, kai 
kuriuose modeliuose yra įdiegti nusidėvėjimo davikliai, kurie įspėja vai-
ruotoją. Tam gali būti naudojamas ir garsinis indikatorius.

Frikcinis diskas

Tai besisukantis stabdžių sistemos trinties komponentas. Jis prie rato 
stebulės tvirtinamas ankeriniais varžtais. Jis susideda iš 2 dalių: frik-
cinės juostos ar takelio, veikiamo stabdžių trinkelių, taip pat stebulės 
ar varpelio, kuriuose yra centravimo anga, kitos skylės rato varžtams.

Diskai yra 2 tipų: įprasti ir ventiliuojami. Pastarieji turi 2 trinties pavir-
šius, atskirtus ventiliavimo kanalais, leidžiančiais pratekėti orui į disko 
vidų. Taip besikaupiantis karštis išsklaidomas per trumpiausią įmanomą 
laiką. Siekiant pagerinti ventiliuojamo disko aušinimą, kai kuriuose mo-
deliuose frikciniame paviršiuje yra išgręžtos skylės, kurios palengvina 
ir disko valymo darbus.

Būgniniai stabdžiai

Ši sistema buvo daugiausiai naudojama iki 8-ojo dešimtmečio. Vėliau ją 
laipsniškai pradėjo keisti diskinių stabdžių sistema. 

Sistemą sudarantys komponentai yra šie: stabdžių laikiklis, stabdžių 
būgnas, stabdžių trinkelės, įtempimo įtaisai, prilaikymo spyruoklės ir 
reguliavimo įtaisai.

Stabdžių būgnas

Tai pramoniniu būdu ištekintas cilindras. Siekiant padidinti trintį tarp pa-
viršiaus ir trinkelių, kontaktinis paviršius yra apdirbamas pramoniniais 
įrenginiais.

ia-
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„Bendix“ sistema:

Ji sudaryta iš jungiančiojo strypo, krumplių sektoriaus ir krumpliaračio. 
Aktyvavus stabdžius, antdėklai, sąveikaudami su būgnu, dėvisi. Dėl 
savo judėjimo krumpliaratis vis labiau atsiskiria nuo jungiančiojo stry-
po, ir trinkelėms perėjus į naują padėtį, jos negali sugrįžti į ankstesnę 

poziciją. Taip gaunamas reikiamas pakoregavimas, leidžiantis kompen-
suoti esamą nusidėvėjimą.

Stabdžių stiprintuvas

Įrenginys sustiprina jėgą, kuria vairuotojas veikia stabdžių pedalą. Taip 
pasiekiamos geresnės stabdymo savybės be jokių papildomų pastan-
gų. Įprastu atveju šis komponentas yra įdiegiamas tarp stabdžių pedalo 
ir pagrindinio cilindro.

Veikimo principas pagrįstas atmosferos slėgio veikimu. Kita dalis vei-
kiama vakuumo, kuris sukuriamas kai kurių benzininių variklių įsiurbimo 
kolektoriuje arba panaudojant vakuuminį siurblį (dyzeliniai varikliai).

Vakuuminis siurblys

Benzininiuose ar dyzeliniuose varikliuose su turbo įpurškimu vakuu-
mas sukuriamas įsiurbimo kolektoriuje. Stabdymo sistemai šio slėgio 

nepakanka. Stabdymo jėgos stiprinimui įmontuojamas mechaninis ar 
elektrinis siurblys, sukuriantis neigiamą 0,5 – 0,9 barų slėgį.

STABDŽIŲ SISTEMOS SAUGUMAS IR PAGALBINĖS 
PRIEMONĖS

Stabdžių antiblokavimo sistema ABS

Aktyvioji transporto priemonių sauga la-
bai priklauso nuo stabdžių sistemos efektyvumo.
ABS – tai elektrohidrauliniu būdu valdoma stabdžių sistema, stab-
dymo metu ribojanti ratų slydimą ir išlaikanti optimaliausią trin-
ties koefi cientą, kokį tik galima pasiekti su esamomis padango-
mis. Stabdymo metu pasiekiamas kokybiškesnis vairavimas, 
trumpesnis stabdymo atstumas ir mažesnis padangų nusidėvėjimas.
Kiekviename rate yra daviklis, informuojantis valdymo bloką apie kie-
kvieno rato greitį. Taip nustatoma, ar ratas užsiblokavęs. Šie davikliai 
gali būti induktyvieji arba veikiantys magnetinio rezistoriaus principu.
Įrenginys gauna signalus iš daviklių ir juos apdoroja. Nustačius užsi-

blokavusį ratą, suveikia įvairūs aktyvatoriai, sustabdantys užsiblokavi-
mą. Sistemoje yra savaiminės diagnostikos funkcija ir gedimų atmintis.
Hidraulinis blokas yra surinktas kartu su valdymo įrenginiu. Vi-
duje yra elektromagnetiniai vožtuvai, praleidžiantys arba blo-
kuojantys skysčio tekėjimą į aktyvavimo stūmoklius. Šios sis-
temos veikimui yra reikalingas slėgį sukuriantis siurblys.

Elektroninė stabilumo programa ESP

Naudojant įvairius daviklius, sistema gali nustatyti, ar trans-
porto priemonė juda pagal vairuotojo pageidavimus, ar nuo to 
nukrypstama. ESP sistemos valdymo įrenginys yra integruo-
tas į ABS modulį. Nepriklausomai nuo pedalo spaudimo jė-
gos, ABS modulis reguliuoja kiekvieno rato stabdymo slėgį. 

Ši sistema nuolat analizuoja vairo sukimo kampą, kuris lyginamas 
su faktiniu transporto priemonės judėjimu. Taip nustatoma, ar trans-
porto priemonė juda taip, kaip ir pageidauja vairuotojas. Tam naudo-
jami skersinės akseleracijos ir vingiavimo dažnio daviklio duomenys.

ESP sistemai nustačius, kad transporto priemonė juda ne 
taip, kaip pageidauja vairuotojas (pvz., yra per didelio ar per 
mažo manevringumo tendencija), valdymo įrenginys prade-

da stabdyti vieną ar daugiau ratų – taip transporto priemo-
nė išlaiko reikiamą trajektoriją, kokios vairuotojas ir pageidauja.

Hidraulinių stabdžių pagalbinė priemonė HBA

Sistema automatiškai nustato, kada įvyksta avarinis stabdy-
mas ir automatiškai įjungia pagalbinę priemonę. Tam naudo-
jamas valdymo įrenginys ir hidraulinio bloko valdymo kom-

ponentai (ABS, ESP sistemos). Šios sistemos aktyvavimas 
įvyksta vos tik užfi ksuojamas staigus stabdymo slėgio padidėjimas.

Pagalbinė stabdžių priemonė padidina stabdžių gran-
dinės slėgį nepriklausomai nuo pedalo paspaudimo jė-
gos. Valdymo įrenginys aktyvuoja hidraulinį siurblį ir paduo-

da maitinimą į aukšto slėgio ir užpildymo elektromagnetinius 
vožtuvus. Taip užtikrinamas maksimalus ratų stabdymo spaudimas.
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Elektroninė stabilumo programa ESP

Naudojant įvairius daviklius, sistema gali nustatyti, ar trans-
porto priemonė juda pagal vairuotojo pageidavimus, ar nuo to 
nukrypstama. ESP sistemos valdymo įrenginys yra integruo-
tas į ABS modulį. Nepriklausomai nuo pedalo spaudimo jė-
gos, ABS modulis reguliuoja kiekvieno rato stabdymo slėgį. 

Ši sistema nuolat analizuoja vairo sukimo kampą, kuris lyginamas 
su faktiniu transporto priemonės judėjimu. Taip nustatoma, ar trans-
porto priemonė juda taip, kaip ir pageidauja vairuotojas. Tam naudo-
jami skersinės akseleracijos ir vingiavimo dažnio daviklio duomenys.

ESP sistemai nustačius, kad transporto priemonė juda ne 
taip, kaip pageidauja vairuotojas (pvz., yra per didelio ar per 
mažo manevringumo tendencija), valdymo įrenginys prade-

da stabdyti vieną ar daugiau ratų – taip transporto priemo-
nė išlaiko reikiamą trajektoriją, kokios vairuotojas ir pageidauja.

Hidraulinių stabdžių pagalbinė priemonė HBA

Sistema automatiškai nustato, kada įvyksta avarinis stabdy-
mas ir automatiškai įjungia pagalbinę priemonę. Tam naudo-
jamas valdymo įrenginys ir hidraulinio bloko valdymo kom-

ponentai (ABS, ESP sistemos). Šios sistemos aktyvavimas 
įvyksta vos tik užfi ksuojamas staigus stabdymo slėgio padidėjimas.

Pagalbinė stabdžių priemonė padidina stabdžių gran-
dinės slėgį nepriklausomai nuo pedalo paspaudimo jė-
gos. Valdymo įrenginys aktyvuoja hidraulinį siurblį ir paduo-

da maitinimą į aukšto slėgio ir užpildymo elektromagnetinius 
vožtuvus. Taip užtikrinamas maksimalus ratų stabdymo spaudimas.
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Elektroninė stabilumo programa ESP

Naudojant įvairius daviklius, sistema gali nustatyti, ar trans-
porto priemonė juda pagal vairuotojo pageidavimus, ar nuo to 
nukrypstama. ESP sistemos valdymo įrenginys yra integruo-
tas į ABS modulį. Nepriklausomai nuo pedalo spaudimo jė-
gos, ABS modulis reguliuoja kiekvieno rato stabdymo slėgį. 

Ši sistema nuolat analizuoja vairo sukimo kampą, kuris lyginamas 
su faktiniu transporto priemonės judėjimu. Taip nustatoma, ar trans-
porto priemonė juda taip, kaip ir pageidauja vairuotojas. Tam naudo-
jami skersinės akseleracijos ir vingiavimo dažnio daviklio duomenys.

ESP sistemai nustačius, kad transporto priemonė juda ne 
taip, kaip pageidauja vairuotojas (pvz., yra per didelio ar per 
mažo manevringumo tendencija), valdymo įrenginys prade-

da stabdyti vieną ar daugiau ratų – taip transporto priemo-
nė išlaiko reikiamą trajektoriją, kokios vairuotojas ir pageidauja.

Hidraulinių stabdžių pagalbinė priemonė HBA

Sistema automatiškai nustato, kada įvyksta avarinis stabdy-
mas ir automatiškai įjungia pagalbinę priemonę. Tam naudo-
jamas valdymo įrenginys ir hidraulinio bloko valdymo kom-

ponentai (ABS, ESP sistemos). Šios sistemos aktyvavimas 
įvyksta vos tik užfi ksuojamas staigus stabdymo slėgio padidėjimas.

Pagalbinė stabdžių priemonė padidina stabdžių gran-
dinės slėgį nepriklausomai nuo pedalo paspaudimo jė-
gos. Valdymo įrenginys aktyvuoja hidraulinį siurblį ir paduo-

da maitinimą į aukšto slėgio ir užpildymo elektromagnetinius 
vožtuvus. Taip užtikrinamas maksimalus ratų stabdymo spaudimas.
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Automatinis stabdymas „City Safety”

Sistema vairuotojui padeda automatiškai sustabdy-
ti transporto priemonę. Tai įvyksta esant didelei susidūrimo ri-
zikai miesto sąlygomis. Funkcija veikia reaguodama tik į ta 
pačia kryptimi važiuojančias transporto priemones. Sistema nere-
aguoja į transporto priemones, važiuojančias priešinga kryptimi. 

„City Safety“ funkciją valdo sistemos valdymo įrenginys. Įprastai jis mon-
tuojamas už galinio vaizdo veidrodėlio. Veikiant lazeriniam davikliui, nuolat 
stebimas eismas transporto priemonės priekyje. Esant didelei susidūrimo 
rizikai, įrenginys siunčia stabdymo signalą į ABS/ESP valdymo įrenginį. 

Siekiant geriausių stabdymo charakteristikų, stabdžių sistemos hi-
draulinis siurblys aktyvuojamas dar prieš „City Safety“ įrenginiui 
nusiunčiant automatinio stabdymo signalą. Toks stabdžių siste-
mos išankstinis apkrovimas vairavimui įtakos neturi. Tačiau jei-
gu vairuotojas nesiima jokių veiksmų ir susidūrimas neišvengia-
mas, „City Safety“ sistema stabdžius aktyvuoja bet kokiu atveju.

Siekiant padidinti transporto priemonės saugumą ir komfortą, kai ku-
riuose naujesniuose modeliuose yra įdiegtos elektroninio stovėjimo 
stabdžio sistemos. Šis komponentas padidina sistemos galimybes, pa-

vyzdžiui, stovėjimo stabdį galima aktyvuoti automatiškai, vos tik sustab-
domas variklis ir išimamas raktas. Yra 2 skirtingi komponento tipai: elek-
trinis stovėjimo stabdis su trosu ir elektromechaninis stovėjimo stabdis.

Elektriniai stabdžiai

Elektrinis stovėjimo stabdis su trosu

Ši stovėjimo stabdžio sistema pakeičia įprastinę svirtį elektriniu aktyvavi-
mo įtaisu, kuris automatiškai patraukia plieninius trosus iki reikiamos pa-
dėties, kad užsiblokuotų galiniai ratai. Sistema veikia rankiniu būdu. Tam 
naudojamas jungiklis, aktyvuojantis grandinę ir transporto priemonės 
stabdžius. Jame taip pat yra ir automatinė funkcija su elektroniniu valdymu.

Elektrinis aktyvavimo įtaisas dažniausiai montuojamas 
ant galinės ašies, tarp 2 stovėjimo stabdžio trosų. Jame 
yra ir avarinė rankena, mechaniškai atjungianti sistemą.

„City Safety“ funkciją valdo sistemos valdymo įrenginys. Įprastai 
jis montuojamas už galinio vaizdo veidrodėlio. Veikiant lazeriniam 
davikliui, nuolat stebimas eismas transporto priemonės priekyje. Esant 
didelei susidūrimo rizikai, įrenginys siunčia stabdymo signalą į ABS/
ESP valdymo įrenginį.

Ši stovėjimo stabdžio sistema pakeičia įprastinę svirtį elektriniu 
aktyvavimo įtaisu, kuris automatiškai patraukia plieninius trosus iki 
reikiamos padėties, kad užsiblokuotų galiniai ratai. Sistema veikia 
rankiniu būdu. Tam naudojamas jungiklis, aktyvuojantis grandinę ir 
transporto priemonės stabdžius. Jame taip pat yra ir automatinė funkcija 
su elektroniniu valdymu.
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Elektromechaninis parkavimo stabdis

Tai naujausia sistema. Stovėjimo stabdžio funkcija veikia be trosų, joje 
naudojamas visiškai elektroninis valdymas. Lygiai taip pat kaip ir anks-
tesnė sistema, ši sistema valdoma rankiniu būdu – mygtuko paspaudi-
mu. Taip pat galimos ir automatinės funkcijos.

Sistema naudoja transporto priemonės duomenų tinklą ir stabdžių sis-
temos komponentus, prie kurių pridėtas DC variklis, redukuojančios 
pavaros ir velenas, stumiantis stabdžių apkabos stūmoklį.
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Ant disko pastebėtas raudonas ar auksinis atspalvis gali atsirasti dėl per 
didelės temperatūros.
Disko įbrėžimai ar grioveliai gali atsirasti dėl trinkelių medžiagos priemaišų 
ar stabdymo metu patekusių smėlio dalelių.
Disko išsilenkimas turi būti tikrinamas specialiu prietaisu. Atitinkamas rodiklis 
turi būti ne didesnis nei 0,10 mm.

Vienoje ašyje diskai keičiami poromis. Surandama gedimo priežastis, jai įtakos 
turėję komponentai pakeičiami. Būtina atsižvelgti į gamintojo nurodytą techni-
nio aptarnavimo periodą.

Stabdžių diskas

Stabdžių diske gali pasireikšti įvairios problemos, pavyzdžiui, perkaitimas, 
paviršiaus griovelių, įbrėžimų atsiradimas, deformacija, per didelis nusidė-
vėjimas.

DAŽNIAUSI GEDIMAI 
Yra daug priežasčių, dėl kurių gali pablogėti stabdymo efektyvumas, pa-
vyzdžiui, perkaitimas, trinkelių būklės pablogėjimas ar hidraulinėje gran-
dinėje esantis oras. Dėl šios priežasties yra itin svarbu periodiškai atlikti 
servisą bei vadovautis gamintojo rekomendacijomis.

Žemiau nurodyti dažniausi gedimai, galintis atsirasti stabdymo sistemoje.

Stabdžių apkaba ir trinkelės

Stabdžių apkaboje gali atsirasti gedimų, susijusių su netinkamu stūmoklio 
judėjimu. Stabdžių trinkelėms gali pakenkti per didelis ar netolygus nusidėvė-
jimas, įtrūkimai, kristalizacija ir kiti reiškiniai.

Patikrinamas stūmoklio, esančio apkaboje, slydimas. Jeigu apkaba yra paki-
busi arba slysta, patikrinamos jos kreipiančiosios ar įvorės. Patikrinama trin-
kelių būklė ir prispaudimo padėtis.

Netinkamai veikianti stabdžių apkaba remontuojama ar pakeičiama (jeigu tie-
kiama gamintojo). Esant per dideliam ar netolygiam trinkelių nusidėvėjimui, 
įtrūkimams, kristalizacijai ir panašiems požymiams, stabdžių apkabos keičia-
mos. 
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Patikrinama trinkelių frikcinė medžiaga bei storis. Jis turi būti ne mažesnis 
nei 2 mm. Patikrinama visų spyruoklių ir automatinių reguliavimo įtaisų 
būklė. Jie turi būti tinkamai surinkti ir nureguliuoti. Stabdžių cilindro 
stūmokliai turi tinkamai slysti cilindre. Taip pat įsitikinama, ar nėra hidraulinio 
skysčio nuotėkio.

Stabdžių būgnas

Patikrinamas būgno frikcinis paviršius. Jis turi būti lygus, ne per šiurkštus. 
Nedideli įbrėžimai yra priimtini. Tikrinant ovalumą, matavimai atliekami mikro-
metru ar naudojant vidinį slankmatį. Dydis matuojamas keliuose taškuose. 
Didesnis nei 0,2 mm skirtumas nėra priimtinas.

Gali atsirasti ovalumo deformacijų, įtrūkimų, įbrėžimų, trinties vietoje paviršius 
gali būti per daug nusidėvėjęs.

Jei nusidėvėjimas nėra per didelis, būgno frikcinis paviršius šlifuojamas. 
Esant per dideliam nusidėvėjimui ar įtrūkimams, būgnas keičiamas.

Stabdžių trinkelės ir cilindrai
Stabdžių antdėklai gali būti per daug arba netolygiai nusidėvėję. Jose gali 
atsirasti įtrūkimų, dėl kristalizacijos gali tinkamai nesilaikyti frikcinė medžia-
ga. Gali būti sulūžusios spyruoklės. Cilindrai gali būti užstrigę, per tarpines 
gali tekėti jų skystis.

Jeigu trinkelių paviršius šlapias, rekomenduojama jas pakeisti. Jeigu spyruo-
klės pažeistos, jos pakeičiamos taip pat. Sugedus cilindrams, jie pakeičiami. 
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Patikrinama, ar tinkamas stiprintuvo vakuumas. Tam naudojamas vakuumo 
matuoklis. Taip pat patikrinamas vakuuminio siurblio ir vamzdžių vakuumo 
lygis. Patikrinama, ar stabdžių siurblio viduje nėra skysčio nuotėkio.

Stabdžių stiprintuvas

Dažniausi gedimai yra susiję su vidinės membranos pažeidimu ar būklės 
pablogėjimu. Taip nutinka dėl stabdžių skysčio, kuris gali patekti iš siurblio 
nuotėkių, taip pat kada dėl prastos montavimo kokybės į sistemą patenka 
vandens.

Jeigu gedimas yra susijęs su stabdžių stiprintuvu ar jo vamzdžiais, gedimo 
paveiktas komponentas turi būti pakeičiamas. Sugedus vakuuminiam siurbliui, 
jis pakeičiamas taip pat.

Seinsa ERT - 40 metų patirtis
• Stabdžių suportų remonto rinkiniai: guminės apsaugos, stūmoklis, 
kreipiančiosios, priedai
• Pagrindinio cilindro remonto rinkinys.
• Guminių apsaugų remonto rinkiniai: pusašio šarnyro apsauginė guma, 
vairo kolonėlės apsauginė guma.
• Amortizatorių apsaugos rinkiniai

Mūsų gaminių kokybę garantuoja ISO 9001:2000 ir ISO-TS-16949 
serti�katai. Taip pat išsiskiriame ir savo pirkėjų aptarnavimu: mūsų 
lankstumas visada leidžia tinkamai prisitaikyti prie bet kokių klientų 
pageidavimų.
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Galinga komanda.
Stabdžių technologija iš Bosch

 

www.bosch.com

Technologija gyvenimui

Pristatome kartu tai, kam sutverta būti kartu:  Bosch – tai vardas, 
kuriuo galite pasitikėti, ypač, kai atėjo laikas keisti stabdžių diskus ir 
kaladėles. Mes tiekiame detales, kurios nepriekaištingai veikia 
tarpusavyje; taip pat ir plačią gamą papildomų detalių bei 
medžiagų, užtikrinančių greitą, paprastą ir patikimą instaliavimą. 
Vairuotojai iš karto pajus privalumus – ypatingai stabilus stabdymas 
įvairiomis sąlygomis – be triukšmo ir be vibracijų. 


