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VEIKIA EKSTREMALIOMIS
ORO SALYGOMIS

MAZAS
GARAVIMAS

ŠVARESNIS
VARIKLIS

GERESNE DEGALU
EKONOMIJA

* Remiantis Sequence VG dumblo bandymo rezultatais naudojant 0W-40. 1 Remiantis NOACK lakumo bandymu ir įrangos 
gamintojų reikalavimais. 2 Remiantis ACEA M 111 degalų ekonomijos bandymų rezultatais, lyginant su pramonės etalonine alyva. 
3 Lyginant su didesnės klampos alyvomis.  4 Remiantis Sequence IIIG bandymu, lyginant su Group II ir Group III bazinėmis alyvomis.

WWW.SHELL.COM/PUREPLUS

JOKIA KITA VARIKLIO
ALYVA NEPLAUNA JŪSŲ
VARIKLIO GERIAU*

PIRMOJI SINTETINĖ VARIKLIO ALYVA
SUKURTA IŠ GAMTINIŲ DUJŲ

* 1 2 3,4



3

Sveiki, mieli klientai,

malonu su Jumis sveikintis 2017 metais! Tikiuosi Naujieji Metai prasidėjo 
pakiliai. Linkiu, kad jie būtų produktyvūs, kupini gerų idėjų ir permainų, 
o Jūsų planai būtų įgyvendinti. Užtikrinu, kad ir AD Baltic komanda 
savo darbais bei naujais projektais taip pat prisidės prie sėkmingo Jūsų 
planų įgyvendinimo, suteiks pagreitį Jūsų verslui. 
Pirmasis 2017 metais Eure!TechFlash leidinys yra skirtas susipažinimui 
su automobilių eksploataciniais skysčiais: automobilio variklio ir 
transmisijos alyvų savybėmis, stabdžių ir vairo sistemų skysčiais, 
aušinimo skysčių ir langų ploviklių charakteristikomis. Tikimės, kad šios 
naujienos padės tinkamai pasirengti pavasario sezono darbams.

Per praėjusį laikotarpį AD Baltic įgyvendino šiuos projektus:
• papildytas ratų guolių asortimentas Stellox gamintojo ratų guoliais 

(pvz.: 4328080SX; 4328056SX ir kt.);
• asortimento naujiena - Standard Springs pakabos spyruoklės 

(pvz.: ST 102 033 R; ST 110 030 F ir kt.);
• asortimentas papildytas Citroen ir Peugeot ašies sijomis: gamintojo 

kodai PBO, PBC ir 2BA2;
• Gruodžio mėnesį AD Baltic ir Gates akcijos laimėtojai aplankė 

Barseloną, stebėjo futbolo grandų FC Barcelona - FC Espanyol 
ekipų rungtynes;

• sklandžiai prisijungėme prie iSAF ir iVAZ sistemų; 
• užbaigta Kauno Taikos padalinio rekonstrukcija;
• suorganizuoti DENSO oro kondicionavimo sistemų ir kompresorių 

techniniai mokymai.

Neabejoju, kad šiais, 2017 metais, mes pasiūlysime Jums daugiau 
techninių mokymų, toliau tęsime prekių asortimento plėtrą, kelsime 
teikiamų paslaugų kokybę ir, aišku, kartu keliausime bei švęsime 
pergales.

Darius Verbyla,
AD BALTIC Lietuva direktorius

TURINYS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKYSČIŲ 
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

AD BALTIC NAUJIENOS

TIEKĖJŲ NAUJIENOS

AD Baltic asortimentas: CRC atsinaujina

AD Baltic asortimentas: Errecom produkcija kondicionavimo sistemai

AD Baltic asortimentas: Golden Chimigal produkcija

4 psl.

5 psl.

6 psl.

9 psl.

10 psl.

12 psl.

15 psl.

17 psl.

19 psl.

20 psl.

26 psl.

29 psl.

32 psl.

34 psl.

34 psl.

TOTAL: sintetinių alyvų pasirinkimas

SHELL: variklinės alyvos revoliucija

EUROL: aistra kokybei

CASTROL: idealus produktas šiandieniniam intensyviam eismui

FUCHS: nuodugniai patikrinta

VARTA: kontrolinė akumuliatorių patikros programa

Variklinė alyva

Variklio aušinimo skystis

Pavarų dėžės alyva

Stabdžių skystis

Vairo stiprintuvo skystis

Stiklų ir priekinių žibintų ploviklis
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BRAKLEEN → BRAKLEEN PRO

ROST FLASH → ROST FLASH PRO

AIR SENSOR CLEAN → AIR SENSOR CLEAN PRO

COPPER PASTE → COPPER PASTE PRO

5-56  → 5-56 PRO

OXIDE CLEAN → OXIDE CLEAN & PROTECT PRO

MULTILUBE → MULTILUBE PRO

BRAKLUBE  → BRAKLUBE PRO

CRC NUO 2017 KEIČIA GAMYBOS TECHNOLOGIJĄ, 
GERINA PRODUKTŲ KOKYBĘ, KEIČIA PAVADINIMUS IR 
PAKUOČIŲ IŠVAIZDĄ!

Veiksmingas ir sparčiai džiūvantis stabdžių sistemos 
dalių valiklis. Keli veiklieji komponentai.  Veiksmingai 
šalina stabdžių skystį, tepalą ir alyvą.  Mažina diskinių 
stabdžių cypimą. Galima naudoti ant visų metalo 
paviršių, nepalieka dėmių.

Gamintojo kodas:
10347-AB: 500 ML
10355-AA: 5L
10358-AA: 20L
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje: 
BRAKLEEN

Skvarbioji alyva, kuriai būdingas staigus šaldomasis 
poveikis. Užšaldo ir suskaido rūdis, atlaisvina visų 
rūšių sriegines dalis. Sudėtyje nėra silikono ir rūgščių.

Gamintojo kodas:
10860-AA: 500 ML
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje:
ROST FLASH

Išstumia drėgmę, lengvina šlapių variklių paleidimą, 
apsaugo nuo elektros sistemos gedimų. Sutepa, 
atlaisvina įstrigusius ir surūdijusius mechanizmus. 
Šalina alyvą, nešvarumus ir tepalą. Įsiskverbia į rūdis 
ir korozijos paveiktas vietas. Valo ir apsaugo, sutepa 
lankstus, svirtis bei skriemulius ir panaikina cypimą.

Gamintojo kodas:
30330-AD: 300 ML
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje:
5-56

Kontaktinio valymo alyva, kurią galima naudoti 
korozijos pažeistiems elektros kontaktams atkurti. 
Valo korozijos pažeistus kontaktus, šalina rūdis ir 
nuo paviršiaus nuplauna nešvarumus. Tinka naudoti 
visoms užmaunamosioms elektroninės įrangos 
jungtims.

Gamintojo kodas:
30680-AD: 200ML
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje:
OXIDE CLEAN

Permatomas universalus tepimo produktas, su laikinai 
atsirandančiu melsvu atspalviu. Šis produktas skirtas 
įvairiems bendrojo pobūdžio darbams automobilių 
priežiūros srityje. Ypač atsparus slėgiui ir vandeniui.

Gamintojo kodas:
10935-AA: 500 ML
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje: 
MULTILUBE

Siekiant optimaliausio stabdymo efektyvumo, 
neleidžia sukibti svarbiausioms stabdžių sistemos 
dalims.  Tai produktas, kurio sudėtyje nėra metalo. 
Atsparus aukštai temperatūrai – iki +240 °C. Apsaugo 
nuo korozijos, taip pat tinka aliumininėms dalims. 
Nenuteka nuo apkabų ir būgninių stabdžių sistemų.

Gamintojo kodas:
10709-AE: 300 ML
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje: 
BRAKLUBE

Gerina ir atkuria oro masės srauto (OMS) jutiklių, 
kurie įrengiami šiuolaikiniuose varikliuose su 
įpurškimo sistemomis, veiksmingumą ir patikimumą.  
Grynas tirpiklinis valiklis, skirtas valyti kaitinamiems 
vieliniams ir plokšteliniams jutikliams. Sparčiai 
džiūva, šalina nešvarumus nuo OMS jutiklio. Skirtas 
dyzeliniams ir benzininiams varikliams.

Gamintojo kodas:
30498-AE: 200 ML
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje:
AIR SENSOR CLEAN

Aukštos temperatūros poveikį patiriančių detalių 
tepimo produktas, apsaugantis nuo strigimo. Apsaugo 
nuo trinties, įprastinės ir cheminės korozijos. Ši pasta 
su mikroskopiniu vario miltelių užpildu neleidžia 
metalui liestis su metalu ir plisti vibracijai. Labai 
atsparus vandeniui.

Gamintojo kodas:
32725-AD: 250ML
10693-AG: 300 ML
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje:
COPPER PASTE
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Extreme Ultra

No-Acid

Red Brilliant

Atom Machine 220V

Super Dry

External

Belnet

DPF Flush, DPF Rinse, DPF Flush Gun

EXTREME ULTRA – puikios kokybės skylių 
sandariklis, kuris išsprendžia visas problemas, 
susijusias su mažomis skylėmis oro kondicionavimo 
ir šaldymo sistemose. Tai yra polimerų neturintis 
tirpalas, kuris užtaiso mažesnes nei 0,3 mm skyles.

Talpa 6 ml
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje: 
TR1163.A.J7
Ieškokite AD Baltic asortimente nuo balandžio mėn.

NO-ACID - priedas, kuris visiškai pašalina rūgščių 
likučius ir sumažina esamos drėgmės kiekį oro 
kondicionavimo ir šaldymo sistemose.

Talpa 30 ml
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje: 
TR1124.C.J7

RED BRILLIANT - fluorescuojantis nuotėkio vietos 
aptikimo dažiklis, kuris padeda tiksliai nustatyti 
aušalo nuotėkio iš hibridinių ir elektrinių transporto 
priemonių oro kondicionavimo sistemų vietą.

Talpa 250 ml
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje: 
TR1098.Q

ATOM MACHINE 220V - šis produktas  faktiškai yra 
elektroninis purškimo įtaisas, paverčiantis skysčius 
mažais lašeliais, kuriuos oro kondicionavimo 
sistemų recirkuliacijos sistema išsklaido, kad būtų 
galima atlikti sanitarinį apdorojimą ir (arba)  pašalinti 
kvapus.

Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje: 
VP1030.01, VP1034.01

Ieškokite AD Baltic asortimente nuo balandžio mėn.

SUPER DRY – drėgmę sugeriantis priedas,
kuris turi būti naudojamas kaip apsaugos nuo 
drėgmės susidarymo priemonė oro kondicionavimo ir 
šaldymo sistemose.

Talpa 30 ml
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje:
TR1132.C.J7

EXTERNAL - transporto priemonių kondicionavimo 
sistemų aušalo nuotėkio skylių iki 5 mm sandarinimo 
priemonė.

Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje:
TR1166.A.01

Ieškokite AD Baltic asortimente nuo balandžio mėn.

BELNET - šis priedas turi būti paduodamas į oro 
kondicionavimo sistemų  vidų, naudojant rankinius ar 
pneumatinius įtaisus. Įterptas į oro kondicionavimo 
sistemą, jis pašalina metalų likučius ir panaudotą 
alyvą.

Talpa: 1 l, 5 l
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje:
TR1009.01 (1L); TR 1055.01 (5L)

Ieškokite AD Baltic asortimente nuo balandžio mėn.

DPF FLUSH – specialus DPF valyti skirtas nedegus 
skystis, kuriame nėra suspenduotų metalinių dalelių. 
DPF RINSE –  nedegus specialus plovimo skystis, 
naudojamas išvalytam DPF plauti.
DPF FLUSH GUN – specialus suslėgtojo oro 
įrenginys, skirtas dyzelinių variklių dalelių filtrams 
(DPF)  valyti.

Talpa: 5 l
Pirkite ADCat prekių užsakymo sistemoje:
TR1136.P.01 (5L); TR1137.P.01 (5L);  RP1052.01

Ieškokite AD Baltic asortimente nuo balandžio mėn.
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FIBREX CITRUS

GEOS EXTRA

REGAL-WASH

SHAMPOS

GELLY B

PAVIMPUL PLUS

Kvapnusis ploviklis, skirtas audiniu dengtiems paviršiams, pvz., 
automobilio apmušalų, kilimų plovimui ir dezinfekcijai. Jo sudėtis 
užtikrina spalvų atnaujinimą.  Ypač tinka plaunamiesiems dulkių 
siurbliams.

Gaminio kodas:
FIBREX CITRUS 0,5L
FIBREX CITRUS 5 KG
FIBREX CITRUS 12 KG

Skystas kvapnusis rankų valymo gelis, ypač tinka valant 
įsisenėjusį purvą. Sudėties pagrindinis komponentas – glicerolis, 
todėl rankas galima dažnai plauti. Oda išlieka apsaugota, 
išvengiama jos įtrūkimų bei paraudimo ar dirginimo. Specialiai 
sukurtas dirbtuvių mechanikams.

Gaminio kodas:
GELLY 5KG

Didelės koncentracijos ir didelės emulgavimo gebos riebalų 
šalinimo priemonė. Ji tinka valyti labai purvinas grindis. Turi būti 
naudojama su džiovinimo funkciją turinčiomis grindų plovimo 
mašinomis ir (arba) vieno šepečio grindų plovimo mašinomis.

Gaminio kodas:
PAVIMPUL PLUS 5KG

Labai didelės koncentracijos riebalingų nešvarumų šalinimo 
priemonė. Įsisenėjusiam purvui  šalinti nuo sunkvežimių, 
pramoninių ir žemės ūkio įrenginių.  Nereikia naudoti šepečių ar 
kempinių.

Gaminio kodas:
GEOS EXTRA 0,5L
GEOS EXTRA 5 KG
GEOS EXTRA 12 KG
GEOS EXTRA 25 KG

Automobiliams skirta priemonė, naudojama pašalinti 
susidariusiam purvo sluoksniui. Dėl didelės emulgavimo 
ir riebalų šalinimo galios ji pašalina įsisenėjusį purvą nuo 
automobilių kėbulų, nenaudojant kempinių arba šepečių.

Gaminio kodas:
REGAL-WASH 0,5L
REGAL-WASH 12KG
REGAL-WASH 25KG

Labai didelės koncentracijos, neutralaus pH, stipriai putojantis ir 
lengvai nuplaunamas kvapnusis šampūnas. Šis produktas tinka 
transporto priemonių ir motociklų plovimui.

Gaminio kodas:
SHAMPOS 0,5L
SHAMPOS 1000 ML

GOLDEN CHIMIGAL prekinis ženklas atsirado jau turėdamas daugiau nei dešimties metų patirtį valymo 
sektoriuje. Tai jauna ir dinamiška įmonė. Kuri specializuojasi  profesionalių ploviklių gamyboje, skirtų automobilių 
priežiūrai, pramonei bei buičiai.
Golden Chimigal įmonės misija yra grindžiama pagrindiniais ir neginčijamais principais, tokiais kaip su aplinka 
susijusi apgalvota politika, aukšta produktų kokybė ir greitos bei visapusiškos paslaugos klientams. Kompanijos 
laboratorijose nuolat vykdoma naudojamų žaliavų  ir baigtinių produktų griežta kontrolė. Dėka chemikų darbo 
ir atliekamų tyrimų išskirtinės produktų sudėtys yra nuolat atnaujinamos, atsižvelgiant į taikomus įstatymus ir 
aplinką. Golden Chimigal laboratorija nuolat prižiūri įvairius gamybos etapus, siekiant  klientams užtikrinti aukštos 
kokybės produktus.QUALITY ECOLOGICAL

Golden
CHEMICAL PRODUCTS CAR-INDUSTRY-COMMUNITY TM

Skiedimo santykiai:

Skiedimo santykiai:

Skiedimo santykiai:

Skiedimo santykiai:

Skiedimo santykiai:

Skiedimo santykiai:

1:5/20

1:50/100

1:35/60

1:50/70

1:30/100

1:5/401:30/60

40%

50%

1:10/30 GRYNAS

SOLID MAN

Kietojo pavidalo rankų valymo pasta. Ji lengvai pašalina visų 
tipų įsisenėjusį purvą. Taip pat rekomenduojama dažnam rankų 
plovimui, nepažeidžia rankų odos. Rankų pasta neužkemša 
vamzdžių sistemų.

Gaminio kodas:
SOLID MAN 4L

Skiedimo santykiai:

GRYNAS

PAVIMPUL EXTRA
Labai didelės koncentracijos riebalingų nešvarumų šalinimo 
priemonė, skirta mechaninių dirbtuvių, pramonės įmonių, garažų, 
degalinių ir kt. patalpų grindims plauti. Jos sudėtis užtikrina 
galimybę greitai valyti, nepaliekant baltų juostų arba pėdsakų. 
Produktą rekomenduojama naudoti  su džiovinimo funkciją 
turinčiomis grindų plovimo mašinomis ir (arba) vieno šepečio 
grindų plovimo mašinomis.

Gaminio kodas:
PAVIMPUL EXTRA 5KG

Skiedimo santykiai:

1:5/50
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Tinka Audi automobiliams: A1 - A4 - A5 - A6 - A7 - Q3 - Q5
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http://ti.vgtu.lt

B A K A L A U R O  S T U D I J Ų  P R O G R A M O S :
TRANSPORTO INŽINERIJA
Specializacijos:
 Automobilių transporto inžinerija
 Geležinkelių transporto inžinerija
 Transporto technologinių sistemų inžinerija

TRANSPORTO SAUGAUS EISMO INŽINERIJA
Specializacijos:
 Automobilių transporto eismo sauga
 Bėginio transporto eismo sauga ir valdymas

TRANSPORTO INŽINERINĖ EKONOMIKA IR LOGISTIKA
Specializacijos:
 Transporto ekonomika
 Transporto logistika

M A G I S T R O  S T U D I J Ų  P R O G R A M O S :
TRANSPORTO INŽINERIJA
Specializacijos:
 Automobilių transporto inžinerija
 Geležinkelių transporto inžinerija
 Transporto inžinerijos vadyba
 Transporto technologinių sistemų inžinerija

TRANSPORTO INŽINERINĖ EKONOMIKA IR LOGISTIKA
Specializacijos:
 Tarptautinių vežimų organizavimas
 Transporto logistika
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Novatoriškas verslumas ir kokybės 
jausmas buvo varomoji jėga, kai 
1977 m. Johanas Pfeifferis sukūrė 
alyvos prekės ženklą Eurol. Šis prekės 
ženklas, kuris yra Europos ir alyvos 
žodžių derinys, pabrėžia tarptautines 
Johano Pfeifferio ambicijas. Eurol 
produktus patvirtino pagrindiniai 
variklinių transporto priemonių 
gamintojai ir juos galima įsigyti 
daugiau nei 75 šalyse. 

90-aisiais kompanija pradėjo 
gaminti alyvą ir ruošti mišinius, 
siekiant užtikrinti pastovesnę ir 
aukštesnę kokybę. Nuo tada Eurol 
yra tik Nyderlandų nepriklausomas 
tepalų gamintojas. Eurol kokybė 
netrukus buvo įrodyta automobilių 
sporte, kuris yra Johano aistra. 
Daug motociklininkų ir automobilių 
lenktynių vairuotojų pasiekė didelių 
laimėjimų, naudodami Eurol 
produktus. Eurol taip pat didina 
nuolat gerėjančią tarptautinę 
reputaciją, bendradarbiaudama su 
įvairiomis Dakaro ralio ir pasaulinių 
plento žiedinių lenktynių čempionatų 
(WTCC) komandomis. Sunkiausios 
pasaulinės automobilių lenktynės 
yra Eurol kokybės įrodymas ir puiki 
aplinka toliau kurti ir tobulinti mūsų 
produktus. 

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES 
GRUPĖ 

Tuo metu pagrindinėje Nijverdal 
būstinėje daugiau nei 200 
darbuotojų komanda, kasdien 
prižiūrima Martijno Pfaiferio, gamina 
įvairius tepalus, techninius skysčius, 
valymo ir priežiūros produktus. Eurol 
siūlo produktus, skirtus daugeliui 
segmentų, pvz., automobilių, 
transporto, dviračių ir motociklų 
rinkai, žemės ūkiui, civilinei statybai, 
pramonei ir jūrų transportui.  Produktai 
gavo pagrindinių variklinių transporto 
priemonių gamintojų patvirtinimus.  

SPECIALUS EUROL 
ASORTIMENTAS

Kartu su specialaus Eurol asortimento 
produktais siūloma įsigyti aukštų 
technologijų tepimo sprendimus. 
Dėl užsakomosios gamybos metodo 
ir pažangios Eurol SYNGIS™ 
technologijos Eurol gali užtikrinti 
didesnes gamybos apimtis, mažesnes 
techninės priežiūros išlaidas ir 
mažesnes energijos sąnaudas. Kur 
slypi Eurol stiprumas? Plati paslaugų 
programa, lankstus požiūris ir greitas 
pristatymas, įskaitant specialių kliento 
užsakomųjų produktų kūrimą. 

EUROL AISTRA 
KOKYBEI
Kokybė – mūsų prigimtis

Erikas van Lūnas, stipriausias varžovas Dakaro ralyje
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Įrodyta kokybė. Eurol produktai 
naudojami Dakaro ralyje.

PASAULINĖ KLASĖ
Kitas Eurol „sėkmės istorijos“ etapas 
naujo pastato XL Business Park 
statyba Almelo mieste. 2017 m. 
Eurol pradės statyti ypač modernų 
gamybos objektą su savo pakrovimo 

ir iškrovimo prieplauka, jungiančia 
jį su netoli esančiu Twente kanalu. 
Gamybos pajėgumai padidės keturis 
kartus, siekiant patenkinti didėjančią 
Eurol produktų paklausą. Jau 
įdiegta „Pasaulinės gamybos klasės“ 
metodika bus toliau tobulinama šioje 
naujoje vietoje.  
Pokyčių yra daug, bet, neatsižvelgiant 

į jų pobūdį, pažadas, kad „kokybė 
yra mūsų prigimtis“ ir toliau sudaro 
Eurol verslo filosofijos pagrindą. 
Eurol įsipareigoja užtikrinti puikų jūsų 
transporto priemonės ar automobilio 
tepimą visomis sąlygomis. 

EUROL LUBRICANTS 
BENDROVEI – 40 METŲ

Šiandien, praėjus lygiai 40 metų nuo 
1977 m., Eurol yra žinomas visuose 
žemynuose. Kartu su motyvuotais 
darbuotojais Eurol pagamina 
daugiau nei 200 000 litrų per dieną. 
Dėmesio vertas faktas, kad Eurol savo 
produkciją tiekia net ir į Artimųjų 
Rytų šalis. Jos pripažįsta aukščiausią 
ir pastovią Eurol prekės ženklo 
produktų kokybę.

Be to, Eurol remia klientus visame 
pasaulyje. Pvz., „kokiomis sąlygomis 
naudojami tepalai“? Skirtingi pasaulio 
regionai turi skirtingus poreikius. 
Temperatūra Afrikoje yra kitokia nei 
Skandinavijoje. Skiriasi alyvos keitimo 
intervalai, be to, skiriasi automobilių 

parkai. Europoje turime visiškai 
skirtingus automobilius, palyginti 
su Azija ar JAV, jau nekalbant apie 
kraštovaizdį: didžiulės dykumos su itin 
aukšta temperatūra arba –50 laipsnių 
šaltis Rusijoje. Kaip kompanija, 
turėdama savo tiriamųjų ir taikomųjų 
darbų laboratoriją, visada galime 
pasiūlyti savo partneriams tinkamą 
produktą visoms šioms skirtingoms 
sąlygoms.

Tomas Koronelis per FIA WTCC

Martijnas ir Johanas Pfeifferis
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DAKARO
ĮRODYTA
KOKYBĖ

Daugiau kaip 40 metų Eurol yra tik Nyderlandų nepriklausomas 
tepalų, priedų ir techninių skysčių gamintojas, kurio veikla 
vykdoma daugiau nei 75 šalyse. Mūsų produktai gavo 
pagrindinių variklinių transporto priemonių gamintojų 
patvirtinimus. Tai, kad Eurol produktai naudojami motociklų ir 
automobilių sporte, yra mūsų kokybės įrodymas.

2017

Rinkitės kokybę. Daugiau informacijos:
AD Baltic, UAB, Ukmergės g. 284, 06115 Vilnius, Lithuania
www.adbaltic.lt



15

*palyginus su pramoniniais OM646LA variklio bandymais. 
**Pasaulinis 50 miestų vidurkis, Castrol Magnatec Stop-Start indeksas.

IDEALUS PRODUKTAS 
ŠIANDIENINIAM 
INTENSYVIAM EISMUI

EISMAS ŽENKLIAI 
INTENSYVĖJA
Castrol ir TomTom atlikti tyrimai parodė, kad įprastas vairuotojas gali užgesinti 
ir užvesti savo automobilio variklį iki 18,000** kartų per metus. Kiekvieną 
kartą, kai Jūs važiuojate į darbą ar vežate vaikus į mokyklą, Jūs turite sustoti 
prie šviesaforų ar laukti sankryžose. Ir visas šis darbas laisva eiga yra 
dėvėjimosi Jūsų variklyje priežastis.

KAIP TAI VEIKIA?
Castrol MAGNATEC STOP-START sudėtyje 
yra išmaniųjų molekulių, kurios prikimba 
ir suformuoja savarankiškai atsinaujinantį 
sluoksnį, taip jis visada pasiruošęs apsaugoti 
ypač svarbiose užgesinimo-užvedimo 
situacijose. Net jeigu, kovodamos su 
dėvėjimusi, molekulės yra pašalinamos, kitos 
akimirksniu užima jų vietą ir atstato apsauginį 
sluoksnį.

CASTROL MAGNATEC STOP-START SUTEIKIA JŪSŲ VARIKLIUI APSAUGĄ NUO VARIKLIO UŽVEDIMO MOMENTO. 
KIEKVIENO UŽVEDIMO METU.

Su Castrol MAGNATEC STOP-START, Castrol pristato variklio 
alyvą, kuri ženkliai apsaugo variklį intensyvaus eismo sąlygomis, 
suteikiant 20% daugiau apsaugos nuo kenksmingo užgesinimo-
užvedimo variklio dėvėjimosi*.

SVARBI 
VARIKLIO  

DALIS

SVARBI 
VARIKLIO  

DALIS

KENKSMINGO 

UŽGESINIMO-

UŽVEDIMO 

NUSIDĖVĖJIMO**

20%

DAUGIAU 
APSAUGOS 

 NUO

www.balticoil.eu
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Greičiau. Galingiau.
Geriau Jūsų varikliui.

XTL
TECHNOLOGY

®
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Daugybė variklių bandymų įrodė: aukštesni 
variklio alyvos XTL®- technologijos galios 
rezervai reiškia ne tik lengvesnį startą, 
mažesnį nusidėvėjimą ir didesnį 
patikimumą, bet ir žymiai sumažėjusias 
kuro sąnaudas. Papildomai sutaupant iki 
1,7 % kuro, lyginant su įprastine 5W-30 
klampumo klasės variklio alyva, išryškėja 
šios naujos technologijos sklandaus 
veikimo savybės ir pranašumas.

FUCHS -
nuodugniai 
patikrinta

TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 
variklio alyva

Standartinė SAE 5W-30 variklio alyva (rekomenduojama)

TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30  
variklio alyva, pagaminta pagal 
XTL® technologiją

TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 variklio alyva

TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 variklio alyva, 
pagaminta pagal XTL® technologiją

Nauja 
alyva

Nauja 
alyva

Panau-
dota 
alyva

Panaudo-
ta alyva

Bandymo metodas: ritininis patikros stendas NEFZ 
bandymas, MERCEDES-BENZ C 250 CDI

9,17 s

5,31s

0,47 %

0 %

2,2 %

12,88 s

5,70 s

Sutepimo laikas
esant -27 °C temperatūrai: 

Kuro sutaupymas,
matuojamas MERCEDES-BENZ C 250 CDI

  

TITAN 
GT1 
SAE 0W-20

Aukščiausios klasės Premium 
Performance variklio alyva, 
pagaminta pagal naujovišką 
novatoriško klampumo lygio 
XTL® technologiją, taikant 
visame pasaulyje unikalią priedų 
be cinko technologiją, aukštos 
kokybės benzininiams ir 
dizeliniams varikliams.

Specifikacijos: 
–

Leidimai: 
–

FUCHS rekomendacijos: 
ACEA C2  
API SL  
ILSAC GF-4

TITAN 
GT1 PRO FLEX 
SAE 5W-30

Aukščiausios klasės Premium 
Performance sklandaus veikimo 
variklio alyva, pagaminta pagal 
naujovišką XTL® technologiją. 
Specialiai sukurta BMW, 
MERCEDES-BENZ ir OPEL 
modeliams su išmetamųjų dujų 
apdorojimo sistema ir 
turbokompresoriumi.

Specifikacijos: 
ACEA C3; API SN / SM

Leidimai: 
BMW LONGLIFE-04
dexos2TM (GB2C0209075)
MB leidimas  229.51 / 229.52
VW 502 00 / 505 00 / 505 01

FUCHS rekomendacijos: 
FIAT 9.55535-S3 
FORD M2C917-A 
GM-LL-A-025; GM-LL-B-025 

 �  Ypatingas degalų taupymo 
potencialas

 � Puikios šalto starto savybės

 � Ypač didelis galios rezervas

 � Geriausios šalto starto savybės

 �  Mažesnės degalų ir alyvos 
sąnaudos

 � Prailgintas alyvos keitimo intervalas

 � Ypač didelis galios rezervas 

TITAN 
GT1 
SAE 5W-40

Aukščiausios klasės Premium 
Performance taupanti kurą 
sklandaus veikimo variklio alyva, 
pagaminta pagal naujovišką 
XTL® technologiją. Specialiai 
sukurta automobilių modeliams 
su išmetamųjų dujų apdorojimo 
sistema ir turbokompresoriumi.

Specifikacijos: 
ACEA C3; API SN / SM / CF  
FORD M2C917-A

Leidimai: 
BMW LONGLIFE-04  
MB-Freigabe 226.5 / 229.31  
PORSCHE A40,  
RENAULT RN0700 / RN0710,  
VW 502 00 / 505 00 / 505 01

FUCHS rekomendacijos: 
FIAT 9.55535-S2

TITAN 
GT1 PRO C-3 
SAE 5W-30

Aukščiausios klasės Premium 
Performance ypač taupanti kurą 
sklandaus veikimo variklio alyva, 
pagaminta pagal naujovišką 
XTL® technologiją. Specialiai 
sukurta BMW, VW ir MERCEDES-
BENZ  modeliams su išmetamųjų 
dujų apdorojimo sistema ir 
turbokompresoriumi.

Specifikacijos: 
ACEA C3

Leidimai: 
BMW LONGLIFE-04  
MB-Freigabe 229.51  
PORSCHE C30 
VW 504 00 / 507 00

FUCHS rekomendacijos: 
FIAT 9.55535-S3  
FORD M2C917-A 

 � Geriausios šalto starto savybės

 �  Mažesnės degalų ir alyvos 
sąnaudos

 � Prailgintas alyvos keitimo intervalas

 � Ypač didelis galios rezervas

 �  Universali rūšis nepriklausomiems 
automobilių servisams

 � Geriausios šalto starto savybės

 �  Mažesnės degalų ir alyvos sąnaudos

 � Prailgintas alyvos keitimo intervalas

 � Ypač didelis galios rezervas

 � Mažesnis išgaravimas
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Technologĳ a, kuri skirta patikimiausiems pasaulyje 
automobiliams. Kas buvo jos įdiegėjas?

VARTA® produktų asortimentas yra pritaikytas šiandienos automobilių rinkai. 
Mes galime pateikti tinkamo tipo akumuliatorių visų markių automobiliams. 
VARTA SILVER AGM ir BLUE EFB akumuliatoriai yra naujausi mūsų grupės gaminiai. 
Šie akumuliatoriai turi didelę paleidimo galią, ilgesnę eksploatavimo trukmę ir, paly-
ginus su įprastais akumuliatoriais, atlaiko iki trĳ ų kartų didesnį įkrovimo ciklų skaičių. 
Mūsų gamybos procesas taip pat užtikrina, kad šie akumuliatoriai labiau tausoja 
aplinką. Jei reikia gerų eksploatacinių charakteristikų, aukščiausios kokybės 
akumuliatorių, atnaujinkite savo asortimentą VARTA AGM ir EFB baterĳ omis.

Daugiau informacĳ os rasite adresu: www.varta-automotive.comDaugiau informacĳ os rasite adresu: www.varta-automotive.com

It all starts with
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REZULTATAI, GAUTI VYKDANT JOHNSON 
CONTROLS VARTA® AKUMULIATORIŲ 
KONTROLINĖS PATIKROS PROGRAMĄ
Johnson Controls, didžiausias pasaulyje 
automobilių baterĳ ų gamintojas, 2016 m. 
vykusioje „Automechanika“ parodoje pateikė 
naujausius rezultatus, gautus vykdant VARTA 
akumuliatorių kontrolinės patikros programą. 
Ši programa pradėta vykdyti praėjusiais 
metais iš karto keliose Europos šalyse. 
Ji padeda autoservisams nustatyti akumuliatorių 
problemas dar prieš joms išryškėjant. 
Iš daugiau nei 33 000 patikrintų transporto 
priemonių beveik ketvirtadaliui reikėjo keisti 
akumuliatorius, nes šie buvo visiškai išsikrovę.

„Akumuliatorių stovio tikrinimas turėtų būti įprastinė 
autoservise atliekamos automobilio apžiūros dalis. Norime 
apsaugoti vairuotojus nuo nepageidaujamų gedimų ar 
nepakankamo transporto priemonės funkcionavimo“, 
– paaiškino Florence Bailleul, Aftermarket EMEA 
viceprezidentas ir vyriausiasis vadybininkas. Johnson 
Controls taip pat tyrė, kaip automobilių remonto rinka 
keičiasi iš „Pasidaryk pats“ į „Padaryk vietoj manęs“ veiklos 
modelį. Duomenys rodo, kad 85 % Europos vairuotojų reikia 
autoservisų pagalbos prižiūrint savo automobilį ir aštuoni iš 
dešimties vairuotojų pasitiki meistrų rekomendacĳ omis dėl 
akumuliatoriaus priežiūros.

„Norime imtis iniciatyvos padėti remonto dirbtuvėms 
išsaugoti ir netgi padidinti tuos skaičius, nes keičiamų 
dalių rinkoje pradėta taikyti naujoji technologĳ a, pvz., 
„Start-Stop“ transporto priemonės su akumuliatoriais, 
pagamintais pagal absorbuojančio stiklo pluošto 
technologĳ ą (AGM)“, – kompanĳ os tikslus atskleidė Johnson 
Controls Power Solutions viceprezidentas ir prezidentas 
Joseph Walicki. Bendrovės specialistai prognozuoja, kad 
iki 2020 m. 75 % visų naujų transporto priemonių Europoje 
bus pagaminta taikant „Start-Stop“ technologĳ ą.

Naujosios kartos baterĳ os yra svarbios „Start-Stop“ 
sistemose. Kai variklis yra išjungtas, transporto priemonės 
elektros sistema naudoja energĳ ą tam, kad galėtų užtikrinti 
kitų automobilio agregatų sklandų veikimą, pvz., radĳ o 
imtuvo, šviesos ir šilumos tiekimo. Akumuliatorius taip pat 
užtikrina variklio paleidimą per sekundės dalį. Visa tai iš 
esmės pakeitė akumuliatoriaus funkcĳ as, todėl profesionaliai 
paruoštų meistrų vaidmuo yra kur kas didesnis nei kada nors 
anksčiau.

„Johnson Controls bendrovė gerina remonto dirbtuvių 
paslaugų kokybę, pateikdama akumuliatorių montavimo 
gaires ir vykdydama tinkamo keitimo mokymo kursus. 
Kai automechanikai tampa akumuliatorių ekspertais, 
autoservisai gali būti dar naudingesni klientams ir turėti 
konkurencinį pranašumą augančioje rinkoje“, – sakė 
F. Bailleul.

Be to, tenka užtikrinti sklandų veikimą vis didesniam 
transporto priemonės komponentų skaičiui, pvz., saugos 
sistemoms. Vis daugiau energĳ os reikia vairuotojo 
pagalbinėms priemonėms, aktyviajai stabilumo kontrolei 
ir automatiniam stabdymui, todėl akumuliatorius tampa vis 
svarbesniu veiksniu, naudojant naujausius galios agregatus.

„Kadangi Johnson Controls numato rytojaus automobilių 
technologĳ as, jau šiandien galime padėti mūsų atsarginių 
dalių rinkos klientams pasirengti būsimoms rinkos 
tendencĳ oms“, – pasakojo J. Walicki.

Varomoji „Start-Stop“ jėga
Kaip buvo minėta anksčiau, maždaug 75 % visų naujai 
pagamintų transporto priemonių, neatsižvelgiant į 
automobilių segmentą ir klasę, iki 2020 m. turės „Start-Stop“ 
funkcĳ ą. VARTA Silver Dynamic AGM ir Blue Dynamic EFB 
akumuliatoriuose pažangiausia technologĳ a taikoma tam, 
kad būtų patenkinti dideli pagerinto ir bazinio komplektavimo 
„Start-Stop“ transporto priemonių energĳ os poreikiai. Silver 
Dynamic AGM ir Blue Dynamic EFB akumuliatoriai užtikrina 
ypač aukštą patikimumo ir stabilumo lygį.

• Kas ketvirtos transporto priemonės 
akumuliatorius yra išsikrovęs;

• 85 % vairuotojų reikia pagalbos 
prižiūrint automobilį;

• 8 iš 10 automobilių vairuotojų pasitiki 
autoservisų darbuotojų rekomendacĳ omis;

• „Start-Stop“ technologĳ a žengia į keičiamų 
akumuliatorių rinką.

Johnson Controls Power Solutions EMEA
Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA
Am Leineufer 51 · D - 30419 Hannover

Tel.: +49 511 975 02 · Fax: +49 511 975 1680
info@varta-automotive.com · www.varta-automotive.com
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KENKSMINGO 
UŽGESINIMO-

UŽVEDIMO 
NUSIDĖVĖJIMO**

20%

DAUGIAU 
APSAUGOS 

 NUO

SUSTOJIMAI PRIE 
ŠVIESAFORŲ PRISIDEDA 
PRIE 18,000* METINIŲ 
UŽGESINIMŲ-UŽVEDIMŲ
APSAUGA NUO UŽVEDIMO MOMENTO. KIEKVIENO UŽVEDIMO 
METU.

Castrol MAGNATEC Stop-Start apsaugo automobilius 
nuo variklio dėvėjimosi, kurį sukelia užgesinimų-
užvedimų kupinas miesto rėžimas - inovatyvus 
sprendimas kasdienio vairavimo problemai spręsti.

*Pasaulinis 50 miestų vidurkis, Castrol Magnatec Stop-Start indeksas. 
**Lyginant su pramoniniais OM646LA variklio bandymais.

www.balticoil.eu



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32

STABDŽIŲ SKYSTIS

Stabdžių skystis yra aktyvusis stabdžių sistemos elementas. Tai yra 
sintetinis skystis, skirtas stabdžių pedalą veikiančiai jėgai perduoti 
taip, kad stabdžių sistemos komponentai judėtų link frikcinės medžia-
gos, taip aktyvinant transporto priemonės stabdymo procesą. Tas pats 
skystis naudojamas transporto priemonėse, kuriose įrengtos hidrauliniu 

būdu valdomos sankabos. Sankabos pedalo eiga yra daug tolygesnė 
nei mechaniniu būdu valdomos sankabos. Kiekvienas gamintojas nuro-
do transporto priemonėse naudojamo stabdžių skysčio tipą.

Savybės
Neatsižvelgiant į jų klasifikaciją, visi skysčiai turi turėti tokias sa-
vybes:

•  Sausojo stabdžių skysčio virimo temperatūra:  Api-
būdina aukščiausią skysčio temperatūrą prieš jam virstant garais.  
Jei būtų pasiekta aukštesnė temperatūra, gali susidaryti garų bur-
buliukai ir dėl to mažėti stabdymo efektyvumas. Štai kodėl būtina 
aukšta virimo temperatūra, kuri būtų išlaikyta sudėtingomis stab-
dymo sąlygomis.

• Drėgnojo stabdžių skysčio virimo temperatūra:  
Apibūdina aukščiausią virimo temperatūra, kai vandens procenti-
nė dalis yra 3,5 %. Stabdžių skystis yra higroskopinė medžiaga,  
t. y. jis sugeria drėgmę; laikui bėgant skystis netenka savo savy-
bių ir jo virimo temperatūra gerokai sumažėja.

• Klampa: temperatūros įtaka klampai turi būti kiek įmanoma mažes-
nė, kad būtų galima užtikrinti skysčio efektyvumą aukštoje darbinėje 
temperatūroje.

• Antikorozinės savybės: jis turi pasižymėti antikorozinėmis 
savybėmis, kad būtų išvengta sistemos elementų iš juodųjų metalų 
rūdijimo. Ši stabdžių skysčio savybė užtikrinama naudojant priedus.

• Suderinamumas su elastomerais: jis turi būti suderinamas 
su plastikais ir guma, iš kurios pagamintos siurblių detalės ir kiti sis-
temos komponentai, nes, priešingu atveju, šie elementai pradeda irti 
ir sistema patiria gedimus.

Virimo temperatūra Skystoji būsena
Aukštesnė kaip 175 °C Geros būsenos
Nuo 165 iki 175 °C Priimtinos būsenos, bet patariama keisti
Žemesnė kaip 165 °C Blogos būsenos, būtina keisti

Šiais laikais yra naudojamas trijų tipų stabdžių skystis: glikolio eterio, 
mineralinės ir polisiloksaninės alyvos.

Glikolio eterio skystis: dažniausiai naudojamas transporto prie-
monėse. Skystis gaminamas ne iš mineralinių alyvų ir jo žymenys yra 
DOT 3, 4, 4.6 ir 5.1 (nesupainioti su DOT 5).  
Juos galima maišyti tarpusavyje, nors jie yra skirtingos klasifikacijos, 
(visada reikia pilti aukščiausios kokybės, o ne atvirkščiai), bet nėra 
suderinami su mineraliniais ar polisiloksaniniais skysčiais. Jei skystis 
higroskopinis, jį reikėtų keisti kas dvejus ar trejus metus. Šis skystis 

veikia dažų ir lakų dangas.
Sintetinio skysčio DOT 4.6 (DOT 4LV klasė 6) mišinys gaunamas iš 
poliglikolio, glikolio eterio ir glikolio eterio borato. Jis turi korozijos in-
hibitorių ir antioksidantų. Dėl savo mažos klampos skystis ypač reko-
menduojamas stabdžių sistemoms, kurios derina ABS (Anti-lock bra-
king system) – stabdžių antiblokavimo sistemą, ASC (Active stability 
control) – slydimo kontrolės sistemą, elektroninę stabilumo pogramą 
ESP (Electronic Stability Program), DSC (Dynamic stability control) - 
dinaminio stabilumo kontrolę.

Mineralinės alyvos skystis: gaminamas iš naftos produktų. Jis 
nėra higroskopinis ir jo virimo temperatūra nekinta. LHM tipo minerali-

nės alyvos skysčiai nesuderinami su glikolio eterio ar polisiloksaniniais 
skysčiais, todėl jų nereikėtų maišyti.

Polisiloksaninis skystis: aukštos kokybės skystis, kuris gami-
namas iš polisiloksanų, o jo žymuo yra DOT 5. Jis turi ilgesnę naudoji-
mo trukmę, atsižvelgiant į tai, kad nėra higroskopinis, neveikia dažytų 

paviršių ir yra suderinamas su visų rūšių guma. Jis nesuderinamas su 
glikolio eterio ar mineralinių alyvų skysčiais.
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AD PRODUKTAI – 
PROTINGAS
PASIRINKIMAS!

AD produktų asortimentas – rinkitės 
tai, kuo galite pasitikėti!
Mes garantuojame visapusišką 
aptarnavimo sprendimą, kokybę ir 
patikimumą.
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