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Gerbiami klientai,

vasara jau įpusėjo. Ji nešė ne tik lietų, bet ir įvairias įstatymines naujoves, 
t.y. darbo kodekso, viešųjų pirkimų srityse, kurios liečia įmones, dirbančias 
ir automobilių aptarnavimo sektoriuje. Linkiu, kad daugelis Jūsų sėkmingai 
prisitaikytų prie šių pokyčių ir toliau stiprintumėte savo pozicijas rinkoje. 
Tikiu, kad antra vasaros pusė dar palepins saule ir šiluma, todėl daugelis 
surasite laiko ir atostogoms.
Šis Eure!TechFlash leidinys ir yra skiriamas naujovėms automobilių 
pramonėje - elektriniams automobiliams bei jų pagrindiniams 
komponentams. Suteiksime Jums informacijos apie įkrovimo lizdus ir 
įkroviklius, traukos baterijas, keitiklio blokus, elektros pavaras varikliui ir 
reduktoriaus sąrankai. Dar paliesime ir elektrinių automobilių regeneracinę 
stabdžių bei klimato valdymo sistemas.
Manau, kad šios aptariamos temos padės tinkamai susipažinti su būsimais 
elektromobilių aptarnavimo ir eksploatacijos ypatumais.

Per praėjusį laikotarpį AD Baltic įgyvendino šiuos projektus:
• Pradėjome prekiauti ZIMMERMANN gamintojo stabdžių trinkelių ir 

diskų produkcija;
• Pradėjome prekiauti AJUSA gamintojo turbokompresorių tepimo 

vamzdeliais ir kita šio gamintojo variklio detalių produkcija;
• Pradėjome prekiauti B CAR pavarų perjungimo svirties trosais;
• Papildytas TRISCAN gamintojo ABS sensorių asortimentas;
• Papildytas STELLOX dujinių spyruoklių asortimentas.

Per praėjusį laikotarpį surengėme šiuos techninius mokymus:
• FUCHS alyvų ir kitų eksploatacinių skysčių mokymai;
• TRW pakabos ir stabdžių sistemų detalių techniniai mokymai;
• MONROE ir WALKER emisijos ir pakabos (amortizatorių) sistemų 

konstrukcijos bei jų komponentų priežiūros ir remonto mokymai;
• Mokymai apie LUK sankabų ir dviejų masių smagračio konstrukciją 

bei jų komponentų priežiūrą ir remontą;
• Mokymai apie TOTAL alyvų ir kitų eksploatacinių skysčių, skirtų 

lengviesiems automobiliams ir sunkvežimiams ypatumus.

Vykdome didžiąją AD Baltic akciją, kurios metu klientai gali laimėti vertingus 
prizus: šaldytuvus, televizorius, naujausios kartos mobiliuosius telefonus 
ir daug kitų vertingų prizų. Taikome net 10% nuolaidą visai Errecom 
produkcijai.
Ir ateityje stengsimės stiprinti bendradarbiavimą bei pateikti jums dar 
daugiau naudingų naujienų ir įvairių akcijų.

Geros vasaros! 
Darius Verbyla, 
AD Baltic Lietuva direktorius

TURINYS
AD BALTIC NAUJIENOS

TIEKĖJŲ NAUJIENOS

ELEKTRINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS

Praūžė paskutiniai vasaros sezono mokymai! 4 psl.
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SCHAEFFLER: INA prekės ženklo patirtis variklių segmente

SIDEM: unikalios apsauginių gumų savybės – pajusk skirtumą!

TRISCAN: įspūdinga aprėptis ir kokybė

KYB: Peugeot 407 priekinės ašies 
amortizatorių keitimo instrukcija

AJUSA: tarptautinių pardavimų lyderė atsarginių dalių rinkoje

Pagrindiniai elektrinių transporto priemonių veiksniai

Europos patvirtinimo dokumentai ir teisės aktai

Elektrinių transporto priemonių bendroji architektūra

Pagrindiniai pavaros sistemos komponentai

Regeneracinė stabdžių sistema

Klimato valdymo sistema

Keep your engine younger for longer
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Citroën Racing renkasi Total kaip techninį FIA (tarptautinės automobilių federacijos) WRC partnerį*. 
TOTAL QUARTZ variklinės alyvos patikimumas buvo įrodytas pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis 
pasaulio ralio čempionate. Išbandyta trasoje, prieinama visiems.

*Pasaulio ralio čempionatas (WRC)

www.lubricants.total.com

MŪSŲ TIKSLAS - EFEKTYVUMAS
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PRAŪŽĖ 
PASKUTINIAI 
VASAROS 
SEZONO 
MOKYMAI!
Vasara - tai atostogų ir atokvėpio metas, 
kuomet sumažėja darbo krūvis ir visi galime 
kiek atsipalaiduoti. Tad AD Baltic nutarė vasarai 
pristabdyti mokymų sezoną, kad sugrįžę 
šviežiomis galvomis, rugsėjį galėtume pasisemti 
naujų žinių. Mokymų maratoną baigėme Fuchs, 
TRW, Monroe, LUK bei Total mokymais.

Gegužės 16 d. vykusiuose Fuchs mokymuose 
kalbėjome apie alyvų ir skysčių rūšis, jų 
specifikacijas bei reikalavimus. Šiuose 
mokymuose lektorius dalijosi ir alyvos 
sugadinimo atvejais bei nuotraukomis, kurios 
tikimės mūsų mokymų dalyviams padės 
ateityje identifikuoti automobilių problemas. 
Mokymų pabaigoje Fuchs atstovai pateikė 
keletą klausimų iš aptartos medžiagos, o į juos 
greičiausiai teisingai atsakę mokymų dalyviai 
buvo apdovanoti prizais. 

Gegužės 22 dieną suorganizavome TRW 
mokymus, kurių metu lektoriai susirinkusiems 
trumpai pristatė TRW dalių privalumus: 
amortizatorius ir pakabos dalis. Mokymų metu 
dalyviai turėjo galimybę sužinoti, kaip teisingai 
sumontuoti tam tikras dalis, o po mokymų 
lektoriai negailėjo gerų žodžių susirinkusiems 
dalyviams. TRW atstovai dalyvius įvardijo kaip 
itin savo darbą išmanančius specialistus. TRW 
atstovai džiaugėsi, jog dar nėra turėję tokios 
aktyvios publikos su tokiais įdomiais klausimais. 
Visada malonu girdėti komplimentus, kurie 
motyvuoja stengtis dar labiau. 

Jau po savaitės su smagiomis emocijomis 
susirinkome Monroe mokymuose, kuriuose 
daug kalbėjome apie emisiją ir jos atsiradimą. 
Monroe atstovas su savimi atsivežė įvairių 
dalių arsenalą, kurias dalyviai galėjo apžiūrėti iš 
arčiau. AD Baltic klientai šiuos mokymus įvardijo 
kaip itin informatyvius, kuriuose turėjo galimybę 
išgirsti daug naujos ir negirdėtos informacijos.

Birželio 13 dieną pasitikome LUK atstovus, 
kurie mums pasakojo apie sankabą ir dviejų 
masių smagratį. Mokymai buvo sudaryti iš trijų 
pagrindinių teorinių dalių: pirmoji - išminimo 
sistema ir prisitaikančios sankabos, antroji 
- dviejų masių smagratis (DMF) ir trečioji - 
dvigubos sankabos (2CT) ir DSG. Po teorinės 
mokymų dalies prasidėjo praktinė dalis, kurioje 
dalyviai suskirstyti į komandas galėjo patys 

pritaikyti išgirstą informaciją. Praktinė dalis 
susidėjo iš: VW DSG sankabos keitimo, FORD/ 
RENAULT dvigubos sankabos keitimo bei SAC 
sankabos montavimo ir DMF diagnostikos.

Galiausiai, sezoną išlydėjome su Total atstovu 
iš Lenkijos -  Andrzej Husiatyński. Šiuose 
mokymuose kalbėjome apie alyvų rūšis ir jų 
specifikacijas. Mokymuose nuodugniai aptarėme 
lengvųjų automobilių alyvas, sunkvežimių alyvas 
bei alyvas žemės ūkio technikai. Mokymų 
pabaigoje lektorius pateikė keletą klausimų į 
kuriuos teisingai atsakę dalyviai galėjo laimėti 
prizų. 

Taigi, šių metų pirmoje pusėje pasiūlėme kaip 
niekada platų mokymų asortimentą, tikimės, jog 
jie buvo naudingi Jums ir Jūsų darbuotojams. 
Po tokio įtempto mokymų maratono metas 
vasaros atostogoms, kad galėtume sukaupti 
jėgas naujam startui. Pažadame, jog AD Baltic ir 
toliau stengsis įsiklausyti į savo klientų poreikius. 
Prasidėjus rudeniui, mes Jums pasiūlysime visą 
eilę naujų mokymų. 

Monroe atstovas Heikki Parviainen pasakoja apie emisijos atsiradimą

Total atstovas Andrzej Husiatyński pasakoja apie 
lengvųjų automobilių alyvų specifikacijas

LUK atstovas Reinis Noritis pasakoja dalyviams kaip teisingai atlikti montavimo darbus
_

__

www.zf.com/sachs

       SACHS sankabos

Įjunk pavarą lengvai!
Tobulumas ir lengvumas kiekviename žingsnyje!

Įkalnės, daugiaaukštės parkavimo aikštelės, automobilių kamščiai, 
vingiuoti keliai – kiekvieną dieną jūs ir jūsų sankaba patiria įvairias 
apkrovas. SACHS gaminiai pasižymi originalių dalių kokybe ir leidžia 
perjungti pavaras dar lengviau. Tai pagrindinė priežastis, kodėl 
dauguma automobilių gamintojų renkasi būtent šio gamintojo 
komponentus. Jūs taip pat galite pasitikėti vokiška kokybe, kurią 
jums garantuoja SACHS!
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Kaip viena iš didžiausių pasaulio automobilių pramonės partnerių Schaeffler su INA prekės ženklu kuria aukštųjų technologijų produktus svar-
biausioms variklių sistemoms –  sinchronizavimo pavaroms, variklio degimo paskirstymo ir kitoms pagalbinėms sistemoms (FEAD), variklio 
aušinimo ir vožtuvų mechanizmams. Automobilių atsarginių dalių rinkai įmonė siūlo platų asortimentą skirtą daugiafunkcėms sistemoms bei 
išmanius remonto  sprendimus. 

„Norėdami tesėti savo pažadą – siūlyti platų 
gaminių asortimentą, nuolat derinome 
mūsų produktų portfelį prie rinkos poreikių 
ir tuo pat metu šalinome mūsų klientams 
kylančius sunkumus“ - sako Dr. Robert 
Felger, Schaeffler Automotive Aftermarket 
bendrovės produktų ir rinkodaros vyresnysis 
viceprezidentas. „Dėl koncentruoto dėmesio 
varikliams, dabar vienu prekės ženklu 
galime aprėpti keturias pagrindines variklių 
taikomąsias sritis.“

Pagrindinis transporto priemonių kūrėjų  
tikslas – sumažinti degalų sunaudojimą ir 
išmetamųjų CO2 dujų kiekį, kartu pagerinti 
važiavimo komfortą. Variklių masės ir 
gabaritų mažinimas bei hibridinių sprendimų 
vystymas prisidėjo siekiant šio tikslo. Šie 

Kompetencija variklių srityje: vienas prekės 
ženklas – visos pagrindinės variklių sistemos.

INA siūlo pagrindinių variklių sistemų: sinchro-
nizavimo pavaros, priekinio išdėstymo pagal-
binės įrangos pavaros, variklio aušinimo ir dujų 
skirstomojo mechanizmo daugiafunkcės siste-
mos patirtį ir išmanius remonto rinkinius.

Schaeffler dalinasi INA prekės ženklo patirtimi 
variklių segmente
Vienas prekės ženklas – visos pagrindinės variklių sistemos

pokyčiai kelia naują iššūkį nepriklausomai 
atsarginių dalių rinkai. Būtina siūlyti tokius 
remonto  sprendimus, kad automobilių 
servisai sugebėtų atlikti ir sudėtingus 
remonto darbus. INA siūlo pagrindinių 
variklių sistemų: sinchronizavimo pavaros, 
variklio degimo paskirstymo sistemo 
(variklio aušinimo ir vožtuvų mechanizmų 
daugiafunkcės sistemos patirtį ir išmanius  
remonto sprendimus.

Sėkmingai mažinama 
vibracija variklio paskirstymo 
sistemoje 

Automobilių atsarginių dalių rinkai 
Schaeffler gali pasiūlyti platų atskirų 
komponentų ir remonto rinkinių 
(vadinamų KIT) asortimentą, skirtą 
paskirstymo pavaros techninei priežiūrai 
ir remontui atlikti. Į asortimentą įtrauktas 
INA FEAD KIT yra unikalus pagalbinės 
pavaros visų reikiamų dalių remonto 
rinkinys. „Dėka mūsų 40 metų patirties 
automobilių atsarginių dalių rinkoje 
mokame derinti tinkamus komponentus 
remontui“- teigia R. Felger. „Mechanikams 
tai reiškia, kad nebereikia ilgai ieškoti  dalių 
atskirai. Vietoj to, rinkinyje yra visi reikiami 
komponentai, kuriuos reikia pakeisti ir tai 
padeda išvengti tolimesnių pažeidimų.“ 
INA FEAD KIT tiekiamas su generatoriaus 
diržu, įtempikliais ir skriemuliais, taip pat 
su visomis būtinomis pagalbinėmis dalimis.

Priklausomai nuo transporto priemonės 
tipo ir nuo jos naudojimo būdo remonto 

rinkinio sudėtyje taip pat gali būti INA 
kintamosios srovės generatoriaus sankabėlė 
(OAP), alkūninio veleno skriemulys arba 
vandens siurblys. Kiekvieną iš šių originalios 
įrangos kokybės komponentų taip pat 
galima įsigyti kaip atskirą dalį, pvz., atskirus 
diržus. Trumpai tariant, INA FEAD KIT yra visų 
komponentų, kurie veikia didelės apkrovos 
sąlygomis, remonto rinkinys. Jis mažina 
vibraciją ir gerina važiavimo komfortą.

Schaeffler yra vienintelis originaliosios 
įrangos tiekėjas automobilių atsarginių dalių 
rinkoje, galintis pasiūlyti alkūninio veleno 
jungiamąją movą su torsioninės vibracijos 
slopintuvu, kuris apsaugo kintamosios srovės 
generatorių nuo alkūninio veleno vibracijos. 

Schaeffler yra viena didžiausių grandininės pavaros sistemos ir komponentų tiekėjų į konvejerį. 
Automobilių atsarginių dalių rinkoje esantys INA paskirstymo grandinės komplektai idealiai 
atitinka OE ir išvengia bet kokių gedimų.

Schaeffler sukurtas šilumos reguliavimo modulis naudoja jutiklio valdomas sukamąsias mentes, 
kad būtų galima tiksliai reguliuoti galios agregato temperatūros pusiausvyrą. Taip galima 
sutaupyti iki keturių procentų degalų ir tiek pat sumažinti išmetamų CO2 dujų.

Dėl šios technologijos diržinės pavaros veikia 
lygiau ir tyliau, o jos eksploatavimo trukmė 
pailgėja.

Sinchronizavimo pavaros ir 
dujų paskirstymo mechanizmo 
specialistai

Schaeffler yra viena didžiausių originaliosios 
įrangos dalių gamintojų grandininių 
pavarų sistemoms ir komponentams. 
Automobilių atsarginių dalių rinkai įmonė 
siūlo visą diržinės pavaros, grandininės 
pavaros ir dujų paskirstymo mechanizmo 
gaminių asortimentą kartu su atitinkamais 
remonto rinkiniais. Asortimentas nuolat 
atnaujinamas atsižvelgiant į rinkos 
poreikius. Pvz., dėl didėjančios originaliosios 
įrangos grandininių pavarų dalies, šiam 
segmentui Schaeffler siūlo itin platų 
produktų asortimentą, kurį galima įsigyti  
atsarginių dalių rinkoje. Schaeffler taip pat 
puikiai vertinamas automobilių atsarginių 
dalių rinkoje dėl paskirstymo veleno 
sinchronizavimo sistemų. Asortimentą 
sudaro hidrauliniai ir elektriniai paskirstymo 
veleno sinchronizatoriai ir vožtuvai. Šie 
produktai leidžia naudoti kintamąsias dujų 
skirstymo fazes, dėl ko padidėja variklio 
efektyvumas. Asortimentą taip pat sudaro 
vožtuvų kumštelių stūmikliai, kumštelių 
sekikliai, vožtuvų svirčių posūkio šerdesas, 
vožtuvų svirtys ir skriemulio skersės. 

Naujus produktus sudaro INA paskirstymo 
veleno komplektai ir integruoti paskirstymo 
veleno komplektai. 

Inovatyvūs variklio aušinimo 
sistemų vandens siurbliai

Šiuo metu kuriami įvairūs vandens siurbliai, 
siekiant sumažinti degalų sunaudojimą ir 
išmetamųjų CO2 dujų kiekį. 

INA sutelkė dėmesį į „aušinimą pagal poreikį“ 
arba tikslinį ir į poreikį orientuotą šilumos 
srautą transporto priemonėje. Tai įmanoma 
naudojant Schaeffler sukurtą ir pagamintą 
šilumos reguliavimo modulį (TMM), kuris 
parduodamas tik atsarginių dalių rinkoje. 
Jame naudojamos jutiklio valdomos 
sukamosios mentės, kad būtų galima tiksliai 
reguliuoti galios agregato temperatūros 
pusiausvyrą. Naudojant šį siurblį, galima 
greitai pasiekti reikiamą temperatūrą visuose 
trijuose aušinimo cikluose – transmisijos, 
variklio alyvos ir turbokompresoriaus. Taip 
TMM nuo pat užvedimo gali reguliuoti 
variklio temperatūrą, visu 100 proc.  pagal 
poreikį. Rezultatas: labai stipriai sutrumpėja 
variklio įšilimo tarpsnis, todėl degalų 
sunaudojimas ir išmetamųjų CO2 dujų 
sumažėja iki keturių procentų.

Kadangi TMM tiekiamas su vandens siurbliu 
ir visomis pakeitimui būtinomis tvirtinimo 
dalimis, tai yra galutinai sukomplektuotas 
remonto komplektas tinkantis 1,5 milijono 
VW grupės transporto priemonių visame 
pasaulyje.  Papildomą asortimentą sudaro 
mechaniniai, vakuuminiai ir elektriniai 
vandens siurbliai, kartu su visomis 
reikalingomis dalimis juos sumontuoti.

Be vandens siurblių praktišką INA komplektą 
sudaro įtempikliai ir kreipiamieji skriemuliai, 
V skerspjūvio diržai (V dantyti diržai), taip pat 
visos būtinos pagalbinės dalys, tokios kaip 
varžtai, veržlės ir tarpikliai.
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Triscan aukščiausios kokybės ABS jutiklių asortimentą sudaro daugiau nei 1300 produktų 
pozicijų.

Triscan - Danijos įmonė, platinanti produktus beveik visoje Europoje. Pagrindinis 
įmonės tikslas ambicingas - tiekti didžiausią atsarginių dalių asortimentą visai 
Europos rinkai. Šiandien laisvajai atsarginių dalių rinkai būdingas didelis tiekėjų 
skaičius su siauru produktų asortimentu, aprėpiančiu gana mažą automobilių 
markių kiekį. Triscan ABS jutiklių asortimentas apima praktiškai visą Europos 
automobilių parką, įskaitant Azijos automobilių markes. Šiuo metu ABS jutiklių 
asortimentą sudaro daugiau nei 1300 produktų pozicijų.

Aukščiausia kokybė - privaloma
Deja, prastos kokybės jutikliai vis dar nuolat patenka į atsarginių dalių rinką. Prasta 
kokybė labai brangiai kainuoja, reikalauja daug laiko sąnaudų ir yra blogų santykių 
priežastis tarp automobilio savininko, remonto dirbtuvių bei didmenininko. „Mes 
skiriame labai didelį dėmesį kokybei ir užtikriname, kad ji atitiktų mūsų aukštus 

pramonės standartą TS 16 949. 100 % kiekvieno jutiklio veikimo patikra atliekama 
kaip gamybos proceso dalis“, - sako Triscan produktų direktorius Jørgen Grand.

Rankinio stabdžio trosai
Triscan taip pat siūlo platų rankinio stabdžio 
trosų asortimentą. Įmonė siūlo rinktis iš 
daugiau nei 2200 aukščiausios kokybės 
produktų. Visi rankino stabdžio trosai 

reiškia, kad visos jungiamosios detalės, 
tvirtinimo apkabos, apsaugos ir kt. 100 % 
atitinka originalios kokybės trosą, užtikrinantį 
aukščiausią saugumą.

Trosų tikrinimas
Visi trosai yra tikrinami veikiant apkrova 
nuo 50 iki 1170 kg, priklausomai nuo troso 
konstrukcijos ir reikalavimų. Taip pat atliekami 
ilgaamžiškumo bandymai veikiant skirtinga 
apkrova ir kartojant 1,5 milijono kartų. Be 
to, Triscan atlieka guminių dalių senėjimo 
bandymą veikiant jas ozonu, pvz., trosų 
guminių dalių bandymas. Tai yra įprastinis 
tyrimas, kuris atliekamas automobilių 
pramonėje. Veikimo ozonu bandymas leidžia 

gamintojams prognozuoti, kokios bus elastomero eksploatacinės savybės bėgant 
laikui. Jis taip pat dažnai atliekamas, siekiant įsitikinti medžiagų ir sudedamųjų 
dalių kokybe, kurios buvo įsigytos iš naujų arba įtartinų šaltinių. Gumos mėginiai 
dedami į specialią kamerą, kurioje ozono koncentracija ir laikymo trukmė yra 

poveikio neatlaikiusių bandymo mėginių paviršius pleišėja, todėl jie kartais lūžta 
į dvi dalis.

Triscan aukščiausios kokybės rankinio stabdžio trosų asortimentą sudaro daugiau nei 
2200 pozicijų.

Šiame paveiksle pavaizduota, kaip rankinio stabdžio rankenos gaubtas ruošiamas senėjimo 
bandymui, veikiant ozonu.

Triscan ABS jutikliai ir rankinio stabdžio trosai

ĮSPŪDINGA APRĖPTIS IR KOKYBĖ

Tai Chris Kollar,  
TRW produktų vadybininkas Šiaurės 
Amerikoje.

Ar jis žaidžia ledo ritulį už Spitfires, ar 
dirba TRW Corner Module (liet. kampinio 
modulio) atsarginių dalių įmonėje, 
siūlydamas stabdžių, vairo ir pakabos 
sistemas, Chris turi įvaldyti daug įgūdžių, 
bet norint būti iš tikrųjų labai patyrusiu, 
reikia žinoti, kaip visus šiuos įgūdžius 
panaudoti kartu.

Išskirtinis TRW Corner Module kiekvieną 
kartą profesionaliai sujungia pagrindines 
sistemos dalis, kad būtų idealus 
suderinamumas. Stabdžių, vairo ir 
pakabos sistemos optimaliai pritaikytos 
didžiausiai saugai užtikrinti.

Norėdami tikrai labai gerų eksploatacinių 
savybių, pasikliaukite tikrai originaliomis 
detalėmis. 

Su Chris istorija galima susipažinti adresu: 
www.trwaftermarket.com/en/cornermodule

TIKRAI  
ORIGINALIOS DETALĖS

www.trwaftermarket.com/brakediscs
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Peugeot 407 priekinės 
ašies amortizatorių 
keitimo instrukcija
Priekinės ašies Peugeot 407 amortizatorių ir spyruoklių pakeitimas nėra toks 
paprastas, kaip iš pradžių galėtų pasirodyti. Dėl ribotos prieigos, montavimas 
gana sudėtingas. Anot ICME, vienos pusės pakeitimo trukmė yra 1,5 valandos.

KYB tiekia OE amortizatorius šios transporto priemonės galiniam tiltui, o priekiniam 
tiltui amortizatorius gamina pati PSA grupė. KYB yra vienas iš didžiausių pasaulyje 
OE amortizatorių gamintojų, nes beveik 1 iš 4 pasaulyje pagamintų automobilių iš 
gamyklos išvažiuoja su KYB amortizatoriais. 

1. Nuimkite ratą.

2. Ištraukite apsauginį kaištį ir atsukite varančiojo veleno veržlę.

3. Labai svarbu varantįjį veleną pritvirtinti prie tilto, kad montavimo metu jis nenukristų 
ir nebūtų pažeistas. Taip pat tai padės išvengti pusašio šarnyro iškritimo. Atliekant 
montavimo darbus svarbu paremti tiltą.

4. Atskirkite apatinę šakę nuo statramsčio.

5. Atskirkite vairo traukės antgalį nuo statramsčio.

6. Išimkite stabilizatoriaus traukę (viršutinis stabilizatoriaus varžtas naudojamas ir 
apatinės amortizatoriaus įvorės tvirtinimui).

  
7. Atsukite 2 ABS daviklio laikiklius ant statramsčio.

8. Atskirkite varantįjį veleną ir statramstį.

Pastaba. Tai padaryti lengviau su specialiu įrankiu, bet darbus atlikti galima ir su 
įprastais įrankiais.

Pastaba. Dabar yra pakankamai vietos amortizatoriui išimti pro rato arką.

9.  Dabar atlikite darbus po variklio dangčiu. Nuimkite valytuvus, guminį variklio 
dangčio sandariklį, amortizatoriaus atramos dulkių apsaugą, valytuvų groteles. 
Toliau atsukame tris amortizatoriaus atramos varžtus (laikykite amortizatorių viena 
ranka, kad jis neiškristų). Kolkas viršutinės amortizatoriaus veržlės neatsukite.  

10. Ištraukite visą amortizatoriaus mazgą pro rato arką ir įstatykite jį į kokybišką 
spyruoklių  spaustuvą, pageidautina su apsauginėmis durelėmis. Išrinkite 
amortizatoriaus mazgo komponentus ir kruopščiai patikrinkite tvirtinimo, apsaugų ir 
spyruoklės būklę. Visus šiuos komponentus patartina keisti kartu su amortizatoriumi.
   

Surinkite naują KYB amortizatoriaus, spyruoklės, apsaugos komplekto ir atramos 
mazgą ir  įstatykite į spaustuvą. Nenaudokite replių amortizatoriaus stiebui laikyti, 
nes jis gali pažeisti chromuotą dangą ir taip bus prarastas tobulas stiebo ir sandariklio 
sąlytis bei atsiras alyvos nuotėkis. Surinktą amortizatoriaus mazgą įstatykite pro rato 
arką ir pritvirtinkite į vietą, toliau likę komponentai gali būti pritvirtinti atgaline tvarka.

Po amortizatorių keitimo KYB rekomenduoja tikrinti automobilio ratų suvedimą.

KYB rekomenduoja amortizatorius ir spyruokles visada keisti poromis.

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą, kuriame parodyta, kaip pakeisti priekinius Peugeot 
407 amortizatorius, eikite į:  www.youtube.com/KYBEurope.

www.kyb-europe.com
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HaynesPro 
WorkshopData™– 

išsamiausias techninių 
duomenų rinkinys jūsų 

dirbtuvėms.

workshopdata.com/touch

HaynesPro WorkshopData™ rinkinys leidžia 
profesionaliems meistrams atlikti šiuolaikinių 
transporto priemonių diagnozę, techninę 
priežiūrą ir remontą.

Jį sudaro trys atskiri techninės priežiūros 
moduliai.

Smart modulis sutrumpina laiką, kurį skiriate 
žinomiems dalykams, pateikdamas problemų 
sprendimus, gautus iš gamintojų ir pramonės 
specialistų.

Electronics yra elektros sistemų modulis, kurį 
sudaro VESA, unikalus elektroninis pagalbininkas, 
padedantis meistrams greitai ir tiksliai 
identi� kuoti sistemos ir atskirų komponentų 
gedimus.

Tech modulį sudaro meistrui lengvai suprantama 
vaizdinė ir techninė informacija.

Išmėginkite WorkshopData nemokamai, * nėra 
jokios registracijos.

AD Baltic – o� cialus HaynesPro atstovas Baltijos 
šalyse.

Išmėginkite nemokamą demonstracinę versiją*!

AJUSA katalogas yra vienas didžiausių 
atsarginių dalių rinkoje su daugiau nei 100 000 
produktų pozicijų. AJUSA prieš trejus metus 
pradėjo gaminti savo naujausių produktų - 
turbokompresorių alyvos tiekimo vamzdelių 
liniją ir jau turi daugiau nei 800 pozicijų 
pagrindiniams turbokompresorių gamintojams. 
Be to, AJUSA išleido savo antrąjį 
turbokompresorių tarpinių katalogą su daugiau 
nei 850 pozicijų aprėpiančiais Garett, Holset 
Borgwarner, Mitsubishi, KHI, Toyota ir Hitachi. 
AJUSA katalogus galima rasti tiek spausdinta, 
tiek ir elektronine TecAlliance (Tec Doc) forma. 

Pagrindinė AJUSA produktų linija - cilindrų 
galvučių tarpinės. Įmonė pradėjo veiklą 
Ispanijoje prieš 45 metus ir tapo vienintele 
nepriklausoma gamintoja, kuri siūlo šias dalis 
visiems: tiek Europos, tiek  Azijos lengvųjų 
automobilių, komercinių ir sunkiųjų transporto 
priemonių gamintojams. Šiandien įmonė 
projektuoja, gamina ir platina įvairius 
daugiasluoksnio plieno (MLS), FiberMax bei 
pluošto - gumos ar metalo - gumos tarpines.

Užtikrinta kokybė visose produktų gamybos 
linijose yra aukštų veiklos standartų garantija. 
AJUSA taiko naujausias technologijas visuose 
savo gamybos procesuose ir turi tyrimų bei 
bandymų centrą, kurio ritininiame stende 
atkuriamos realios kelių sąlygos visiems 
AJUSA produktams. Kitas AJUSA privalumas 
– ji siūlo savo klientams technines ataskaitas, 
produktų įrengimo ir naudojimo 
rekomendacijas.

Be techninių ataskaitų AJUSA kvalifikuoti 
darbuotojai taip pat organizuoja nemokamus 
technikos kursus, skirtus klientams iš viso 
pasaulio bei skelbia vaizdinę mokomąją 
medžiagą apie visų produktų surinkimą. Šiuos 
vaizdo įrašus galima peržiūrėti AJUSA 
YouTube kanale ir žiniatinklio platformoje, 
kurioje kiekvienas vaizdo įrašas yra susietas 

su nuoroda į produktą, siekiant palengvinti 
paiešką.

AJUSA užtikrina pakuotės turinio saugumą, o 
greitas užsakymų vykdymas yra išskirtinis 
AJUSA bruožas. 2016 m. paklausos 
tenkinimo lygis buvo 99,40 %.

Išmaniosios etiketės, kurias AJUSA deda ant 
visų savo produktų taip pat suteikia lankstumo 

AJUSA siūlo katalogą, kuriame yra daugiau nei 100 000 tarpinių rinkinių, 190  
hidraulinių vožtuvų kėliklių ir 1 568 paskirstymo velenų.

Aukšt i  automobi l ių 
r inkos standartai

AJUSA - tarptautinė pardavimų
lyderė atsarginių dalių rinkoje

dirbant su klientais, nes jose pateikia didelis 
informacijos kiekis. Jos turi QR kodą, kurį 
nuskenavus galima peržiūrėti visą produkto 
informaciją ekrane bei 360º nuotrauką. 
Papildoma AJUSA nauda yra ta, jog ji užtikrina 
puikų klientų aptarnavimą atsarginių dalių 
rinkoje. Įmonė turi specialų skyrių, kuris yra 
atsakingas už itin greitus atsakymus į 
techninius klausimus, kuriuos kasdien gauna 
el. paštu, telefonu ir internetu.

AJUSA naudoja aukščiausios kokybės 
medžiagas. Kokybės skyrius atlieka 
visapusišką gaunamų žaliavų ir gatavų 
produktų patikrą, visuomet užtikrindama 
geriausios kokybės produktus. Įmonė turi ISO 
9001  ir ISO/TS 16949 sertifiktus kurie įrodo, 
jog daugiausią dėmesio  skiriama  kokybės 
valdymo elementams.

A J U S A  -  U Ž T I K R I N T A  K O K Y B Ė

AJUSA taiko naujausias 
technologijas visuose savo 
gamybos procesuose ir turi tyrimų 
bei bandymų centrą.
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Šiandienos visuomenė, neatsižvelgiant į gerovės lygį, negali veikti arba 
išgyventi be pakankamo ir nuolatinio energijos tiekimo. Visas energetinio 
ciklo procesas (išgavimas, perdirbimas ir tiekimas) sudaro didelę pasaulio 
ekonomikos sistemos dalį.

Šioje 2013 metų diagramoje pateikta pasauliniu lygiu suvartojamos ener-
gijos šaltinių klasifi kacija. Iš visų žinomų energijos šaltinių vieni labiau ter-
šia aplinką ir yra ekonomiškesni nei kiti.

Energijos tiekimo sistema

ĮVADAS

Bėgant metams automobilių sektoriuje pastebima didelė pažanga, tačiau 
nėra jokių abejonių, kad elektrinės transporto priemonės atsiradimas buvo 
vienas svarbiausių. 
Pirmosios kartos elektrinės transporto priemonės, kurias pagamino Ro-
bert Anderson, atsirado 1839 m.. Šių transporto priemonių elektros šalti-
nis buvo neįkraunamos baterijos. 1880 m. išradus įkraunamas baterijas, 
elektrinės transporto priemonės pradėtos masiškai gaminti anksčiau nei 
transporto priemonės su vidaus degimo varikliais. 
1899 m. greičio rekordą pagerino „La Jamais Contente“ (liet. „Niekuomet 
nepatenkinta“) pavadinta elektrinė transporto priemonė, kuri pasiekė 105 
km/h greitį dėka Tomo Edisono NiFe baterijų. Pasiekę viršūnę, elektrinių 
automobilių pardavimai sudarė 90%.
Nepaisant to, šių transporto priemonių gamyba sustojo, nes jų rida buvo 
palyginti maža, o eksploatavimo charakteristikos prastos. Kita vertus, 
transporto priemonės su vidaus degimo varikliu iš esmės vystėsi spar-
čiau dėl lėktuvų variklių tobulinimo.  Šiais laikais dėka izoliuotos užtūros 

dvipolių tranzistorių (IGBT) ir didesnės talpos baterijų, daug gamintojų vis 
labiau skatinami investuoti į elektrines transporto priemones. Pagrindinis 
tikslas – efektyviau naudoti energiją ir mažinti iš iškastinio kuro susidaran-
čių kenksmingų medžiagų kiekį.
Artimiausiu metu baterijų įkrovimo infrastruktūra nesudaro sąlygų elek-
trinėms transporto priemonėms pakeisti transporto priemonių su vidaus 
degimo varikliais. Daugelio modelių trūkumas – akumuliatoriaus eksplo-
atavimas ir jo įkrovimo trukmė. Šie veiksniai stabdo jų visišką įdiegimą.
Nepaisant to, daugumai elektrinių transporto priemonių šiuo metu tenka 
nuvažiuoti mažiau nei 60 km per dieną, dažniausiai miestų zonose. To-
kius atstumus didelė dalis šių transporto priemonių galėtų įveikti visiškai 
be jokių problemų.
Be to, spartesnių (nuolatinės srovės) įkrovimo sistemų ir naujos kartos ličio 
jonų įkraunamos baterijos sukūrimas prognozuoja kur kas sėkmingesnę 
elektrinių transporto priemonių ateitį.

PAGRINDINIAI ELEKTRINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
VEIKSNIAI

Norint pasinaudoti elektros energijos tvarumo privalumais, jos šaltinis turi 
būti ne branduolio dalijimosi įrenginiai arba elektrinės, bet atsinaujinantys 
energijos šaltiniai ir branduolių sintezės elektrinės.
Ateities prognozės numato energijos poreikio padidėjimą, kuris galėtų 
pakenkti dabartinės energetikos sistemos tvarumui. Dėl šios priežasties 
bandoma imtis priemonių: vystomi atsinaujinančios energijos šaltiniai, di-
dinamas energijos paskirstymo efektyvumas.

Siekiant užtikrinti platų elektrinių transporto priemonių prieinamumą, pri-
klausomai nuo šalies, teks iš esmės keisti dabartinę energetikos sistemą 
nuo gamybos iki galutinės paskirstymo grandinės pakopos.
Galiausiai, didelė dalis energijos būtų suvartojama jos gamybos vietoje.
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Lyginant transporto priemonės su vidaus degimo varikliu naudingumo 
koefi cientą nuo degalų bako iki ratų ir dabartinių elektrinių transporto prie-
monių naudingumo koefi cientą – nuo baterijų iki ratų, nesunku pamatyti, 
kad elektrinės transporto priemonės naudingumo koefi cientas yra gerokai 

didesnis nei vidaus degimo variklio (su dyzelinių variklių Start-Stop siste-
ma, Euro V, regeneraciniu stabdymu ir kitomis efektyvumo didinimo prie-
monėmis).

Energijos naudingumo koefi cientas

Tačiau, jei lyginant naudingumo koefi cientus būtų atsižvelgta į tai, kad 
elektros energija gaminama iš naftos ir tyrimas būtų atliekamas nuo naftos 
gręžinio iki ratų, elektrinės transporto priemonės koefi cientas būtų ne ką 
didesnis nei dyzelinių transporto priemonių.
Todėl elektros energija neturi būti gaminama iš angliavandenilių šaltinių.
Be to, kiek tai įmanoma, elektros energiją reikėtų gaminti vartojimo vietoje.
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Jūs galbūt to nežinote, bet yra priežastis, dėl kurios mūsų produktai yra 
išskirtiniai. Kiekviena Metelli Grupės pagaminta dalis sukurta turint tik vieną 
tikslą – ji turi atitikti arba būti geresnė nei OEM dalis, kurią ji turi pakeisti.

Žinoma, mūsų dalys atitinka tuos pačius originalių dalių kokybės ir 
saugumo standartus. Kaip ir OEM dalys, mūsų dalys po kompiuterinio 
modeliavimo yra išbandomos realiomis sąlygomis (įmonėje ir kelyje). 
Tada jas paruošiame ir pakuojame į mūsų specialaus dizaino pakuotę jūsų 
specifinėms reikmėms tenkinti.

Taip siekiame atitikti ar pagerinti kiekvieną automobilio dalį, kurią ruošiamės 
pakeisti. Jūs netgi galėtumėte pasakyti, kad tai priežastis dėl ko mūsų dalys 
yra tikresnės nei jų pirmtakai.

Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų produktus, apsilankykite interneto 
svetainėje adresu: www.metelligroup.it

TIKROS DALYS
IŠ TIKRO GAMINTOJO
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Poveikis aplinkai
Pagrindinis elektrinių transporto priemonių privalumas, kad nepriklau-
somai nuo eksploatavimo sąlygų, nesusidaro jokių dujinių teršalų. Atlikti 
tyrimai rodo, kad mieste atsiradus 1 000 elektrinių transporto priemo-
nių, per metus nebūtų išmesta 30 000 kg dujinių teršalų ir daugiau nei 
dvi tonos CO2.
Kitas didelis elektrinių transporto priemonių privalumas yra tai, kad jos 

beveik nekelia triukšmo; elektrinių variklių spinduliuojamas triukšmas 
decibelais yra labai mažas. Tylios transporto priemonės, kurios variklis 
nekelia vidaus degimo varikliui būdingos vibracijos, vairavimas yra la-
bai teigiamas reiškinys.
Kita vertus, tyla kelyje atsiliepia pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui.

EUROPOS PATVIRTINIMO DOKUMENTAI IR TEISĖS 
AKTAI

Keliuose eksploatuojama elektrinė transporto priemonė turi atitikti tei-
sės aktus, kuriuose nustatyti specifi niai saugos ir aplinkos reikalavimai.
Europoje galioja ECE Reglamentas 100, kuriame pateikti elektrinėms 
transporto priemonėms keliami specifi niai reikalavimai dėl jų gamybos 
ir eksploatavimo saugos. 2010 m. gruodžio 4 d. įsigaliojo ir po dvejų 
metų tapo privaloma šio reglamento keitinių serija 01.

ECE Reglamentas 100.00: taikomas tik elektrinėms transporto prie-
monėms, bet netaikomas hibridiniams automobiliams ir M bei N kate-
gorijos transporto priemonėms, kurių maksimalus greitis didesnis kaip 
25 km/h. Šiame reglamente nustatomi konstrukcijos reikalavimai (ap-
sauga nuo sąlyčio su įtampingosiomis dalimis, izoliacijos ir apkrovos 
varža), eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir reikalavimai dėl 
kenksmingų medžiagų (vandenilio išlakų). 

ECE Reglamentas 100.01: yra pirmesnio reglamento išplėstoji versija. 
Į šio reglamento taikymo sritį įtrauktos hibridinės transporto priemonės. 
Taip pat papildyti arba modifi kuoti kiti reglamento punktai, pvz., aukštos 
įtampos nuolatinė srovė yra iš naujo apibrėžta kaip įtampa nuo 60 V iki 
1500 V, o kintamoji srovė – nuo 30 V iki 1000 V. Be kitų saugos reika-
lavimų punktų, nustatyti jungtims keliami saugos reikalavimai. Aukštos 
įtampos kabelio izoliacija turi būti oranžinės spalvos, modifi kuotos ma-
tavimo procedūros nuolatinės ir kintamosios srovės grandinėms atskirti.

Toliau pateikiami kiti bendrieji straipsniai, specialiai skirti elektrinėms 
transporto priemonėms:

•  R10: apibrėžiamas transporto priemonių elektromagnetinis suderi-
namumas dėl elektromagnetinių bangų spinduliavimo ir atsparumo 
jų trikdžiams.

•  R13 ir R13H: keleivinių ir krovininių transporto priemonių stab-
džių sistemų reglamentai, kuriuose taip pat atsižvelgiama į elektrinių 
transporto priemonių regeneracinę stabdžių sistemą.

•  R79: apibrėžiamos vairo sistemų konstrukcijos charakteristikos, 
šiuos mechanizmus veikiančios didžiausios jėgos ir kitos transporto 
priemonių elektroninio valdymo sistemas reglamentuojančios taisy-
klės.

•  R85: apibrėžiama variklių galia. Į vieną iš priedų įtrauktas elektros 
pavaros variklių galios skaičiavimas atliekant galios matavimo ant 
veleno bandymą ir kitą – 30 min trukmės bandymą esant maksimaliai 
galiai.

•  R94 ir R95: aprašoma keleivių apsauga transporto priemonės prieki-
nio ir galinio susidūrimo atveju.

•  R101: aprašoma apie išmetamąsias CO2 dujas ir degalų suvartojimą 
vidaus degimo ar hibridiniuose varikliuose. Taip pat apie elektrinių 
transporto priemonių energijos suvartojimą bei ridą.

  
Direktyvoje 2000/53 apibrėžiamos eksploatuoti netinkamos transporto 
priemonės, o direktyvoje 2005/64 apibrėžiamas motorinių transporto 
priemonių tipo patvirtinimas ir galimybė jas pakartotinai naudoti, per-
dirbti ir įkainuoti. Elektrinėms transporto priemonėms šie teisės aktai 
yra svarbūs, nes jos turi būti suprojektuotos ir pagamintos atsižvelgiant 
į baterijų poveikį aplinkai jų gamybos, naudojimo ir perdirbimo metu.

Už Europos ribų galioja kiti teisės aktai, specialiai skirti elektrinėms 
transporto priemonėms, pvz., JAV „Federaliniai motorinių transporto 
priemonių saugos standartai“ ir Japonijos „Priedai 110 ir 111“. Šios 
valstybės yra tokių transporto priemonių projektavimo ir gamybos 
pionierės.

Europos lygmeniu kiekvienas gamintojas apmoko savo darbuotojus 
atlikti darbus su elektrinių transporto priemonių aukštosios įtampos 
įranga. Europos teisės aktai (standartai) EN 50110-1 ir EN 50110-2 
reglamentuoja darbus su aukštosios įtampos įranga. Jie aprėpia kelis 
skyrius, pvz., direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir 
sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo.
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ELEKTRINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BENDROJI 
ARCHITEKTŪRA

Daugumoje elektrinių transporto priemonių naudojami panašūs komponentai jų veikimui užtikrinti. Toliau pavaizduoti pagrindiniai Renault ZOE 
elektriniai komponentai.

Tinklo tipas
Paprastai elektrinės transporto priemonės turi 12 voltų tinklą, multiplek-
sinių tinklų grupę ryšiui tarp skirtingų valdymo blokų ir aukštosios įtam-
pos nuo 150 iki 400 voltų tinklą.

12 voltų tinklas.  Šio tinklo funkcija yra tokia pati kaip ir įprastinėje 
transporto priemonėje. Jį naudoja visos saugos sistemos (aktyviosios 
ir pasyviosios), 12 V baterijos įkrovimo, apšvietimo, komforto, elektroni-
nių blokų maitinimo ir kt. sistemos.

Multipleksiniai tinklai.  Visas elektrinių transporto priemonių sis-
temas, įskaitant aukštos įtampos sistemą, valdo valdymo įtaisai, kurie 
turi palaikyti tarpusavio ryšį. Kaip ir įprastinėse transporto priemonėse, 
ryšį tarp blokų užtikrina multipleksinė sistema.

Aukštosios įtampos tinklas.  Norint valdyti elektros pavaros 
sistemą, būtina turėti specialią komponentų grupę. Paprastai tai būtų 
įkrovimo lizdas, traukos baterija, keitiklio blokas ir stabdžių sistema, 
kuri suderina elektrinį regeneracinės stabdymo sistemos stabdį su me-
chaniniu stabdžiu. Taip pat ją sudaro traukos baterijos ir salono klimato 
valdymo sistema. Kiti transporto priemonės komponentai yra panašūs į 
įprastinių transporto priemonių komponentus.

Bendrieji elektros pavaros sistemos veikimo principai
Šios transporto priemonės yra maitinamos buitinio elektros tinklo, mies-
to greitojo įkrovimo stotelių ir regeneracinio stabdymo srove.

Elektros pavaros sistemos naudojama energija kaupiama didelės tal-
pos baterijoje, kuri vadinama traukos baterija. Baterija tiekia nuolatinę 
srovę per skirstytuvą į keitiklio bloką, kuris šią srovę paverčia kintamąja 

srove. Kintamąja srove maitinamas elektros variklis, kuris sukuria su-
kamąjį judesį. Sukamojo judesio greitį sumažina reduktoriaus sąranka, 
kad būtų gautas reikiamas varančiųjų ratų sukimosi greitis.

6 — WWW.EURECAR.ORG

PAGRINDINIAI PAVAROS SISTEMOS KOMPONENTAI

Įkrovimo lizdas ir įkroviklis
Nusipirkus elektrinę transporto priemonę, reikia turėti įkrovimo termi-
nalą, prie kurio transporto priemonę būtų galima prijungti ir įkrauti jos 
bateriją. Transporto priemonė jungiama per įkrovimo lizdą, prie kurio 
galima prijungti skirtingus maitinimo šaltinius, priklausomai nuo to, ar 
įkrovimo šaltinis yra vienos ar trijų fazių.

Buityje naudojama kintamoji srovė. Dėl jos prigimties jos negalima 
kaupti baterijoje. Visų tipų baterijos kaupia ir tiekia nuolatinę srovę. To-

dėl būtina naudoti keitiklį buitinei kintamajai srovei paversti baterijos 
nuolatine srove.

Siekdami užtikrinti didesnį patogumą ir galimybę tiesiogiai prisijungti 
prie 220 V tinklo, dauguma gamintojų pasirenka tiekti įkroviklį kartu su 
pačia transporto priemone. Šis įkroviklis valdo įkrovimo procesą ir pa-
verčia kintamąją srovę į traukos baterijai reikalingą nuolatinę srovę. Be 
to, įkroviklis sujungiamas su įkrovimo terminalu.
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Šių įkroviklių trūkumas yra tas, kad jie užima vietą ir padidina transporto priemonės masę.

Įkrovimo būdai

Kiekvieno tipo bateriją reikia įkrauti specialiu būdu. Tai reiškia, kad rin-
koje yra daug skirtingų įkroviklių, todėl su gamintoju reikėtų pasitarti dėl 
tinkamiausio.

Kuo didesnė turima elektrinė galia, tuo trumpiau reikės įkrauti bateriją. 
Priklausomai nuo turimos elektros srovės galios ir tipo yra trys įkrovimo 
būdai:

•  Įprastinis įkrovimas.  Naudoja buitinio vienos fa-
zės elektros tinklo stiprio ir įprastinės įtampos srovę (pri-
klausomai nuo sutartinės galios: 3,7–11 kW, 230 voltų).

•  Pusiau greitas įkrovimas.  Naudojamas miesto ir garažo 
įkrovimo terminaluose, kurie paprastai naudoja trijų fazių kintamąją 
srovę. Gaunama didesnė galia palyginti su buitiniais tinklais, todėl 
gerokai sumažėja įkrovimo trukmė (1 valanda).

•  Greitasis įkrovimas.  Greitieji įkrovikliai tiekia 125 A ir 500 vol-
tų srovę, kuri užtikrina apie 60 kW atiduodamąją galia. Į šį įkrovimo 
būdą reikia žiūrėti kaip į ridos padidinimo ar patogųjį įkrovimą. Bateri-
jos įkrovimo trukmė yra gerokai mažesnė palyginti su kitais įkrovimo 
būdais.

Įkrovimo protokolai ir jungtys

Elektrinių transporto priemonių gamintojai nustatė savus ryšio protokolus, kurie sudaro baterijos įkrovimo proceso dalį. Šie protokolai pateikia 
duomenis apie baterijos būseną, įkrovos lygį, apsaugą įkrovimo metu ir apie patį įkrovimo procesą. Dėl nesuderinamumo tarp skirtingų protokolų 
jungčių, kaip dėl ryšio, taip ir dėl jungties konstrukcijos, gamintojams sunkiai sekasi standartizuoti savo įkrovimo sistemas.

• Mennekes jungtis:   tai yra pagrindinis Europos standartas. Jis 
pagrįstas tarptautiniu standartu IEC 62196 (Tarptautinė elektrotechni-
kos komisija).

Atsižvelgiant į skirtingas rinkas, yra įvairūs standartizuoti įkrovimo protokolai:

8 — WWW.EURECAR.ORG

Yra mišrusis įkrovimo nuolatine srove Mennekes variantas. Jis vadinamas Mennekes CCS Combined Charging System (Sudėtinė įkrovimo sistema) ir 
turi du papildomus kontaktus, skirtus nuolatinės srovės + ir –. Taip galima greitai įkrauti esant ne didesnei nei 100 kW galiai.

• SAE J1772 arba Yazaki: Tik JAV skirtas standartas.

Yra mišrusis įkrovimo nuolatine srove SAE J1772 variantas. Jis vadinamas SAE CCS Combined Coupler System (Sudėtinio sietuvo sistema) ir turi du 
papildomus kontaktus, skirtus nuolatinės srovės + ir –. Taip galima greitai įkrauti esant ne didesnei nei 90 kW galiai.



24 25
WWW.EURECAR.ORG — 9

P
A
G
R
I
N
D
I
N
I
A
I 

P
A
V
A
R
O
S 

S
I
S
T
E
M
O
S 

K
O
M
P
O
N
E
N
T
A
I

• CHAdeMO jungtis:   CHArge de MOve (įkrauk, kad galėtum judėti) iš japonų kalbos „išgerkime kavos“. Tai yra Japonijos 
greitojo įkrovimo standartas. Jis yra skirtas tik nuolatinei srovei, o fi ksavimo sistema yra rankinė.

Dėl jungčių įvairovės savo transporto priemonėse kai kurie gamintojai įrengia daugiau nei vieno tipo jungtį (vieną – įprastinio įkrovimo namie, o 
kitą – greitojo įkrovimo).

Traukos baterija

Tai yra elementas, sukaupęs cheminę energiją, kuri virsta elektros 
energija ir atlieka darbą, bateriją įjungus į elektrinę grandinę. Ji papras-
tai įrengiama po transporto priemonės dugnu, kad būtų galima suba-
lansuoti masę tarp transporto priemonės priekinės bei galinės dalies ir 
turėti žemą masės centro padėtį. Tai užtikrina optimalią trauką ir sutei-
kia transporto priemonei stabilumą.

Yra įvairių tipų baterijų, kurių pagrindinis skirtumas be atiduodamos 
galios ir elektrovaros iš esmės yra teigiamo ir neigiamo elektrodų me-
džiaga. Labiausiai paplitusios baterijos:

10 — WWW.EURECAR.ORG

Ličio jonų baterijos  yra pačios naujausios. Naujųjų medžiagų, 
pvz., ličio naudojimas sudarė sąlygas gauti didelį energijos tankį, dide-
lį našumą pašalinti atminties reiškinį, atsisakyti techninės priežiūros ir 
palengvinti perdirbimą.

Šio tipo bateriją sudaro didelis skaičius į modulius suskirstytų ir į blokus 

padalintų celių. Toliau pateiktame paveiksle yra pavaizduota traukos 
baterija iš nuosekliai sujungtų 192 celių, suskirstytų į 96 elementus. 
Konkrečiai šios baterijos vardinė įtampa yra 360 V ir ji gali būti eksplo-
atuojama esant didžiausiai 400 voltų įtampai. Jos energijos talpa yra 
apie 22 kWh, o rida – apie 150 km.

Baterijos tipas Švino 
rūgštinė

Nikelio-kad-
mio

Nikelio-metalų 
hidridų

Natrio-nikelio 
(Zebra)

Ličio jonų

Neigiamojo elektrodo 
medžiaga

Švinas Kadmis Metalų hidridai Natris Grafi tai, nitridai ir 
ličio lydiniai

Teigiamojo elektrodo 
medžiaga

Švino 
oksidas

Nikelio hidrok-
sidas

Nikelio hidroksidas Nikelis Ličio kobalto 
oksidas, vanadžio 

oksidas…
Elektrolitas Sieros 

rūgštis
Kalio hidroksidas Kalio hidroksidas Natrio-nikelio-chloridas Organinis tirpiklis 

ir ličio druska

Savitoji energija (Wh/kg) 30 - 50 48 - 80 60 - 120 120 110 - 160
Vieno elemento elektrovara 
(V)

2 1.25 1.25 2.6 3.70

Eksploatavimo trukmė 
(įkrovimo ir iškrovimo ciklų 
skaičius)

1000 500 1000 1000-2000 4000

Įkrovimo trukmė (h) 8 - 16 10 - 14 2 - 4 - 2 - 4
Savaiminis išsikrovimas 
per mėnesį (% visos 
įkrovos)

5 30 20 - 25

Įkrovimo našumas 82.5 72.5 70 92.5 90



26 27
WWW.EURECAR.ORG — 11

Pastaba.  Kai kurių sudėtingesnių transporto priemonių, pvz., Tesla 
Model S bateriją sudaro daugiau kaip 8 000 celių. Gaunama 100 kWh 
talpa ir vieno įkrovimo rida yra didesnė kaip 500 km.

Norint padidinti energijos naudingumo koefi cientą, šios baterijos turi 
autonominę aušinimo sistemą, kuri užtikrina optimalią celių darbinę 
temperatūrą. Šiuo atveju naudojamas oro kondicionavimo sistemos 
aušalas, kuris garintuve virsta garais ir vėsina oro srautą, orapūtės pu-
čiamą per visus baterijos modulius.

Šių traukos baterijų celės įkrovimo ir iškrovimo įtampa turėtų atitikti 
gamintojo nustatytas ribas. Tai daroma į grandinę įjungiant elektroninę 
valdymo sistemą, kuri kontroliuoja ir subalansuoja įkrovimo bei iškrovi-
mo ciklus ir jų tinkamą eigą. Šios valdymo sistemos būtinieji komponen-

tai yra, pvz., temperatūros jutikliai, srovės jutikliai, saugikliai, varžai ir kt.

Šių baterijų saugai užtikrinti naudojamas dvipolis grandinės pertraukiklis, 
kuriuo teigiami ir neigiami traukos baterijos gnybtai atjungiami nuo kitos 
transporto priemonės įrangos. Tai yra saugos sistema, kuri apsaugo 
nuo pavojingos srovės per kitas elektros įrangos dalis ir aukštos 
įtampos komponentus.

Kitas būtinas komponentas, kuris užtikrintų ilgalaikį traukos baterijos 
patvarumą ir tinkamą veikimą, yra prie neigiamo gnybto prijungtas elek-
troninis fi ltras. Šis fi ltras sugeria į jį įtekančios ir iš jo ištekančios srovės 
harmonikas.

Keitiklio blokas
Bloko paskirtis – paversti traukos baterijos nuolatinę srovę į trifazę 
kintamąją srovę, kuri maitintų didelės galios variklį. Be to, kai greitis 

mažėja, blokas paverčia variklio elektros energiją atgal į nuolatinę 
srovę, kuri įkrauna bateriją
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Pavaros variklis yra svarbus elektrinės transporto priemonės architek-
tūros komponentas. Jis paverčia elektros energiją į ratams perduoda-
mą mechaninę energiją.

Elektros variklis veikia indukcijos principu, kai statoriaus sukurtas ma-
gnetinis laukas sąveikauja su rotoriuje sukurtu magnetiniu lauku. Dėl 
šios abiejų laukų sąveikos arba „susidūrimo“ elektros variklio velenas 
pradeda suktis. Kai transporto priemonės greitis mažėja, toks variklis 

dar gali veikti kaip kintamosios srovės generatorius; šią srovę (keitiklis) 
išlygina į baterijai įkrauti naudojamą nuolatinę srovę.

Šių įrenginių pagrindinė dalis yra nejudantis statorius, kuriame išdėsty-
tos iš varinio laido pagamintos induktyvumo ritės, sudarančios paveiks-
le pavaizduotas apvijas, bei rotorius – magnetinė šerdis, kuri sukdama-
si perduoda judesį reduktoriaus sąrankai.

Variklio tipas

Elektros varikliai iš esmės gali būti skirstomi į dviejų tipų variklius: sin-
chroninius ir asinchroninius. Jie skiriasi veikimo principu.
Sinchroninių variklių rotoriaus sukimosi greitis yra lygus statoriaus 
magnetinio lauko sukimosi greičiui. O asinchroninių arba indukcinių 

variklių rotoriaus sukimosi greitis visuomet yra mažesnis nei statoriaus 
magnetinio lauko sukimosi greitis.

Pavyzdžiui, Renault ZOE ir Nissan Leaf naudojami sinchroniniai vari-
kliai, o Tesla – asinchroniniai varikliai.

Elektros pavaros variklis ir reduktoriaus sąranka

Svarbu.  Šių elektrinių transporto priemonių 12 voltų sistemos ne-
galima naudoti kitoms įprastinėms transporto priemonėms užvesti. 
Žemos įtampos sistemos tiekiama galia nėra skirta užtikrinti vidaus 
degimo transporto priemonės starterio variklio vartojamą galią.

Norint apsaugoti galios pavaros komponentus (keitiklio bloką, įkro-
viklį, elektros variklį, reduktoriaus sąranką ir kt.) nuo perkaitimo, yra 
įrengta aušinimo vandeniu sistema. Aušinimo sistemos temperatūra 
svyruoja apie 50 ºC, todėl naudojant temperatūros jutiklį šiluminė 
relė nėra būtina.

Ryšiui tarp keitiklio bloko ir elektros variklio naudojami specialūs 
laidai. Visos aukštos įtampos laidai yra ekranuoti, kad jie kiek įma-
noma geriau būtų apsaugoti nuo trukdžių.

Savo ruožtu, keitiklis valdo statoriaus fazių įjungimą priklausomai 
nuo rotoriaus padėties, galios poreikio, regeneracinio stabdymo ir 

nuo transporto priemonės judėjimo krypties.

Be to, keitiklis sumažina traukos baterijos įtampą iki žemos įtam-
pos, kad srovę būtų galima tiekti 12 voltų įtampa maitinamiems įren-
giniams ir įkrauti mažą 12 voltų bateriją.
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Šios apvijos gali būti sujungiamos žvaigžde (visų apvijų galai sujungia-
mi viename taške) arba trikampiu (visų trijų fazių apvijų galai sujungia-
mi nuosekliai, maitinimą sistemai tiekiant sujungimo taškuose). Toliau 
pateiktame paveiksle pavaizduoti šie du sujungimo tipai ir maitinimas 
220 V 10 A srove, kai jų grandinėmis teka skirtingo stiprio ir įtampos 
srovė.

Žvaigžde arba trikampiu sujungto variklio sukamoji galia yra vienoda. 
Tačiau, kai fazės yra sujungtos trikampiu, srovės stipris ir variklio 

sukimo momentas yra mažesni palyginti su šiais žvaigžde sujungtų 
fazių parametrais, o variklio sukimosi greitis ir įtampa yra didesni. Kita 
vertus, kai fazės yra sujungtos žvaigžde, greitis ir įtampa yra mažesni 
palyginti su trikampio konfi gūracija, o srovės stipris ir variklio sukimo 
momentas yra didesni. Todėl elektrinėse transporto priemonėse 
naudojami varikliai paprastai jungiami žvaigžde, kad būtų gautas 
didžiausias variklio sukimo momentas.
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Statorius

Ši sinchroninių ir asinchroninių variklių dalis yra beveik vienoda. Pa-
prastai statorius yra trifazis ir turi tris apvijas, tolygiai išdėstytas aplink 
korpusą. Dažniausiai šios apvijos žymimos U, V ir W.

Priklausomai nuo to, kaip apvijos yra pasiskirsčiusios aplink statoriaus 
korpusą, gaunamas didesnis ar mažesnis magnetinių polių skaičius.

Rotorius

Priklausomai nuo to, ar variklis yra sinchroninis ar asinchroninis, jis gali turėti vienokį arba kitokį rotorių. Asinchroniniai varikliai turi trumpai 
sujungtą rotorių. Sinchroniniai varikliai paprastai turi nuolatinio magneto rotorius.

•  Trumpai sujungtą rotorių  sudaro keli laidai, išdėstyti apie 
rotoriaus kraštus (paprastai variniai). Šių laidų galai jungiami trumpai 
jungiamuoju žiedu, jei neįmanoma sujungti rotoriaus apvijų iš išorės. 

Statoriaus magnetinis laukas sužadina rotoriaus srovę, sukuriančią 
rotoriaus magnetinį lauką, kuris yra būtinas, kad velenas pradėtų 
suktis.

14 — WWW.EURECAR.ORG

• Nuolatinio magneto rotorius  neturi „sukurti” magnetinio lau-
ko, gaudamas srovę iš maitinimo šaltinio, nes patys magnetai suku-
ria šį magnetinį lauką. Šio tipo magnetui gaminti dažnai naudojamas 
neodimis.

Reduktoriaus sąranka

Didelis elektros variklio apsisukimų skaičius (12 000 rpm) ir didelis su-
kimo momentas reiškia, kad elektrinėms transporto priemonėms ne-
reikalinga pavarų dėžė. Kadangi tokiu pat būdu elektros variklis gali 
tiekti galią nuo nulinio laiko momento (tuščiosios eigos nėra), sankabos 
sistema taip pat nereikalinga.

Tačiau būtina įrengti reduktoriaus sistemą (reduktoriaus sąranką) di-
deliam elektros variklio apsisukimų skaičiui paversti stabdymo sukimo 
momentu.

Reduktorių sudaro elektros variklio velenas (rotorius), varomasis krum-
pliaratis ir įprastinis diferencialas.

Nereikia įjungti tarpinio krumpliaračio, kad būtų galima važiuoti atbuline eiga, pakanka pakeisti elektros variklio sukimosi kryptį.

•  Fazinį rotorių  sudaro rotoriaus viduje suvyniota varinė apvija, 
kuri sujungiama su išore dviem kontaktiniais žiedais, įtaisytais ant to 
paties veleno. Šie žiedai gauna per kelis šepečius pastovų maitinimą 
rotoriaus apvijai maitinti, kad joje būtų sukurtas magnetinis laukas.
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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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REGENERACINĖ STABDŽIŲ SISTEMA

Nieko neįprasto, kad elektrinė transporto priemonė turi skirtingas stab-
dymo sistemas, tačiau atsižvelgiant į vairuotoją, stabdžių sistema turi 
veikti taip, kad būtų viena stabdymo jėga. Stabdymo įrangą sudaro kla-
sikinė hidraulinė sistema ir regeneracinė stabdžių sistema, kurios dalis 
yra traukos elektros variklis (kai jis veikia kaip srovės generatorius).

Hidraulinė stabdymo sistema paprastai turi stabdžių stiprintuvą, kuriam 
veikti būtinas vakuumas. Įprastinėje transporto priemonėje vakuumas 
susidaro įsiurbimo kolektoriuje (benzininis variklis) arba jį sukuria stab-
džių pedalas (dyzelinis variklis). Apskritai, elektrinės transporto priemo-
nės atveju šį vakuumą galima sukurti tik dviem būdais:

• Elektriniu vakuuminiu siurbliu, kuris įsijungia gavęs signalą iš slė-
gio jutiklio, įrengtą ant paties stabdžių stiprintuvo.

• Arba ABS sistemos naudojamas elektros variklis sukuria hidraulinį 
slėgį, kuris būtų naudojamas hidraulinėje grandinėje.

Šių tipų transporto priemonių regeneracinis stabdymas pradeda 
veikti, kai atleidžiamas akseleratoriaus pedalas. Tuo momentu 
elektros variklis nustoja sukti ratus, kad jo funkcija galėtų pasikeisti į 
generatoriaus. Rotorius sukasi iš inercijos ir sukelia elektromagnetinę 
indukciją statoriaus apvijose – tokiu būdu generuojama kintamoji srovė. 
Šią srovę keitiklio blokas išlygina į nuolatinę srovę, kuria įkraunama 
traukos baterija. Kuo labiau spaudžiamas stabdžių pedalas ir didėja jo 
spaudimo jėga, tuo daugiau energijos baterija gauna iš generatoriaus, 
dėl ko stabdoma stipriau.

Transporto priemonių rida gerokai padidėja naudojant regeneracinį 
stabdymą, ypač miesto sąlygomis. Kartu mažėja stabdžių dėvėjimasis.
Norint užtikrinti efektyvų elektrinės transporto priemonės stabdymą ir 
gauti kuo daugiau naudos iš regeneracinio stabdymo traukos baterijai 
įkrauti, reikia turėti stabdžių sistemą, kuri nuolat derintų abi stabdžių 
sistemas.
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Generatoriaus pasipriešinimo momentas iš dalies priklauso nuo jo apsi-
sukimų skaičiaus. Virsmo iš elektros variklio į srovės generatorių metu, 
trumpą laiką nėra jokio tipo sukimo momento, kai stabdymas visu 100 
% turi būti hidraulinis. Kai tik pasipriešinimo momentas atsiranda vėl, 
stabdymo sistema gali sumažinti arba netgi atjungti hidraulinį stabdy-

mą, kad būtų galima pasinaudoti regeneraciniu stabdymu. Mažėjant 
generatoriaus sukimosi greičiui, pasipriešinimo momentas neįmano-
mas. Tuo momentu vėl turi pradėti veikti hidraulinis stabdymas.

Todėl elektrinės transporto priemonės stabdymo sistema atjungia slėgį, kuriuo vairuotojas veikia stabdžių stiprintuvo siurblį, kad būtų galima derinti 
hidraulinį ir regeneracinį stabdymą, atsižvelgiant į stabdymo sąlygų reikalavimus.
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KLIMATO VALDYMO SISTEMA

Kadangi nėra vidaus degimo variklio, elektrinės transporto priemonės 
gamintojai turi atsakyti į du klausimus:

• Kaip maitinti oro kondicionavimo sistemos kompresorių;
• Kas turėtų būti šildymo sistemos šilumos šaltiniu.

Kalbant apie šilumos šaltinį, pirmosiose elektrinėse transporto prie-
monėse buvo įrengtas stacionarus šildymo įrenginys, kuris veikė nau-
dojant mažą degalų (benzino ar dyzelino) baką; tai šiek tiek panašu į 
namų šildymą.

Kitas, labiau šiuolaikinis variantas yra papildomi varžai, kurie maitinami 
traukos baterijos įtampa. Sistemą sudaro šie komponentai:

Papildomi varžai šildo skystį, kuris cirkuliuoja šildymo kontūru. Jie įsijungia, kai transporto priemonė važiuoja ir reikia aktyvinti šildymo funkciją.
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Rodykite pavyzdį su Gates Micro-V® ir užtikrinkite savo klientų variklių 
pranašumą. Yra keturių tipų diržai: Micro-V®, Stretch Fit®, Stop&Start ir 
Unique Fit. Dėl integruotos OE technologijos mišinyje, korduose ir 
rumbeliuose Micro-V® tampa pirmuoju OE kokybės lygio pasirinkimu.
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Siekiant padidinti ridą, daugelyje elektrinių transporto priemonių nau-
dojama programa, kuri gali numatyti salono šildymą ar vėsinimą, kai 
kraunama transporto priemonės baterija. Šiuo atveju tokiam procesui 
reikiama energija imama iš buitinio elektros tinklo, o ne iš transporto 
priemonės baterijos.

Savo ruožtu, transporto priemonės klimato valdymo įranga naudojama 
traukos baterijai aušinti.

Kitos transporto priemonės, pvz., Renault ZOE naudoja grįžtamąją kli-
mato valdymo sistemą; taip vadinama sistema kuri gali šildyti ir vėsinti 
orą. Salone šilumokaitis veikia kaip kondensatorius, kuris atiduoda šilu-
mą, arba kaip garintuvas, kuris gaivina orą. Abiejų šilumokaičių funkci-
jai apgręžti naudojamas elektra valdomų vožtuvų rinkinys.

Šaldymo kontūre naudojami tie patys komponentai, kurie naudojami 
įprastinėse transporto priemonėse. Tik oro kondicionavimo kompreso-
rius yra varomas jo viduje įrengtu elektriniu varikliu.

Šie kompresoriai paprastai yra spiralinio kompresoriaus tipo ir, kaip 
įprastinių transporto priemonių kompresoriai, jie yra įrengti variklio sky-
riuje.

Naudojamų dujų tipas priklauso nuo transporto priemonės pagaminimo 
metų. Dažniausiai naudojamos dujos yra R-134a ir 1234-yf.
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PATVIRTINTA 
KOKYBĖ

Eurol taip pat yra Tom Coronel tepalų tiekimo partneris FIA 
WTCC lenktynėse. Praėjusiais metais T. Coronel laimėjo 
dvejas lenktynes. „Net sudėtingomis sąlygomis Eurol 
produktai turi geras eksploatacines savybes. Aš didžiuojuosi, 
kad galiu pasiūlyti šį olandų markės produktą tarptautiniu 
mastu“, - teigia T. Coronel.


