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generatorių ir starterių dalys
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Golden Chimigal 
plovimo medžiagos
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Nauji akumuliatoriai motorinėms 
valtims ir kemperiams

Patarimai autoservisams: hidraulinio 
diržo įtempimo bloko keitimas 17 psl.

22 psl.
Continental gamins akumuliatorius 
elektromobiliams
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Nuo šiol AD Baltic skyriuose ieško-
kite naujų sportinio dizaino stabdžių 

diskų AD Sport. ADeCat elektroninia-
me kataloge šie diskai nurodomi 
kaip ABS gamintojo SPORTLINE 
arba BREMBO® prekė. Taip pat at-
sižvelgdama į Jūsų pageidavimus 
bendrovė AD Baltic planuoja AD 

Sport variantą tiekti pagal daugelį 
AD diskų katalogo pozicijų. Kaina, 

galimybės ir terminai derinami pri-
imant konkretų užsakymą. Dėl smul-
kesnės informacijos susisiekite su Jus 
aptarnaujančiu vadybininku.

AD Sport yra aukščiausios koky-
bės, sportinio dizaino stabdžių diskai, 

gaminami ir pagal vienetinius užsaky-
mus, ir partijomis pagal klientų pagei-
davimus. Šiems stabdžių diskams bū-
dingi puikūs fizikiniai parametrai, taip 
pat labai patrauklus modelio dizainas, 
kuris patraukia visų automobilių puo-
šybos entuziastų dėmesį. 

Stabdžių diskai AD Sport yra šiuolaiki-
nės medžiagų technologijos, daugybės 
mašininio apdorojimo darbų bei pažan-
gaus užbaigimo metodų, tokių kaip grę-
žimas ir pjaustymas, rezultatas. Sukurtas 
stilius leidžia reikšmingai sumažinti stab-
dymo atstumą, efektyviau šalinti teršalus 
ir dujas, pagerina aušinimo funkciją bei 
pailgina naudojimo trukmę. 

Nauji sportinio dizaino stabdžių diskai AD SPORT – 
patrauklus produktas automobilių tiuningo entuziastams

AD Baltic siulo Jums išbandyti Vokieti-
joje pagamintą naują 5 l Premium klasės 
vasarinį stiklo ploviklį, kurio sudėtyje yra 
valymo savybes gerinančio etilo spirito, 
taip pat konservantų, kad produktas ne-

gestų.

Stiklo plovikliai pasižymi išskirtiniu 
obuolių kvapu, nesukelia automobilio de-
talių korozijos, nepažeidžia guminių deta-
lių, tinka naudoti vasarą iki 
vėlyvo rudens. Neužšą-
la iki – 5 ºC.  

        Nauji AD vasariniai automobilių langų plovikliai – 
vokiškas preciziškumas ir nepriekaištinga kokybė

AD Sport – pagerintos 
aušinimo funkcijos ir pailginta 
naudojimo trukmė

AD vasariniai automobilio stiklo plovikliai yra 
malonaus obuolių kvapo, pasižymi vokiška kokybe bei 
puikiomis dulkių ir vabzdžių valomosiomis savybėmis

Nauji AD Baltic produktai
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AD Sport code Description ABS Delphi TRW Solid/
Vented Front/Rear

AD672923/T5 ALFA ROMEO 146; FIAT 500, BRAVO, CINQUECENTO, SEICENTO, MAREA, COUPE, PANDA, PUNTO, TIPO; FORD KA; LANCIA DELTA II, Y [240X40X11] 15857S BG2458 DF1745 S R

AD672549/T5 AUDI 100, A6; SKODA SUPERB; VW PASSAT (3B3, 3B3, 3B5, 3B6) [245X63,9X10] 17061S BG2746 DF2651 S R

AD673053/T5 AUDI A2, A3, TT; SEAT CORDOBA, IBIZA IV, LEON, TOLEDO II; SKODA FABIA, OCTAVIA, ROOMSTER; VW ORA, GOLF IV, NEW BEETLE, POLO [232X39,3X9] 16883S BG3034 DF2805 S R

AD673193/T5 FORD MONDEO III; JAGUAR X-TYPE [280X34X12] 17116S BG3663 DF4218 S R

AD672340/T5 ALFA ROMEO 147, 156, 164; FIAT CROMA; LANCIA DELTA [251X50,5X10] 15959OE BG2386 DF1739 S R

AD672488/T5 DAEWOO LANOS, ESPERO; OPEL ASTRA F, CALIBRA, KADET, VECTRA A, B [256X41X24] 15878S BG2443 DF1625 V F

AD672448/T5 SEAT AROSA, CORDOBA, IBIZA II, III; VW GOLF III, LUPO, WENTO, PASSAT (32B,3A2), CADDY II [256X38,7X20] 15810S BG2455 DF1533 V F

AD672551/T5 BMW 3 (E36, E46), Z3, Z4 [286X51,6X22] 16085S BG2623 DF1538 V F

AD672630/T5 HONDA CIVIC III, IV, V, VI, CRX II, III; ROVER 45, 25 [262X44,6X21] 16039S BG2759 DF3021 V F

AD672548/T5 AUDI A4, A6, SEAT EXEO; SKODA SUPERB [288X46,2X25] 16098S BG2745 DF2652 V F

AD672608/T5 SEAT CORDOBA, IBIZA I, II; VW GOLF II, CORRADO, PASSAT (3A2, 3A5) [280X39,2X22] 16069S BG2712 DF2631 V F

AD672960/T5 OPEL CALIBRA, VECTRA B [288X42X25] 16486S BG3142 DF2778 V F

AD673040/T5 AUDI A1, A2, A3; SEAT CORDOBA, LEON, IBIZA IV, V; SKODA FABIA, OCTAVIA, ROOMSTER; VW BORA, GOLF IV, FOX, POLO [256X36,5X22] 16880S BG3208 DF2803 V F

AD673035/T5 BMW 5 (E39) [296X76X22] 16332S BG3043 DF2769 V F

AD672861/T5 ALFA ROMEO 145, 146, 155; FIAT BARCHETTA, BRAVO, DOBLO, MAREA, PUNTO, TIPO; LANCIA DEDRA [257X40,5X20] 16046S BG2830 DF2686 V F

AD673039/T5 AUDI A3; SEAT TOLEDO II; SKODA OCTAVIA; VW BORA, GOLF IV, NEW BEETLE [280X36,5X22] 16881S BG3036 DF2804 V F

AD673180/T5 FORD MONDEO III; JAGUAR X-TYPE [300X47X24] 17151S BG3537 DF4147 V F

AD403302/T5 RENAULT LAGUNA I; CLIO I, II; MEGANE I, II, SCENIC I, II [280X44X24] 16924S BG3430 DF4110 V F

AD673041/T5 AUDI A3; SEAT CORDOBA, LEON, IBIZA IV, V; SKODA FABIA, OCTAVIA, ROOMSTER; VW GOLF IV, NEW BEETLE, BORA, POLO [288X34,2X25] 16882S BG3035 DF4027 V F

AD672520/T5 ALFA ROMEO 147, 156, GT, GTV, SPIDER; FIAT CROMA, DOBLO; LANCIA THEMA [284X43,5X22] 15953S BG2512 DF1749 V F

AD Sport gaminiai padės išpildyti 
vairuotojų, mėgstančių sportišką vai-
ravimą, bei automobilių puošybos ger-
bėjų, kuriems, be techninių parametrų, 
taip pat svarbu ir neįprasta išvaizda, 
svajones. Reikia pridurti, kad šiuo atve-
ju svajonės įgyvendinamos už protin-
gą kainą. 

Kam tinka AD Sport pasiūlymas?
• Vairuotojams, kurie renkasi dinami-

nį važiavimą, ir tiems, kuriems svar-
biausia – saugumas. 

• Automobilių sporto entuziastams, 
kurie domisi autoralio važiavimo 
įgūdžiais. 

• Automobilių puošybos mėgėjams, 
ieškantiems įspūdingos išvaizdos 
ir kartu šiuolaikinių stabdžių diskų. 

Kodėl verta rinktis AD Sport?
AD Sport siūlo plačiausią puošybos 

stabdžių diskų asortimentą, įskaitant 
specialius, vienkartinius gaminių, pri-
taikytų pagal specifinius kliento porei-
kius, užsakymus. 

Svarbiausia – kokybė
Neabejotinas AD Sport stabdžių 

diskų privalumas – ypač automobilių 
puošybos meistrams – patrauklus mo-

delio dizainas. Tačiau būtina pabrėžti, 
kad AD Sport gaminių forma yra to-
bulai suderinta su turiniu. Visos angos 
suformuotos specialiu, gerai apgal-
votu būdu, užtikrinant kuo lengvesnį, 
optimizuotą diskų aušinimą. Taip pat 
kruopščiai iš anksto planuojant buvo 
suformuotos išdrožos. Jų dizainas už-
tikrina efektyvų stabdžių trinkelių va-
lymą ir išorinių sluoksnių, susidarančių 
veikimo metu (sąnašų, „slidaus pavir-
šiaus“), šalinimą.

Lentelėje pateikiamas nuolat centri-
niame sandėlyje turimų diskų sąrašas.

Nauji AD Baltic produktai
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Variklio solenoidai 

Droseliniai vožtuvai
Droseliniai vožtuvai reguliuoja oro 

ir degalų mišinį. Įleidžiamo oro kiekis 
padidinamas arba sumažinamas nau-
dojant droselio korpuse esantį peteliš-
kės tipo vožtuvą. 

VDO droselinių vožtuvų asortimen-
tą sudaro: 
• elektromotoriniai droseliniai vožtuvai; 
• elektroniniai droseliniai vožtuvai.

Skaitmeniniai linijiniai solenoidai
Skaitmeniniai linijiniai solenoidai 

atlieka pakopinį oro srauto reguliavi-
mą droselio apėjimo vožtuve. Tokiu 
būdu visada užtikrinamas optimalus 
veikimas tuščiąja eiga. Veikdami drau-
ge su atitinkamais jutikliais šie prietai-
sai sparčiai reaguoja į bet kokį veikimo 
tuščiąja eiga pasikeitimą.

Išmetamųjų dujų 
recirkuliacijos vožtuvai
Elektra valdomi žiedinio tipo išme-

tamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvai 
leidžia tiksliau nei įprasti EGR vožtu-
vai valdyti didelį recirkuliacijos greitį 
dyzeliniuose ir tiesioginio įpurškimo 
benzininiuose varikliuose. Tokiu būdu 
šie vožtuvai padeda patenkinti griež-
tesnių emisijos standartų reikalavimus.  

Degalų sistemos
VDO degalų sistemos patikimai ir 

plačiai naudojamos įvairių automobi-
lių markių modeliuose. 

Degalų tiekimo blokai
Degalų tiekimo bloką sudaro de-

galų siurblys (kartais su sūkuriavimo 
indu), filtras ir atitinkamos jungės. Be 
to, tiekimo bloke gali būti įtaisytas svir-

tinis daviklis. Taip pat gali būti naudo-
jamas ir vamzdelio tipo daviklis. 

Degalų siurbliai
Degalų siurblys yra degalų tiekimo 

bloko dalis. Degalų siurblys įtaisytas bake. 

Benzino įpurškiamasis vožtuvas
Tikslus degalų kiekis nustatomas 

pagal tai, kaip veikia variklis. Įpurškia-
masis vožtuvas purškia tiksliai apskai-
čiuotą degalų kiekį nustatytu laiku 
priešais įleidžiamąjį vožtuvą ir tokiu 
būdu užtikrina švarų ir efektyvų degalų 
naudojimą. 

Degalų slėgio reguliatoriai
Degalų slėgio reguliatoriai palaiko 

nurodytą degalų slėgį. Jei slėgis virši-
jamas, spyruoklinė membrana atidaro 
grįžtamojo srauto kanalą, per kurį per-
tekliniai degalai grįžta į degalų baką.

Nuo šiol  VDO, Continental  korporacijos prekės ženklo, produkcijos ieškokite visuose AD Baltic 
padaliniuose. Verslo junginys, kurį sudaro Continental, VDO, ATE ir Barum prekių ženklai, siūlo 
elektroninius gaminius, sistemas ir paslaugas, skirtas komerciniams ir specialios paskirties 
automobiliams, taip pat platų specializuotoms automobilių dirbtuvėms reikalingų gaminių 
asortimentą bei atsargines detales nepriklausomai atsarginių dalių rinkai.

aukštos kokybės sprendimai 
jau AD Baltic prekyboje

Nauji AD Baltic produktai
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Vamzdelio tipo davikliai
Vamzdelio tipo davikliai naudoja-

mi degalų lygiui matuoti. Jie sujungti 
su elektroninio ekrano bloku. Kai kurie 
davikliai įžeminti. Neįžeminti davikliai 
turi atskirą įžeminimo jungtį. 

Svirtiniai davikliai 
Jie skirti degalų lygiui matuoti ir yra 

sujungti su elektroninio ekrano bloku. 
Kai kurie davikliai įžeminti. Neįžeminti 
davikliai turi atskirą įžeminimo jungtį. 

Varikliui valdyti 
skirti jutikliai

Oro srauto jutikliai
Vis didėjantis dėmesys CO2 emisijų 

mažinimui reiškia, kad vis svarbesni 
tampa ir oro srauto jutikliai siekiant už-
tikrinti optimalų oro ir degalų santykį. 

Oro jutikliai įtaisyti iš karto už oro 
filtro. Šie jutikliai tiekia informaciją apie 
temperatūrą, drėgmę ir įleidžiamo oro 
kiekį. Nepaisant ypač kompaktiškos šių 
jutiklių konstrukcijos, jiems pritaikoma 
tikslumo technologija, kuri kartu su kitais 
variklio duomenimis padeda užtikrinti 
optimalų variklio valdymą. 

Rato greičio jutikliai
Rato greičio signalas svarbus to-

kioms elektroninėms sistemoms, kaip 
ABS arba ASC.

Paskirstymo veleno jutikliai
Paskirstymo veleno jutiklis įtaisytas 

cilindro galvutėje ir jis fiksuoja paskirs-

tymo veleno krumpliaračio padėtį. Ši in-
formacija reikalinga tokioms funkcijoms, 
kaip įpurškimo aktyvavimas nuoseklaus 
įpurškimo varikliuose, magnetinio vož-
tuvo, skirto įpurškimo sistemose su siur-
blio vožtuvu ir cilindrams būdingai trūk-
čiojimo kontrolei, paleidimo signalui.

Alkūninio veleno jutikliai
Alkūninio veleno jutiklis tiekia in-

formaciją apie esamą alkūninio veleno 
padėtį. Tada variklio valdymo sistema 
gali naudoti šiuos duomenis ir apskai-
čiuoti sūkių skaičių per minutę. Dėl šių 
verčių galima numatyti ekonomiškiau-
sią automobilio degalų įpurškimo ir už-
degimo laiką. 

Detonacijos jutikliai
Modernūs varikliai, kurie užtikrina 

aukštą suspaudimo laipsnį, turi trūku-
mą: dėl jų konstrukcijos variklis linkęs 
detonuoti, todėl gali atsirasti pažeidimų. 
Detonacijos jutikliai patikimai matuoja 
variklio bloko vibracijas, kurios priskiria-
mos variklio detonacijai. Tai leidžia atitin-
kamai nustatyti uždegimo kampą ir kitus 
parametrus, kad variklis galėtų toliau tin-
kamai veikti ir neviršyti detonacijos ribos. 
Tokiu būdu ne tik apsaugomas variklis, 
bet ir mažinamos degalų sąnaudos. 

Slėgio jutikliai
MAP ir T-MAP jutikliai matuoja oro 

spaudimą įleidimo kolektoriuje už dro-
selinės sklendės, tokiu būdu nustato-
mas oro įleidimo lygis. Ši informacija 
nepaprastai svarbi įpurškiamų degalų 
kiekiui apskaičiuoti, siekiant tinkamo 

oro ir degalų mišinio. Dinaminė šių va-
riklių valdymo komponentų matavimo 
funkcija labai svarbi automobilių tar-
šos mažinimo požiūriu. 

HVAC (šildymo, 
vėdinimo ir oro 
kondicionavimo) 
pūstuvų ir ventiliatorių
sistemos 

Ventiliatorių sistemos
Varikliuose pritaikomi du aušinimo 

metodai: aušinimas oru arba skysčiu. 
VDO ventiliatorių sistemas sudaro: 
• aušinimo moduliai;
• aušinimo varikliai;
• aušinimo ventiliatoriai. 

HVAC pūstuvų sistemos
Dėl HVAC pūstuvų sistemų į kelei-

vio skyrių patenka reguliuojamas oro 
kiekis. Šie kokybiški oro pūstuvai veikia 
efektyviai ir užtikrina minimalų triukš-
mo lygį. 

HVAC pūstuvų sistemoms siūlomi: 
• pūstuvo moduliai;
• pūstuvo varikliai; 
• pūstuvo rezistoriai.

Langų ir priekinių 
žibintų plovimo 
sistemos

Langų plovimo monosiurbliai
Monosiurbliai turi vieną išleidimo 

angą ir tiekia ploviklį priekiniam arba gali-
niam langui valyti. Kad skystis būtų tiekia-
mas abiem langams, reikia dviejų siurblių. 

Nauji AD Baltic produktai
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Dvigubo veikimo langų 
plovimo siurbliai 
Dvigubo veikimo siurbliai gali tiekti 

ploviklį dviem kryptimis. Naudojant tik 
vieną siurblį plovimo aparato skystis 
yra tiekiamas pro vieną arba abi prieki-
nio arba galinio lango angas. 

Priekinių žibintų plovimo 
monosiurbliai
Priekinių žibintų lęšiams plauti nau-

dojami priekinių žibintų plovimo siurbliai. 
Šie siurbliai į priekinių žibintų lęšių plovi-
mo purkštukus tiekia atitinkamą ploviklio 
kiekį ir užtikrina aukštą vandens spaudi-
mą, kuris būtinas plovimo funkcijai. 

Priedai
VDO priedai apima platų gaminių 

asortimentą, skirtą priekinio stiklo ir 
priekinių žibintų plovimo sistemoms: 

• ploviklio lygio jutikliai;
• jungtys;
• vožtuvai;
• filtrai;
• purkštukų adatos;
• ploviklio talpyklos. 

Plovimo purkštukai
Plovimo purkštukai tiekia ploviklį, 

skirtą priekiniam ar galiniam stiklui bei 
priekiniams žibintams valyti. Kai kurie 
purkštukai turi nuo nutekėjimo ap-
saugantį vožtuvą, kuris neleidžia grįžti 
skysčio srautui. 

Solenoidai, skirti centrinėms 
užrakto sistemoms
Šiuos solenoidus valdo centrinio 

užrakto ir (ar) nuotolinio valdymo sis-
temos. Kiekvienas solenoido valdomas 

motoras reguliuoja kėlimo įtaisą, kuris 
įjungia ar išjungia užraktą. Be to, kėli-
mo įtaisą gali užlaikyti užrakto (auto-
matinės spynos) mechanizmas, tokiu 
būdu kėlimo įtaisą galima panaudoti 
kaip apsaugą nuo vagių. Gaminių asor-
timente siūlomi solenoidai, skirti: 

• durelėms;
• galiniams bortams, galiniams 

langams ir bagažinės dangčiams;  
• degalų pylimo sklendėms.

Biffi & Premoli bendrovė, įkurta 
1949 m. ir akredituota pagal UNI EN 
ISO 9001:2008 standartų sistemą, yra 
pripažinta ir žinoma automobilių ir mo-
tociklų pramonės komponentų plėtros 
ir gamybos srityse. Visi šios bendrovės 
gaminiai atitinka aukščiausius tarptau-
tinius standartus. 

Biffi & Premoli bendrovė 
nuosekliai plėtė gaminių asor-
timentą, didino užimamą 
rinkos dalį ir tobulino savo 
gebėjimus aprūpinti OEM 
(originaliosios įrangos ga-
mintojų) ir atsarginių dalių 
rinkos sektorius tiek statybinio 
transporto, tiek įprastų automobilių 
rinkose. 

  Biffi & Premoli bendrovė yra ly-
derė automobilių aušinamųjų siste-
mų, alyvos ir degalų kontūrų dangčių 
gamybos srityje ir siūlo visapusišką 

kontinentinių ir plokščių saugiklių, 
kurie tiekiami aukščiausios kvalifikaci-
jos konstruktoriams visame pasaulyje, 
asortimentą.

Nauji Biffi & Premoli 
saugikliai jau prekyboje

Kodai
1099.10 STD BLADE BLISTER SET 10 PCS, 1090 MINI BLADE BLISTER SET 6 PCS, 1043 STD BLADE FUSES 10A BOX 100 PCS, 
1044 STD BLADE FUSES 15A BOX 100 PCS, 10305 MINI BLADE FUSES 10A BOX 50 PCS, 1081 MAXI BLADE FUSES 30A BOX 10 PCS,
1082 MAXI BLADE FUSES 40A BOX 10 PCS, 1083 MAXI BLADE FUSES 50A BOX 10 PCS, 1084 MAXI BLADE FUSES 60A BOX 10 PCS, 
10306 MINI BLADE FUSES 15A BOX 50 PCS, 10100 STD BLADE FUSES 80 PCS, 1041 STD BLADE FUSES 5A BOX 100 PCS

Ieškokite e. kataloge .

Biffi & Premoli bendrovė siūlo 
visapusišką kontinentinių ir 
plokščių saugiklių asortimentą

Kodai
Droselinės sklendės: 
408-237-111-012Z, 408-237-130-002Z, 
408-238-321-006Z, 408-238-323-008Z
Oro srauto matuokliai: 
5WK96050Z, 5WK9609Z, 5WK9623Z, A2C59512900
Ventiliatoriai: 
3736003804V, 7733001011V, 7734002009V, A2C59511338
Centrinio užrakto dalys: 
X10-729-002-009, X10-729-002-014, X10-729-002-015
Kuro lygio daviklis: 
220-806-005-001Z, 221-824-068-043Z, 221-824-092-004Z
Kuro siurbliai: 
220-801-005-005Z, 228-222-009-002Z, 
993-745-097Z, A2C59511651
Kuro siurbliai: 
220-801-005-005Z, 228-222-009-002Z, A2C59511651, 
E22-041-094Z
Kuro purkštukai: 
A2C59511911, A2C59511971

Nauji AD Baltic produktai



www.adbaltic.lt    2012 Nr. 1 7



8 2012 Nr. 1    www.adbaltic.lt

Taikoma technologija
• Thick Grid (storos akumuliatoriaus 

plokštelės) technologija reiškia, kad 
kiekviename plokštelės struktūros 
elemente yra daugiau aktyviosios 
medžiagos. Tokiu būdu padidina-
ma elektros energijos tiekimo galia 
bei pagerinama intensyvaus ciklo 
funkcija. 

• Envelope Separators (apgaubian-
čių tarpiklių) technologijai naudo-
jamas polietileno stiklo pluoštas, 
kuris atskiria kiekvieną plokštelę. 
Tokiu būdu užtikrinamas geresnis 
atsparumas vibracijoms bei ilgesnis 
naudojimas. 

• 
Aukštesnio lygio saugumas
Rėmo stabdymo mechanizmas: vi-

siems Leisure & Marine gaminiams nau-
dojama labyrinth lid („labirinto dang-
telio“) technologija su dujų šalinimo 
sistema, kuri padeda nukreipti visas 
dujas ir tokiu būdu bet kokios emisijos 
saugiai išmetamos į furgono, namelio 
ant ratų ar katerio išorę. 

Papildomas patogumas
Įkrovimo būklės indikatorius: Leisure 

akumuliatoriai turi integruotą įkrovi-
mo indikatorių, atspindintį akumulia-
toriaus būklę. Šis indikatorius rodo, 
kada reikia įkrauti akumuliatorių. 
Tvirta rankena: visi akumuliatoriai turi 
tvirtą rankeną, todėl juos patogu nešti. 

Megalight Power gaminiuose naudo-
jama pažangi AGM technologija, pa-
sižyminti absorbuotais elektrolitais. 
Šių akumuliatorių dizainas užtikrina 
patikimus atsinaujinančios energijos 
taikymo sprendimus, daugkartinius 
iškrovos ciklus ir optimalią paleidžia-
mąją galią. 
• 100 proc. neišsiliejantys akumulia-

toriai, tobulai tinkami naudoti pa-
talpose, jachtose ir furgonuose.   

• Daugiau nei 400 ciklų, kai iškrovos 
gylis (DOD) lygus 75 proc. 

• Itin ilgas naudojimo laikotarpis. 
• Nereikalauja jokios priežiūros. 
• Atsparūs vibracijoms.

Leisure tipai 95551, 95751 ir 95804 visa-
da žymimi „L+“.

Kodai
95751 MARINE, 95752 MARINE, 95804 MARINE, 
ML1200C MEGALIGHT

Ieškokite e. kataloge .

naudoti motorinėms valtims ir kemperiams

Leisure akumuliatoriai 
turi integruotą įkrovimo 
indikatorių, atspindintį 
akumuliatoriaus būklę

Leisure & Marine
akumuliatoriai – tobulai tinkami

MONBAT bendrovės siūlomas Monolith Power (Leisure & Marine) asortimentas skirtas 
specialiai tiems atvejams, kai reikia pastovaus ir ilgalaikio elektros energijos tiekimo, 
kad būtų užtikrinta didelė įsukimo galia, būtina šaltam varikliui paleisti. 

Nauji AD Baltic produktai
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Nauja sintetinė variklinė alyva Dexos 2 5W-30 jau prekyboje

Unikalių charakteristikų visiškai sin-
tetinė variklinė alyva Toyota SAE 5W-30 
atitinka aukščiausią API klasifikacijos 
klasę. Tai universalioji alyva, kuri pui-
kiai tinka benzininiams ir dyzeliniams 
varikliams, užtikrindama lengvą jų pa-
leidimą, idealią visų detalių ir mazgų 
švarą, geriausius galingumo rodiklius 
ir ilgiausią variklio eksploatavimo truk-

mę. Dėl specifinių šiluminių klampos 
charakteristikų variklinė alyva Toyota 
SAE 5W-30 geriausiu būdu sprendžia 
nepakankamo variklio tepimo palei-
džiant šaltą variklį problemą ir užtikri-
na didžiausią jo darbo patikimumą.

Specifikacijos:
ACEA: A3, B3, B4; API: SL / CF

Magneti Marelli Aftermarket bendrovė, 
priklausanti Fiat Group grupei ir dirbanti 
atsarginių dalių rinkoje, yra pasaulinio 
masto atsarginių dalių ir diagnostikos 
įrangos, skirtos automobilių rinkai, tie-
kėja. Magneti Marelli bendrovė siūlo apie 
30 tūkst. prekių asortimentą, įskaitant 
elektros sistemos ir elektroninius, me-
chaninius gaminius, automobilio kėbulo 
detales, automobilių puošybos prekes, 
diagnostikos ir dirbtuvių įrangą. 

Magneti Marelli Aftermarket siūlo platų 
originaliųjų gaminių pasirinkimą ir tiekia 
atsargines dalis kai kuriems pasaulinio ly-
gio gamintojams. Šios bendrovės patirtis 
padeda užtikrinti puikią gaminių kokybę 
ir labai patrauklią kainą. 

Kintamosios srovės generatoriams 
ir starterių varikliams skirtos 
atsarginės dalys 
Kintamosios srovės generatoriams 

ir starterių varikliams skirtų originaliųjų 
atsarginių dalių asortimentą sudaro stan-

dartinės detalės, tinkančios keleiviniams 
automobiliams, furgonams, sunkveži-
miams ir specialiosios paskirties transpor-
tui. Siūlomų dalių asortimentas apima: 
solenoidus, starterio pavaras, įtampos 
reguliatorius, šepetėlius ir šepetėlių lai-
kiklius, lygintuvus, skriemulius, rotorius, 
statorius, kurie naudojami originaliųjų 
Magneti Marelli generatorių ir starterių 
variklių remonto darbams. Magneti Ma-
relli Aftermarket bendrovė yra sukūrusi ir 
universalią generatorių bei starterių vari-

klių atsarginių dalių programą Allmakes, 
naudojamą ne vien Magneti Marelli, bet ir 
kitų žymių gamintojų mechanizmų kinta-
mosios srovės generatoriuose bei starte-
rių varikliuose.

Magneti Marelli generatorių ir starterių dalys – 
puiki gaminių kokybė ir patraukli kaina

Kodai
AMB0138, AMS0030, AMB0199, AMB0226, AMP0225, 
AME0126, AMP0301, AMH0004, AMH0029

Ieškokite e. kataloge .

Magneti Marelli bendrovės patirtis 
padeda užtikrinti puikią gaminių 
kokybę ir labai patrauklią kainą

Tai visiškai sintetinė degalus tau-
panti variklių, kuriuose yra įdiegta Lon-
gLife-Service technologija, alyva. Ji su-
kurta specialiai GM / Opel automobilių, 
pagamintų nuo 2010 m., modeliams, 
kurių benzininiai ir dyzeliniai varikliai 
turi kietųjų dalelių filtrus (DPF). Šis 
produktas taip pat atitinka ankstes-
nes GM specifikacijas: GM-LL-A-025 ir 
GM-LL-B-025. Vadinasi, alyva „lengvai 
suderinama“ ir visiškai tinka ir senes-

niems Opel, SAAB, Vauxhall, Chevrolet 
modeliams. 

Šią alyvą puikiausiai galima panau-
doti BMW, MB ir VW automobiliuose, 
nes produktas atitinka šių automobilių 
gamintojų specifikacijas.

Toyota SAE 5W-30 užtikrina lengvą variklio paleidimą

Dexos 2 5W-30 sukurta specialiai 
GM / Opel automobilių, pagamintų 
nuo 2010 m., modeliams, kurių 
benzininiai ir dyzeliniai varikliai turi 
kietųjų dalelių filtrus (DPF)

Toyota SAE 5W-30 – universalioji alyva, 
kuri puikiai tinka tiek benzininiams, 
tiek dyzeliniams varikliams

Specifikacijos: 
ACEA – A3/B4/C3; API SM/CF; BMW LL-04 , 
GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; GM-dexos 2; MB 
229.51; VW 505.02 / 505.00 / 505.01

Nauji AD Baltic produktai
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Neseniai atliktas klientų tyrimas dar 
kartą įrodė, kad ADeCAT išlieka popu-
liariausias automobilių detalių paieš-
kos ir užsakymo katalogas Lietuvoje ir 
Latvijoje. 

Klientai pateikė tokius pagrindi-
nius ADeCAT privalumus:

• į kompiuterį nereikia įdiegti jo-
kios papildomos programos;

• galima pasirinkti automobilį, ku-
riam ieškoma detalė;

• leidžia rasti detalę įvedus origina-
lųjį kodą;

• vartotojo meniu visiškai konfigū-
ruojamas;

• nereikia jokių atnaujinimų;
• įdiegtas tiesioginio detalių užsa-

kymo modulis;

• labai paprasta naudotis;
• matoma detalių paveikslėlių ga-

lerija padeda identifikuoti reikia-
mą detalę;

• susiejama su visomis sąskaitų 
programomis;

• matomos publikacijos (skelbimai);
• matomos akcijų kainos ir t. t.

          ADeCAT išlieka populiariausias automobilių detalių 
paieškos ir užsakymo katalogas Lietuvoje ir Latvijoje

Tikimės, kad nuolat atsinauji-
nančios ADeCAT katalogo funkci-
jos ir toliau lengvins bei spartins 
Jūsų darbą parenkant, užsakant 
ir įsigyjant aukščiausios kokybės 
automobilių detalių!

Siekiant tobulo vaþiavimo

ADeCAT – patogiausia sistema
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Taip pat svečiai turėjo galimybę 
įvertinti ir paskanauti tikros Bavarijos 
regiono virtuvės valgių bei gėrimų.

AD Baltic ini-
cijuotame kon-
kurse „Tapk AD 
Ambasador iu-
mi“ klientai galė-

jo atskleisti ir parodyti visą savo kūrybi-
nį potencialą ir sumanumą išstatydami 

įvairius AD produktus savo parduotu-
vėse. Buvo nustatyti tokie AD produk-
tų išstatymo vertinimo kriterijai: stilin-
gumas, prekių gausa, patrauklumas 
pirkėjui, išradingumas, originalumas. 
Autoritetingai komisijai teko nelengva 
užduotis išrinkti 5 geriausius AD amba-

sadorius tiek dėl gausaus dalyvių skai-
čiaus, tiek dėl išskirtinio savitumo.

Klientai, dalyvavę ir laimėję AD Bal-
tic organizuotoje MANN FILTER akcijoje, 
buvo pakviesti į pramoginę pažintinę 
kelionę po Vokietiją. Šios išvykos metu 
aplankytos MANN FILTER ir Audi gamy-
klos. MANN FILTER gamykloje svečiai 
trumpai supažindinti su įmonės istorija, 
technologijomis ir produkcija. Aplanky-
tas MANN FILTER logistikos centras. 

Konkurso AD Ambassador 2011 nugalėtojai

MANN FILTER – sveiki atvykę į Bavariją!

Audi gamyklos plotas prilygsta 
Monako valstybės plotui

Konkurse laimėjusiems klientams 
(įmonėms „Dorema“, „Autolek“, 
„Alavina“, „Automeistras“, 
„Klaudvaida“) buvo įteikti AD 
AMBASSADOR 2011 ženklai, 
padovanota linksma šventinė 
vakarienė visai komandai.
Dar kartą sveikiname!

Svečius maloniai nustebino 
Lietuvos vėliava prie MANN FILTER 
gamyklos

Naujienos iš AD Baltic
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Europoje daugiau kaip 80 mln. leng-
vųjų automobilių ir komercinio transpor-
to priemonių aprūpinti SKF ratų guoliais. 
Siūlydamas daugiau nei 95 proc. rinkoje 
paklausą turinčio asortimento SKF su-
teikia Jums galimybę susirasti bet kuriai 
transporto priemonei būtiną produktą.

Be to, SKF guoliai yra daugelio au-
tomobilių originaliosios įrangos dalis. 

Atsarginių dalių prekybai SKF ratų 
guolius tiekia komplektais, taip išvaduo-
damas Jus nuo problemų, kurias sukelia 

būtinybė užsisakyti daugybę atskirų de-
talių, reikalingų keičiant guolius. Kiek-
viename komplekte yra visi riebokšliai, 
vielokaiščiai, distanciniai žiedai, veržlės ir 
kiti būtini komponentai, reikalingi norint 
tinkamai pakeisti vieno rato guolius.

Gelly Bianco pasta – tai aukštos ko-
kybės parfumuotas citrinų kvapo gelis 
sunkiai nuvalomam purvui ir tepalui 
šalinti, skaldo riebalus, turi odą rami-
nančių ir apsaugančių savybių. Dėl 
naujoviškos formulės su gliceroliu ir 
apsauginėmis medžiagomis gelis tinka 
dažnai naudoti, apsaugo odą nuo ski-
linėjimo ir paraudimo. Panaudojus gelį 
susidaro apsauginė plėvelė.

Solid-Mann – tai tiršta aukštos ko-

kybės rankų valymo pasta su abrazyvi-
niais priedais 4 L taroje, ypač 
tinkanti sunkiai nuvalomam 
purvui ir tepalui šalinti, pa-
sižyminti riebalų šalinimo, 
minkštinimo bei kitomis ap-
sauginėmis savybėmis. 

Golden Chimigal pastos rankoms –
švarus pasiūlymas mechanikams

Golden Chimigal pastos 
rankoms – ir švara, ir odos 

apsauga. Mechanikai jas myli

Ieškokite e. kataloge .

          SKF ratų guoliai – guolių markė, pelniusi didžiausią 
pasaulio profesionalių automobilininkų pripažinimą

Kodai
VKBA529, VKBA1355, VKBA542, VKBA1356, 
VKBA1358, VKBA3455

Važiuojant 80 km/val. greičiu, su-
sidėvėję amortizatoriai (net ir auto-
mobiliuose, kurie turi įmontuotą ABS 
arba ESP sistemą) stabdymo kelią pa-
ilgina iki 3 metrų. 

Toks atstumas gali reikšti skirtumą 
tarp saugaus sustojimo ir avarijos. 

KYB yra didžiausias pasaulyje amorti-
zatorių tiekėjas automobilių gamintojams.

Pasaulyje kas ketvirtame automo-
bilyje yra įmontuoti KYB amortizatoriai. 

Amortizatoriai yra vei-
kiami išorinių veiksnių, t. y. 
atmosferos kritulių, smėlio, 
druskos. Dėl minėtų veiksnių 
gali atsirasti korozija arba jie 
gali blogiau funkcionuoti. 
Amortizatorius būtina tikrin-
ti kas 20 000 km ir keisti, jei-
gu jie pradeda blogai veikti. 

KYB – aukščiausios kokybės amortizatoriai

Amortizatoriai: 
susidėvėję amortizatoriai riboja greitį, 
kuriuo transporto priemonė gali sau-
giai pasukti. Taip pat padidėja hidro-
dinaminio slydimo rizika (angl. aqu-
aplanning).
Stabdžiai: 
dėl susidėvėjusių amortizatorių pailgėja 
stabdymo kelias. Vos 3 metrai stabdymo 
kelio gali reikšti skirtumą tarp saugaus 
stabdymo ir susidūrimo su kliūtimi.
Padangos: 
susidėvėję amortizatoriai paspartina 
padangų dėvėjimąsi.

AMORTIzATORIAI 
IR SAUgUMAS

Ieškokite e. kataloge                        .

Kodai
665030, 443800, 551807, 343319

Dėmesio! Pagal Jūsų poreikius praplėtėme kyB amortizatorių spektrą. 
Dabar AD Baltic padaliniuose rasite daug didesnį šių amortizatorių pasirinkimą nei iki šiol.

Sezoniniai produktai. Aukščiausia klasė
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The Ferodo brand is a registered trademark of 

Visada yra lengViausias
būdas apsaugoti saVe!

Su Ferodo OE kokybės stabdžių trinkelėmis!
Kai kurie žmonės deda daug pastangų apsau-
godami savo automobilius. Bet tik keli daly-
kai gali Jums suteikti to paties lygio apsaugą 
ir kontrolę, kaip Ferodo OE kokybės stabdymo 
spredimai. Ferodo pagerina stabdymo atkarpą,  
suteikia stiprią ir pastovią stabdymo jėgą ir iš 
tikrųjų žemą triukšmo lygį.
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Pirminio plovimo linija 
Automobiliams skirtos priemonės

Dėl inovatyvios ir 
ypatingos formu-
lės DINAMIC plo-
viklis pašalina vi-
sus nešvarumus, 
nesugadindamas 
a u t o m o b i l i o 
kėbulo. DIVOR-

WASH priemonė tinka ir bjauriausiam 
purvui pašalinti.

Sunkvežimiams skirtos priemonės
GEOS EXTRA. Tinka mikro-
autobusams, autobusams, 
statybiniam transportui, 
traktoriams. Naudojama 
be šepečių, emulsinė, len-
gvai nuplauna visų tipų 
nešvarumus.

Putų ir
šampūnų linija
FOAMY CALOUR 
asortimente skir-
tingų spalvų putos: 
baltos, raudonos, 
mėlynos, žalios ir 
geltonos. SHAM-

POS E labai tinka rankiniam automobilių 
ir motociklų plovimui.

Vaško džiovinimo linija
VEIL ir VEL PLUS.
 Dėl ypatingų kom-
ponentų automo-
bilio kėbulas ilgiau 
blizga ir išlaikomas 
poliravimas.

Padangų apsaugos linija
NEROS padangoms ir guminėms da-
lims suteikia blizgesio ir minkštumo. 

Apsaugo gumą nuo nei-
giamo saulės ir vėjo po-
veikio, taip pat nuo įtrū-
kimų ir laiko įtakos.

Vidaus apdailos linija
FIBREX ploviklis ir bakte-
rijų naikiklis naudojamas 
tekstilei, apmušalams, ki-
limėliams ir t. t. Atgaivina 
spalvą.

Išorės apdailos linija
PLASTYLUX: kvapnus, silikono pagrin-
du pagamintas produktas, skirtas bam-
periams ir visoms plastikinėms dalims 
atnaujinti.
DEKATRAM: tirpiklis, 
pašalinantis degutą 
nuo automobilių, 
sunkvežimių, staty-
binio transporto ir 
t. t.

Golden Chimigal tai įvairios plovimo priemonės, skirtos komercinio transporto, lengvų-
jų automobilių bei žemės ūkio technikos priežiūrai ir plovimui. Ši įmonė specializuojasi 
valymo priemonių gamybos srityje. Siūlomų produktų asortimentą sudaro trys pagrin-
dinės grupės: automobilių, pramonės ir bendruomenės linijos.

          Golden Chimigal plovimo medžiagos 
kosmetinei automobilių priežiūrai, plovykloms

Sezoniniai produktai. Aukščiausia klasė

gKN Land Systems, 
Expect More
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RATŲ gUOLIŲ  KOMPLEKTAS
CX gaminių programoje, skirtoje 

motoriniams automobiliams, siūlomas 
platus guolių ir guolių įrangos asorti-
mentas:

 • ratų guolių komplektai stebulėms;
 • stebulės;
 • trapeciniai diržai;
 • visų tipų ritininiai guoliai;
 • guolių priedai;
 • paprastieji guoliai;
 • guolių blokai;
 • automobilių balansavimo svirčių 

komplektai.
Pagrindinė idėja, kuria vadovau-

jamasi projektuojant ir gaminant CX 

ratų guolių komplektus, – užtikrinti 
saugią ir patogią kelionę bei lengvą 
ir pastangų nereikalaujantį ratų guolių 
komplekto montavimą. Naudodami CX 
ratų guolių komplektus lengvai ir grei-
tai pakeisite automobilio ratų stebulės 
guolius.

Vieną ratų guolių komplektą suda-
ro visi reikalingi komponentai: tai ne 
tik visų guolių, bet ir kitų būtinų ele-
mentų rinkinys.

Siūlomi daugiau nei 700 pavadini-
mų CX ratų guolių komplektai, naudo-
jami daugiau kaip 90  proc. visų auto-
mobilių modelių.

CX automobilių dalys

CX – paprasti ir nebrangūs sprendimai 
ekonominės klasės automobiliams

Ieškokite e. kataloge .

Dujiniai ir tepaliniai ELITE amortizatoriai
Dujiniai ir tepaliniai Elite amortizato-

riai – tai optimalus kainos ir kokybės san-
tykis rinkoje. 

Gamykla, turinti daugiau nei 20 metų 
amortizatorių gamybos patirtį, užtikrina 
aukštą produktų kokybę. Amortizato-
riams suteikiama vienerių metų garantija 
(arba 30 000 km). 

ELITE amortizatoriai 
patenkins ekonominės 
klasės klientų poreikius

Kodai
CX083, CX040, CX010, CX009

Kodai
665030 ELITE, 443800 ELITE, 666001 ELITE, 

443246 ELITE, 33712 ELITE, 334947 ELITEIeškokite e. kataloge .

Kūginiai guoliai
Vienaeiliai Optimal guoliai pagaminti ir 
surinkti atsižvelgiant į originalią visų rei-
kiamų sudedamųjų dalių kokybę, supa-

kuoti į patrauklią pa-
kuotę Optimal. 

Aukščiausius standartus visiškai atitin-
kantys guoliai – sprendimas kiekvienai 
transporto priemonei.

Vienaeiliai guoliai
Ratų guolių komplektai Optimal skirti 
sunkioms ir ilgalaikėms apkrovoms. 
Komplektai sukonstruoti tokiu būdu, 
kad išlaikytų dideles spindulines ir 
ašies apkrovas. Šis guolio modelis re-
komenduojamas priekinei ašiai. Guo-
liai jau sutepti, todėl nereikia techni-
nės priežiūros. Eksploatuojami 

šie guoliai yra atsparūs 
smūgiams ir ne-
sideformuoja.

Optimal ratų guoliai – sprendimas 
kiekvienai transporto priemonei

Your profit

Your profit

Your profit

Ieškokite e. kataloge .

Kodai
100002, 100022, 102008, 100098, 100090

Sezoniniai produktai. Taupiems
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Techniniai 
mokymai: BŪTINYBĖ 
profesionaliems 
automobilių taisymo 
meistrams
Šiandienos (ir rytojaus!) meistras 

susiduria su nekintančiu iššūkiu: neat-
silikti nuo nuolat tobulėjančių besiple-
čiančio ir vis įvairesnio motorinių trans-
porto priemonių technologijų 
spektro!

Būtina užtikrinti mechani-
ko techninės kompetencijos 
lygį ir ateityje. Tai gali tapti 
lemtingu aspektu, nulemsian-
čiu, ar automobilių remon-
to dirbtuvės toliau gyvuos. 
Eure!Car programą sukūrė 
Autodistribution International 
bendrovė, Europos automo-
bilių atsarginių dalių platini-
mo rinkos lyderė. Ši programa 
skirta padėti užtikrinti aukšto lygio pro-
fesionalių automobilių taisymo meistrų 
mokymus. Mokymai vyksta ADI bendra-
darbiaujant su AD Baltic, tiekiančia Jums 
kokybiškas detales, priedus bei įrangą. 
AD Baltic gali padėti Jums ir konsultuoti 
visais su remonto veikla susijusiais klau-
simais.

Automobilių detalių 
pramonė
Daugybė pagrindinių detalių ga-

mintojų remia Eure!Car programą ir 
dalijasi savo techninėmis bei švietimo 
žiniomis. 

Eure!Car programoje svarbų vaid-
menį vaidina aukščiausios klasės įran-
kių ir įrangos gamintojai, nes jie tiekia 
modernius gaminius, skirtus sudėtingų 
automobilių komponentų diagnostikai. 

AD techninės 
priežiūros 
centras
AD techninės priežiūros centras, ku-

riam vadovauja bendrovė GrupEinaDigi-
tal, yra išskirtinis AD bendrovės automo-
bilių techninės kompetencijos centras. 

Vadovaujant Figereso mieste (Šiau-
rės Ispanijoje) įkurtai būstinei, AD techni-
nės priežiūros centras stebi automobilių 
techninę raidą ir savo praktines žinias 
paverčia individualiai pritaikytais moky-
mais bei paslaugomis, kurios skirtos AD 
platintojams atitinkamose šalyse. 

AD techninės priežiūros centro / Grup-
EinaDigital komanda, kurią sudaro dau-
giau nei 60 aukšto lygio apmokytų spe-
cialistų ir inžinierių, teikia automobilių 
meistrams skirtą techninę informaciją, 
praktines mokomąsias priemones, ren-

gia techninius ir diagnostikos mokymus, 
siūlo techninės pagalbos, ECU perpro-
gramavimo paslaugas ir t. t.

MANN FILTER techniniai 
mokymai
AD Baltic kartu su Eure!Car šių metų 

sausį Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje savo 
klientams organizavo MANN FILTER 
techninius mokymus. Jų metu dalyviai 
buvo supažindinti su MANN FILTER pro-
duktų naujienomis, OEM verslo specifi-
ka, technine alyvos, oro ir salono filtrų 
bei filtravimo sistemų informacija.

Techniniuose mokymuose daly-
vavusiems klientams bus išduotas 
Eure!Car mokymų sertifikatas. 

Netrukus Jus informuosime apie 
naujus Eure!Car mokymus, kuriuose 
lauksime Jūsų greitu metu.

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

techniniai mokymai:

Eure!Car. Sertifikuoti mokymai

būtinybĖ profesionaliems 
automobilių taisymo meistrams
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Problema: hidraulinis diržo įtempimo blokas 534 0014 10, 
skirtas V formos rumbuoto diržo pavarai

Automobilio gamintojas ir modelis
Audi A4, A6
Skoda Superb
Volkswagen Bora, Golf IV, Passat
Variklis: 1.9 TDI (MJ 1996 <)
Variklio kodai: ATD, AXR, AVB, AJM, ATJ,
AUY, ASZ, AVF, AWX
LuK AS dalies Nr. 534 0014 10
OE-No. 038 903 315 D, 038 903 315 P

Hidraulinis diržo įtempimo blo-
kas 534 0014 10, skirtas V formos 
rumbuoto diržo pavarai

Hidraulinį diržo įtempimo bloką 
534 0014 10 sudaro įtempimo skrie-
mulys, svirtis ir hidraulinis diržo įtem-
piklis. 

Fiksuojamieji atskirų detalių varžtai 
gali būti atsukami tik jėga. Jeigu ban-
dysite išmontuoti bloką, kol jis įtaisytas 
automobilyje, tai gali lemti toliau apra-
šomus pažeidimus. 

Galite pažeisti skriemulio guolį, 
deformuoti hidraulinio diržo įtempik-
lio fiksuojamąją kilpą, pažeisti įvores 
ir fiksavimo sriegius, dėl to atsiranda 
laisvumas. 

Šie pažeidimai dažnai lemia vi-
sos pagalbinės pavaros gedimą. 

Todėl rekomenduojame išmontuo-
ti visą diržo įtempimo mechanizmą ir jį 
pakeisti. 

Įtempimo skriemulys su svirtimi 
ir hidrauliniu diržo įtempikliu sudaro 
vientisą funkcinį bloką. Jeigu sugenda 
viena iš šių dalių, kitos dalys yra vei-
kiamos didesnės apkrovos. Jeigu po 
remonto darbų paliekamas kompo-
nentas, kuris buvo veikiamas padidė-
jusios apkrovos, didelė tikimybė, kad ir 
šis komponentas anksčiau laiko suges, 
todėl pagalbinė pavara nebegalės tin-
kamai veikti. 

Taigi jeigu atsiranda gedimų, reikia 
keisti visą diržo įtempimo mechanizmą. 

Nors automobilio ga-
mintojas siūlo įsigyti kom-
ponentus atskirai, bendro-
vė pabrėžia, kad atskirus 
komponentus visada rei-
kėtų keisti visus kartu. 

LuK AS bendrovė 
jau tiekia visą įtempi-
mo bloką, taigi nereikia 
jokių papildomų diržo 
įtempimo bloko monta-
vimo darbų.

Kad būtų išvengta 
pagalbinės pavaros ge-
dimų, bendrovė LuK AS rekomenduoja 
hidraulinį diržo įtempimo bloką keisti 
kas 90 000 km, vėliausiai – kiekvieną 
kartą nuvažiavus 100 000 km.

Žinoma, kartu reikia pakeisti ir dau-
giajuostį Multi V pavaros diržą. Šiam 
tikslui LuK AS bendrovė į savo gaminių 
asortimentą įtraukė diržinės pavaros 
rinkinį 530 0383 10.

1. Hidraulinis diržo įtempimo mecha-
nizmas.

2. Kintamosios srovės generatorius.
3. Vairo stiprintuvo siurblys.
4. Vibracijų slopintuvas, alkūninis ve-

lenas.
Diržo nukreipimas
Keisdami šį bloką įsitikinkite, kad 

visi fiksatoriai priveržti pagal tinkamą 
sukimo momento vertę. 

Įtaisę bloką, prieš montuodami 

Multi V formos diržą atidžiai (be netin-
kamos šoninės apkrovos) atlikite kelis 
įtempiklio ciklus, kad darbui paruoštu-
mėte hidraulinį slopintuvą. 

Pastaba
Įtempiklio vibracijas gali sukelti 
toliau aprašytos priežastys. 
Sugedęs arba susidėvėjęs vibraci-
jas keliantis generatoriaus skrie-
mulys su sankaba (jeigu įtaisytas).
Neparuoštas darbui naujas blokas.
Netinkamas Multi V formos diržas. 
Teršalai Multi V formos diržo ar 
skriemulio grioveliuose. 

Patarimai autoservisams
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Automobilio gamintojas ir modelis
VW Sharan (ref. no. 7M3 411 371C)
Seat Alhambra (ref. no. 7M3 411 317C)
Ford Galaxy (ref. no. 1 361 653)
Problema
Važiuojant detalės skleidžia triukšmą.
 
Priežastis
Dėl stabilizatoriaus traukutės dizai-

no ir vietos (žr. 1 pav.) jis yra veikiamas 
stiprių išorinių jėgų. Abu sujungimai 
atviri nuo šlapio kelio taškomam vande-
niui. Dėl pažeisto guminio apsauginio 
gaubto (žr. 2 ir 3 pav.), t. y. kai jį pažeidžia 
kelio nuolaužos, į sujungimus lengviau 
patenka vandens ir purvo, išplaunamas 
apsauginis tepalas ir rutulinis pirštas ok-
siduojasi. Dėl šiurkštaus rutulinio piršto 
paviršiaus greičiau dėvisi plastikinis ru-
tulinis dangtelis (žr. 4 pav.), atsilaisvina 
sujungimas, todėl girdimas triukšmas. 

Sprendimas
gofruotos apsauginės detalės 

(nuo purvo) (žr. 5 pav.):
• efektyvus guminis mišinys užtik-

rina reikalingą lankstumą; 
• forma skirta jungiamajai sistemai 

sandarinti pakreipus bet kokiu 
kampu; 

• įrodytas atsparumas tepalui. 

Fiksavimo žiedai (žr. 6 pav.)
Fiksuojant naudojami specialūs žie-

dai. Tokiu būdu pagerinamos guminio 
apsauginio gaubto sandarinamosios 
savybės. 

Tepalas
Naudojant gerų eksploatavimo sa-

vybių tepalą, užtikrinamas tobulas ru-
tulinio dangtelio (žr. 7 pav.) ir rutulinio 
piršto sutepimas. 

Visa sistema saugoma nuo korozijos. 

Dėmesio
Jeigu montuojant naudojami ne-

tinkami įrankiai, gofruotos apsau-
ginės detalės veikiamos agresyvių 
skysčių (t. y. stabdžių skysčio) arba dėl 
avarijos ar smūgių susiliečia su kito-
mis detalėmis. Tai gali lemti guminių 
apsauginių detalių pažeidimus, anks-
čiau laiko susidėvės stabilizatoriaus 
traukutė. Montuodami visada laikyki-
tės gamintojo instrukcijų.
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Patarimai autoservisams
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Neįtikėtina kokybė.
Keitimui skirtos SWAG detalės pasiteisina dėl ilgos naudojimo trukmės. 55 metus mes 
rodėme savo įsipareigojimą nepriklausomai atsarginių dalių rinkai, tiekdami į ją kokybiškas, 
keitimui skirtas detales, atitinkančias originalios įrangos reikalavimus. Tačiau mes neleidžiame, 
kad sėkmę lemtų atsitiktinumas: pagal DIN EN ISO 9001:2000 standartus buvo ne tik 
serti�kuoti SWAG procesai, tačiau drauge atliekami nuolatiniai kiekvieno gaminio testavimai, 
kurių metu tikrinama, ar jie atitinka griežčiausius standartus.  

Visas mūsų geriausias detales Jūs galite rasti svetainėje www.swag.de
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vykdymo priemonių reglamento (ES) Nr. 64/2012, 
skirto sunkiasvoriams automobiliams, visureigiams, 
komerciniams automobiliams ir autobusams, paskelbimas 

Oficialus Euro VI

Iš esmės šis naujas įstatymų leidimo 
nutarimas perduoda sunkiasvoriams au-
tomobiliams skirtas Euro 5/6 nuostatas 
dėl prieigos prie RMI. Nuostatose de-
taliau apžvelgiamos techninės galimy-
bės, kuriomis pasinaudoję automobilių 
gamintojai galėtų užtikrinti techninės 
informacijos prieinamumą nepriklauso-
miems operatoriams. 

Apibendrinant naujajame Regla-
mente pateikiamas: 

• detalus sąrašas, nurodantis, kas yra 
techninė informacija; 

• OBD informacija, reikalinga ben-

driesiems diagnostikos įrankiams ir 
testavimo įrangai; 

• specifinė informacija (parametrai), 
skirta detalių gamintojams, kad jie 
galėtų gaminti OBD standartą ati-
tinkančias atsargines detales; 

• naujausias Euro 5/6 pakeitimų rin-
kinys, priimtas 2011 m. birželį (t. y. 
detalių identifikavimo duomenys, 
VCI (diagnostikos įrangos) patvir-
tinimas, darbo skyriai, prieiga prie 
elektroninio priežiūros vadovo). 

Pateikdama nuostatas apie keleivi-
nius automobilius ir lengvąsias trans-

porto priemones (Euro 5/6 nuostatas) 
Europos Komisija taip pat tinkamai 
atsižvelgė į sunkiasvorių automobilių 
ypatybes ir techninę specifiką. Tokiu 
būdu per kelis mėnesius automobilių 
gamintojų ir nepriklausomų opera-
torių darbo grupės parengė naująjį 
HDV reglamentą, kuris taip pat apima 
specifinius suvaržymus ir lengvatas, 
skirtas „klientų pritaikymams“, „mažu 
mastu gaminamoms transporto prie-
monėms“ ir „ECU (variklio valdymo blo-
ko) perkėlimo sistemoms iš ankstesnių 
modelių“.

Euro VI vykdymo priemonės (techninė dalis) dėl emisijos ir prieigos prie OBD (diagnos-
tikos duomenų), remonto ir priežiūros informacijos, skirtos sunkiasvoriams automobi-
liams, buvo oficialiai paskelbtos  2012 m. sausio 31 d., įtraukiant į naują Reglamentą 
(ES) Nr. 64/2012. Paskelbus šis Reglamentas turės būti vykdomas ir taps privalomu 
naujiems patvirtinto tipo automobiliams nuo 2013 m. sausio 1 d.

Nuo šių metų kovo 1 d. dyzelinių 
automobilių variklių dūmingumą tech-
ninės apžiūros (TA) specialistai tikrina 
taikydami griežtesnius reikalavimus. 
Dūmingumo reikalavimai nebus taiko-
mi tik motorinėms transporto priemo-
nėms, pirmą kartą įregistruotoms iki 
1980 m. sausio 1-osios.

„Liberaliausi“ reikalavimai bus ke-
liami transporto priemonėms, pirmą 
kartą įregistruotoms nuo 1980 m. sau-
sio 1 d. iki 2008 m. birželio 30 d. Beveik 
pusantro karto griežtesnės maksima-
lios (ribinės) absorbcijos koeficiento 

reikšmės reikalavimai bus taikomi 
transporto priemonėms, įregistruo-
toms nuo 2008 m. liepos 1-osios iki 
2011 m. gruodžio 31-osios. Griežčiausi 
reikalavimai – automobiliams, įregis-
truotiems nuo 2012 m. sausio 1 d., ku-
rie turės atitikti transporto priemonės 
tipo patvirtinimo metu nustatytą mak-
simalią (ribinę) absorbcijos koeficiento 
reikšmę arba gamintojų deklaruoja-
mas taršos normas.

„Reikalavimas per TA matuoti dū-
mingumą – tai ES direktyvinė nuosta-
ta, perkelta į nacionalinių įstatymų rei-

kalavimus. Per TA bus privalu spausti 
akceleratorių iki sūkių ribotuvo su-
veikimo, t. y. iki maksimalių sūkių, 
kuriuos gali pasiekti variklis. Atliekant 
patikrą akceleratoriaus pedalą reikės 
nuspausti iki galo greičiau negu per 
1 sekundę. Taip bus siekiama sukurti 
tokias sąlygas, kad dyzelinio variklio 
įpurškimo siurblys veiktų didžiausiu 
našumu.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje regis-
truoti dyzeliniai automobiliai sudaro 
48 proc. viso krašto transporto priemo-
nių parko.

laukia nauji išbandymai

TA centruose

„dyzelių“

Teisinė aplinka
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Mažai priežiūros reikalaujančią sis-
temą sudaro Elastic Plus V formos rum-
buotas diržas ir ekscentrinis įtempiklis 
su nesusidėvinčiu įtempimo ritinėliu. 
Diržo įtempimas nekinta visą auto-
mobilio naudojimo laikotarpį. Tolesnė 
ContiTech pažanga naujuosiuose Volks-
wagen up! automobiliuose!

Dėl ContiTech patobulinimų auto-
mobiliams reikia mažai priežiūros, o 
naujausias tokio patobulinto automo-
bilio pavyzdys – mažasis Volkswagen 
up! automobilis. Pirmą kartą pagalbi-
niam blokui panaudota visiškai nauja 
pavarų sistema. Sistemą sudaro Elastic 

Plus V formos rumbuotas diržas, sukur-
tas būtent Volkswagen automobiliui, 
ir lengvai montuojamas ekscentrinis 
įtempiklis su įtempimo ritinėliu, kurį 
sukūrė ContiTech sistemos partneris – 
Schaeffler bendrovė. Visi komponentai 
sukurti siekiant užtikrinti ilgą variklio 
veikimo trukmę, o tai reiškia, kad au-
tomobilio naudojimo laikotarpiu diržo 
įtempimas nekinta. 

Pavarų sistema nėra vienintelis 
pažangios ContiTech plėtros elemen-
tas. Sinchronizuotos diržinės pavaros, 
amortizatorių montavimo įtaisai už-
tikrina važiavimo komfortą, o mem-

branos reguliuoja degalų srautą. Pa-
viršiaus medžiaga Acella, kuri buvo 
sertifikuota pagal Öko-Tex standartą, 
teikia daugiau komforto ir gerina vi-
daus klimatą. 

Naujovė, 

Paryžiuje pradėjo veikti pirmasis 
pasaulyje elektromobilių nuomos ir kei-
timosi jais tinklas Autolib. Inžinerinius 
sprendimus ir kai kurias detales šio tinklo 
elektromobiliams tiekia SKF kompanija.

Autolib tinklas veikia dviračių nuo-
mos principu – žmogus, iš automatinio 
punkto išsinuomojęs elektromobilį, 
gali jį palikti kitame punkte. 

Bluecar elektromobiliams SKF tiekia 
specialius guolius su keraminiais rutu-
liukais ir specialia jutiklių technologija. 
Taikant SKF inžinerinius sprendimus 
šiuose elektromobiliuose gerokai su-
mažinta besisukančių mechanizmų 
trintis ir padidintas jų efektyvumas bei 
patikimumas.

Volkswagen up! automobiliams skirta pagalbinio bloko pavarų sistema!

sprendimai Autolib

kurią pristato ContiTech bendrovė, –

SkF elektromobiliams

Technologijų naujovės

Paaiškinimas
Dėl ContiTech kompetencijos au-
tomobiliai reikalauja mažai prie-
žiūros. Pirmą kartą naujo mažojo 
Volkswagen up! automobilio pa-
galbiniam blokui naudojama vi-
siškai nauja pavarų sistema. 
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Rinką pasiekia nauja GKN sukurtų 
pusašio lankstų karta.

Pagrindiniai reikalavimai, taikomi 
moderniems varantiesiems velenams: 

• patikimas sukimo momento perda-
vimas ir pastovus greitis tarp pava-
ros ir galios didėjimo taško;

• šoninis ratų išlinkimo kampas – iki 
50°, tokiu būdu palengvinant va-
rančiojo rato judesį mažu transpor-
to priemonės prošvaistės ratu; 

• diferencialo pusės išlinkimo kam-
pas – > 30°, eigos atstumas pastoviu 
greičiu velenu aukštyn apie 50 mm, 
šitaip palengvinant pakabos jude-
sius ir kompensuojant diferencia-
lo ir rato centravimo nesutapimą;

• variklio / transmisijos bloko ir ratų 
pakabos vibracijos mažinimas sie-
kiant išvengti įtakos keleivių kom-
fortui. 
Naujoji technologija pritaikyta pa-

gal šiandieninių transporto priemonių 
reikalavimus. Sukurtas Countertrack® 
lankstas (žr. 2 pav.) yra reikšmingo 
technologinio šuolio, lyginant su anks-
tesniu jo pirmtaku, pavyzdys.

Detroito automobilių parodoje 
Continental bendrovės generalinis di-
rektorius Elmar Degenhart pranešė 
apie bendros įmonės su Korėjos aku-
muliatorių gamintoju SK Innovation 
įkūrimą, siekiant gaminti automobi-
liams skirtus ličio jonų akumuliatorius. 

Bendra įmonė, 
kurioje Continental 
bendrovei priklauso 
49 proc. akcijų, taps viena iš trijų di-
džiausių elektrinių automobilių aku-
muliatorių gamintojų pasaulyje.  

SK Innovation apie 1 mlrd. dolerių 

(2,56 mlrd. litų) investuoja į Korėjoje 
esančią akumuliatorių elementų ga-
myklą. Ši gamykla taip pat gali būti 
naudojama akumuliatorių elementų, 
skirtų vartotojų rinkai, gamybai. 

Conti bendrovė prognozuoja, kad 
2020 m. apie 8 proc. iš 100 mln. pagami-
namų automobilių sudarys hibridiniai, o 
dar 3 arba 4 proc. – elektriniai automo-

biliai. 2025-aisiais bendras 
hibridinių ir elektrinių auto-
mobilių kiekis gali pasiekti 
30 arba 40 proc. lygį. 

Conti bendrovė siekia 
tapti viena iš trijų didžiau-
sių akumuliatorių gamin-
tojų. Padangų srityje Conti 

bendrovė neskiria tiek daug dėmesio 
trečiai ar antrai vietai rinkoje. Šiuo atve-
ju bendrovės tikslas yra augti greičiau 
nei rinka.

elektrinių automobilių akumuliatorių gamintojais ir siekia patekti į 
didžiausiųjų gamintojų trejetuką

Conti VIENIjAsI su 

Continental AG, vienas pagrindinių padangų, stabdžių ir elektronikos gamintojų pasaulyje, 
braunasi į elektriniams automobiliams skirtų akumuliatorių rinką. 

senasis 
dizainas

naujasis dizainas 
Countertrack

2 pav.

GKN pusašio
lankstai

Technologijų naujovės

1 pav.
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ORO KONDICIONAVIMO SISTEMA         VAžIUOKLė         TRANSPORTO PRIEMONėS ELEKTROS įRANGA

slypi po paviršiumi
Jos gali atrodyti taip pat, bet ne visos dalys pagamintos vienodai. 

Aukšti standartai

Delphi vairo mechanizmo ir pakabos sistemų matmenys, medžiagos, pa-
tvarumas ir veikimas griežtai tikrinami, siekiant užtikrinti geriausią (kaip 
originaliosios įrangos) kiekvienos pagamintos šakės, lankstinės jungties ir 
stabilizatoriaus traukės kokybę. Atliekant naujausią konkurencinį bandy-
mą, Delphi aplenkė visus kiekvienoje iš septynių atliktų kritinių bandymų 
serijų. Ką tai reiškia? Tai – patikimos vairo mechanizmo ir pakabos siste-

mos, kuriomis Jūs ir Jūsų klientai gali pasitikėti. Jūs galite pasinau-
doti privalumais, kuriuos teikia mūsų ilgesnė negu 100 

metų originaliosios įrangos gamybos patirtis. 
Esame bendrovė, gaminanti dalis, su kurio-

mis automobiliai gimė. 

DELPhI IŠSKIRIA TAI, KAS SLYPI GILIAU

Delphi vairo mechanizmas ir pakaba // Puikios mechaninės ir cheminės savybės. 
100 proc. kalto ir lieto metalo šakių atliekama įtrūkimų paieška ir taikomi ultragarso 
metodai, siekiant užtikrinti, kad medžiagos yra be trūkumų ir atitinka originaliosios 
įrangos technines sąlygas. B. Chloropreninio kaučiuko apsaugos nuo dulkių. Ap-
daila užkerta kelią priešlaikiniams gedimams ir pailgina apsauginės movos tarnavimo 
laiką. C. Aukščiausios kokybės rutulinių kištukų apdaila. Mašininiu būdu kištukai 
apdoroti taip, kad nuokrypiai sudaro tik mikrono dalis (0,001 mm), – tai užtikrina 
tvirtumą ir sklandų jungčių veikimą. D. Dvigubos odos dizainas ir paviršiaus pa-
dengimas. Dangos storis tiksliai atitinka originalios įrangos technines sąlygas – taip 
išvengiama dalių gedimo netgi ekstremaliomis sąlygomis, o storis atitinka Direkty-
vos dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių reikalavimus. E. Suvirinimas 
robotu.  Naudojamas nuosekliai šakių ir stabilizatoriaus traukių gamybai. F. Puikių 
techninių savybių tepalas. Užtikrina optimalų rutulinių kištukų kampinį judėjimą, 
pašalina galimus įtempius, tenkančius kitoms transporto priemonės dalims. g. Nailo-
nu padengti rutulinių kištukų lizdai. Užtikrina sklandų judėjimą lankstinės jungties, 
kurios sąsūkos momentas atitinka originaliosios įrangos technines sąlygas, ir užtikrina 
ilgalaikę apsaugą nuo nepalankaus aplinkos sąlygų poveikio. H. Antikorozinis dang-
telis. Atitinka Europos Sąjungos direktyvos 2000/53/EB reikalavimus. I. Aukštos ko-
kybės guminė įvorė. Užtikrina didelį atsparumą ir gerą garso izoliaciją.
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