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Įžanga

Mieli klientai!

Nors ir kaip žiema nenorėjo pasitraukti, tačiau pagaliau ateina pavasaris, o jį mes pasitinkame 
atsinaujinę – su nauju žurnalo stiliumi ir nauju pavadinimu „AD Professional“. Jame 
rasite visas produktų asortimento naujienas, daugiau aktualios informacijos apie prekes,
išsamesnės techninės informacijos, padėsiančios kasdieniame darbe, patarimų autoservisams. 
Siekiame, kad žurnalas būtų itin kokybiškas, aktualus savo turiniu. Atsinaujino ne tik
žurnalas, atsinaujinome ir mes. Ir dar su stipresne jėga įžengiame į 2013 metus, prista-
tydami ne tik pasaulyje žinomiausių prekių ženklų kokybiškus produktus, bet ir sprendi-
mus, padėsiančius Jūsų verslui. 

AD Baltic misija – „Būti geriausiu partneriu klientams, darbuotojams ir tiekėjams“.Tai 
nėra tik gražus šūkis, tai yra pagrindas, esmė, tuo vadovaujantis vykdoma visa įmonės 
veikla. 

Pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į AD Baltic veiklos kryptingumą ir jos išskirtinumą.  
Mūsų veikla – tik didmeninė prekyba. Mūsų klientai – įmonės, dirbančios automobilizmo 
srityje, transporto sektoriuje. Mes nedirbame su mažmeniniais pirkėjais, bet būtent jie, 
galutiniai vartotojai, yra mūsų klientų, partnerių (t. y. Jūsų) pirkėjai. Juk elementaru, 
jeigu vykdytume ir mažmeninę prekybą, konkuruotume su savo klientais. O mes ne 
tik kad nekonkuruojame, bet ir visus savo resursus nukreipiame viena linkme – į savo 
klientus, partnerius.

2013-uosius ir prasidėjusį pavasario sezoną pasitinkame ne tik atsinaujinę, bet ir įgyvendinę 
svarbius darbus, projektus. Neabejoju, kad jų dėka suteiksime aptarnavimą, pagrįstą 
profesionalumu, kokybe ir greičiu. Svarbiausi ir aktualiausi darbai:

•	 ADeCAT ir AD Extranet – Nr. 1 prekių paieškos katalogas ir užsakymų sistema 
Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse.   

•	 Aktyvi prekių asortimento plėtra Centriniame sandėlyje ir visuose Lietuvos pada-
liniuose.

•	 Logistika.  Miestuose, kuriuose yra AD Baltic padaliniai, užtikriname skubų prekių 
pristatymą per vieną valandą. Praktiškai į visus Lietuvos miestus prekes pristatome 
2 kartus per dieną.

•	 Plėtojama tarptautinė mokymų programa EURECAR.

Tad visiems klientams, partneriams noriu palinkėti darbingų, pelningų 2013 metų. 
Tikiu, kad ir mes svariai prisidėsime prie Jūsų sėkmės.

Giedrius Gervickas,
UAB AD Baltic Lietuva direktorius

Turinys
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„AD“ naujienos

AD naujienos

SKF techniniai mokymai – nuo ratų guolių
iki variklio sistemos

Specialiai sukurta mokomoji kursų medžiaga 
užtikrina praktinį mokymo metodą, jį ypač 
vertina technikos specialistai

SKF technikos inžinierius Bill Vincent 
ir seminaro dalyviai 

Eure!Car partneriai:

Dėl aukštų komfortui ir saugumui taikomų reikalavimų ir vis griežtėjančių aplinkosaugos standartų niekas nebekliudo 
automobilių technologijų pažangai. Tie laikai, kai aukšti minėti reikalavimai buvo taikomi tik 

aukštos klasės modeliams, jau seniai praeityje.

Dabar vidutinio lygio ir net patys paprasčiausi 
automobilių modeliai išsiskiria naujausiomis 
važiavimo ir kuro įpurškimo sistemų tech-
nologijomis, juose gausu jutiklių, vožtuvų, 
elektros variklių ir įvairių elektroninių 
valdymo blokų. 

AD Baltic kartu su Eure!Car (ADI sertifikuoti 
mokymai automobilių technologijų srityje) 
š.m. sausio 30 d. Lietuvoje savo klientams 
organizavo SKF techninius mokymus, juos 
vedė Bill Vincent, patyręs SKF technikos
inžinierius iš Didžiosios Britanijos. 
Mokymų metu buvo aptartos kelios auto-
mobilio dalių grupės – nuo ratų guolių iki 
variklio sistemos. 

Klientai galėjo savo žinias pagilinti apžvelgdami 
specifinių mechanizmų funkcijas, charak-
teristikas bei sąsajas su kitomis sistemomis. 
Buvo įvardytos dažniausiai pasitaikančios 
montavimo klaidos, patarta, kaip jas atpažinti 
bei jų išvengti. Dalyviai gaus Eure!Car 
techninių mokymų sertifikatus.Tai puikios 
priemonės, padedančios klientams patikėti 
savo įgūdžiais ir meistriškumu. 

AD Baltic nuolat derina ir atlieka naujų 
mokymo modulių parengiamuosius darbus. 
Laukite naujų mokymų pačiomis aktua-
liausiomis temomis.



5

„AD“ naujienos

ADeCAT – patogiausia paieškos sistema

Užsakymų sistemos ExTrAnET naujienos

Jūsų patogumui, norime priminti, kad išsirinkus prekes iš ADeCAT sistemos, jas galite iš karto dėti į krepšelį, kurį vėliau
galite persisiųsti į užsakymų sistemą Extranet‘ą (“Siųsti prek. krepš. į e-Comm”). Taip Jums nereikės kopijuoti prekių kodų

iš ADeCAT į AD Baltic ExTrAnET sistemą. Pabandykite, tai visai paprasta. 
Taigi tikimės, kad ši naudinga informacija padės sutaupyti laiko ir profesionaliai ir 

kokybiškai atlikti automobilio remonto darbus.

netrukus pristatysime AD Baltic atnaujintą užsakymų sistemą ExTrAnET, 
kurioje rasite daugiau Jūsų darbui patogesnių funkcijų.

•	 Patogesnė navigacija
•	 Nauja, spartesnė prekių paieška, įvairios paieškos galimybės
•	 Paieškos rezultatų  matymas pagal Jūsų poreikį: galėsite matyti tik esamus sandėlyje likučius ar visas prekes
•	 Patogus prekių krepšelio tvarkymas
•	 Pateikiama išsamesnė informacija apie prekę
•	 Nauja, greita komunikacijos sistema su AD Baltic pardavimo vadybininkais: poreikio įvedimas paspaudus vieną 

klavišą, pranešimas apie surastą klaidingą informaciją ir kt.
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Aukštą AD sportinių diskų asortimento kokybę patvirtina „TÜV T+M“ sertifikatas 

Mes didžiuojamės galėdami pranešti, kad AD stabdžių diskai yra sertifikuoti kaip atitinkantys 
TÜV „Test + Monitoring“ (testavimo ir kontrolės) reikalavimus. 

AD stabdžių diskus patvirtino Vokietijos 
techninių apžiūrų asociacija (TÜV)

Tai yra dar vienas aukštos AD prekių 
ženklo gaminių kokybės pripažinimas.  
TÜV T+M sertifikatą suteikia patvirtintas 
sertifikavimo centras „TÜV Rhein-
land“. Šis sertifikatas užtikrina, kad 
gaminį ir jo gamybos procesą kontroliuoja 
ir prižiūri nepriklausoma sertifikavimo 
organizacija.  

Naujajame asortimente yra 70 gaminių, 
skirtų populiariausiems automobiliams. 
Visi gaminiai bus siūlomi rinkoje naujo-
mis, patraukliomis kainomis.

Dėl efektyvaus AD sportinių diskų dizaino 
reikšmingai sutrumpėja stabdymo 

atstumas, užtikrinamas efektyvesnis 
purvo ir dujų šalinimas, geresnis aušinimas 
bei ilgesnė eksploatavimo trukmė. Visos 
angos yra padarytos iš anksto numatytu 
būdu, taip palengvinant optimalų diskų 
aušinimą. Patraukli įranta taip pat sufor-
muota sąmoningai. Šie elementai garantuoja 
efektyvų stabdžių kaladėlių viršutinių 
sluoksnių, susidarančių veikimo metu 
(nuosėdų, „slidaus“ paviršiaus), nuvalymą.  
Aukštą AD sportinių diskų asortimento 
kokybę patvirtina TÜV T+M sertifikatas. 

ADeCat elektroniniame kataloge šie diskai 
nurodomi kaip ABS gamintojo SPORTLINE.

AD672551/T5  

AD673035/T5  

IeškokITe 
e. kATALoGe

AD673040/T5 

AD672448/T5

Produktų naujienos
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GAmInIo PrIvALumAI

•	 Optimalus apšvietimas palieka 
daugiau laiko reakcijai 

•	 Patentuota, mėlyno žiedo danga 
sumažina atspindimą akinančią 
šviesą 

•	 Kelyje užtikrinama iki 90 % 
daugiau šviesos (lyginant su 
standartinėmis halogeninėmis 
lempomis)

•	 Iki 35 m ilgesnis šviesos spindulys 
(lyginant su standartinėmis 
halogeninėmis lempomis)

•	 Iki 20 % baltesnė šviesa 
(lyginant su standartinėmis 
halogeninėmis lempomis)

•	 Specialus 24 karatų auksinis 
dangtelis ir auksinės ąselės 
traukia dėmesį

•	 Vairuotojai gali daug greičiau 
pastebėti kliūtis ir pavojingas 
situacijas 

Per paskutinius penkerius metus „night Breaker“ tapo vienu iš sėkmingiausių 
automobilių naujai įrengiamu gaminiu „Osram“ istorijoje. „Osram“, 

švęsdamas penktąjį šio gaminio sukaktį, pristatė „night Breaker Plus. Limited 
Edition.“ lempučių asortimentą.

„nIGHT BrEAKEr PLUS. Limited Edition“.
Iki 35 m ilgesnis šviesos spindulys

eCe kATeGorIjA

H7

H4

nomInALI GALIA 
vATAIs

55 W

60/55 W

TemPerATūrInIs
sPALvos žym.

3600 k

3600 k

GAmInys

64210nBL

64193nBL

nAuDojAmA GALIA

58 W

75 W

nomInALI ĮTAmPA

12 v

12 v

64193nBL-HCB i

IeškokITe 
e. kATALoGe

64210nBL-HCB

Produktų naujienos

Lyderis japoniškų ir korėjietiškų automobilių detalių tiekime.
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AD Professional

nGK uždegimo ritė – nepriekaištingam uždegimui

Automobilių parkavimo ir rinkos 
padengimas Europoje

Asortimentai palyginimui

Automobilių gamintojų padengimas 
asortimentu Europoje

Potencialus

nGk

1 konkurentas

2 konkurentas

3 konkurentas

0               20             40            60             80            100          120          140          160          180

180 mio

165 mio
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123 mio

115 mio

100%

92%

73%

68%

64%

nGk
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Pristatydami šį produktą, NGK užbaigia 
formuoti savo strateginių produktų pasiūlą. 
Degimo ričių srityje NGK naudojasi savo, 
kaip uždegimo sistemų specialisto, patirtimi, 
dėl to laimi klientas.
Prekybininkams ir remonto dirbtuvėms 
dabar pakanka vieno tiekėjo, kad galėtų 

visiškai patenkinti benzininio variklio degimo 
proceso detalių – visada bekompromisinės, 
kaip vedančio automobilių gamintojų part-
nerio, poreikį. 

Visos NGK degimo ritės garantuoja puikų 
ir patikimą degimą, aukščiausius elektro-

magnetinius standartus ir ilgaamžiškumą.
Rinkos padengimas – 92 % 350 tipų ritėmis! 
NGK asortimentas turi didžiausią rinką 
Europoje.

Produktų naujienos
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Sumanūs prekių kodai 
sistemoje

nGK uždegimo ričių asortimentas yra padalintas į šešias kategorijas. Jos nurodo ritės tipą
ir kartu suteikia informacijos apie konkrečiai transporto priemonei reikalingų ričių skaičių.

Be to, pagal šiuos sumanius kodus parduodami ir uždegimo laidai.

U    1   000
Paskirstymo ritės

U    4   000
ritės kaištis su dvigubos
kibirkšties technologija

U    5   000
ritės kaištis su vienos
kibirkšties technologija

U    6   000
uždegimo ričių sistemos

U    2   000
uždegimo ričių blokai

U    3   000
Paskirstymo ritės

kIekvIenAs Prekės koDAs yrA suDAryTAs TAIP:
(NGK uždegimo ritė / Kategorija / Eilės numeris)

0001U
u5001

u5002

u1001

u2001

u5009 

IeškokITe 
e. kATALoGe

u5003

u4005

u2003

u5033

u5008

Produktų naujienos
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nauja FEroDo pakuotė – komfortas ir apsauga

Viršuje atidaroma dėžutė
Keleiviniams ir lengviesiems komerciniams
automobiliams skirtoje patobulintoje  dėžutėje
su anga geriau matomas ir lengviau pasiekia-
mas pakuotės turinys.

nuo klastočių apsauganti sistema 
Visų FERODO gaminių autentiškumą saugo 
MAPP kodas ir „PrioSpot“ autentifikavimo 
elementas, kurie įtraukti į specialią, nuo klas-
točių apsaugančią etiketę. 

Paprastas nuskaitymas
Brūkšninis kodas, perkeltas ant pakuotės šono, 
palengvina nuskaitymą. 

Išsami informacija apie gaminį
Išsami informacija apie gaminį ir naudojimo 
duomenys, kai gaminys yra pritaikytas leng- 
viesiems ar mažiems komercinės paskirties 
automobiliams, yra aiškiai pateikiami ant 
dėžutės pagrindo. 

24/7 FEroDo pagalba ir mobili prieiga

www.myferodo.com yra visada – 24 
valandas per parą, 7 dienas per savaitę – 
pasiekiama duomenų bazė internete. 
Jūs galite prisijungti prie jos naudodami 
interneto naršyklę ar išmanųjį telefoną ir 
surasti reikiamą informaciją ar kitus  duomenis
visada, kai tik jums jų prireikia. 

Geresnės kokybės kartonas
Komerciniams automobiliams skirtų gaminių 
pakuotei yra naudojamas geresnės kokybės 
kartonas, todėl pakuotė tapo tvirtesnė ir pa-
tikimesnė. Suderinta su naujausiomis mar-
ketingo medžiagomis.

Kaladėlių kodai:

„FEDErAL-MOGUL Aftermarket EMEA“ skyrius „You`re in control“ programos rėmuose sukūrė naują pakuotę 
FErODO stabdžių sistemų dalims. nauja FErODO pakuotė garantuoja aukšto lygio produkto apsaugą nuo išorinių 

veiksnių, naudojimo lengvumą, taip pat produkto autentiškumą.

nauji autoservisų įrangos produktai

Aukšto slėgio plovimo įranga ir dulkių siurbliai Lavorwash (Italija), išmetamųjų 
dujų ištraukimo įranga Aerservice (Italija), oro kompresoriai Airmaster (Italija), 
serviso hidraulinė įranga Zinglifts (Kinija)

Visą informaciją apie naują autoservisų 
įrangą galima peržiūrėti internetiniame 
puslapyje http:\\iranga.adbaltic.lt.

Internetiniame puslapyje yra pateikiama didžioji 
dalis UAB AD Baltic siūlomos įrangos, čia
galima rasti išsamesnės informacijos apie 
profesionalius įrankius, keltuvus, ratų 
montavimo ir balansavimo įrangą, ratų 
geometrijos įrangą, akumuliatorių aptar-
navimo ir priežiūros įrangą, tepalų serviso 
įrangą, kondicionierių pildymo įrangą ir kitą 
naudingą bei reikalingą autoservisų įrangą.
Įrangos kodai pateikti internetiniame puslapyje 
ir informaciniuose leidiniuose, kainas galima 
matyti elektroniniame kataloge Extranet 
arba teirautis savo vadybininko, taip pat ar-
timiausiame didmeninės prekybos skyriuje.

Plėsdama autoservisų įrangos asortimentą UAB AD Baltic savo klientams siūlo naujus produktus – aukšto slėgio 
plovimo įrangą ir dulkių siurblius Lavorwash (Italija), išmetamųjų dujų ištraukimo įrangą Aerservice (Italija), oro kom-

presorius Airmaster (Italija), serviso hidraulinę įrangą Zinglifts (Kinija).

FDB1083

 FsL1083  
 

FDB1629 

IeškokITe 
e. kATALoGe

FsL1398  
 

FDB1636 

FsL1098 

Produktų naujienos



1111

naujas BrEMBo atsarginių dalių pakuotės stilius 
naujas turinys, naujas išsidėstymas — bendrovė patvirtino 

visiškai naują pakuotės koncepciją. 

BREMBO bendrovė tiki savo gaminiais ir 
nesidrovi apie tai kalbėti. Tai yra naujiena, 
kurią grupė nori pranešti pristatydama 
rinkai naują savo atsarginių dalių pakuotę. 
Iš tiesų didžiausią įspūdį daro šios 
naujovės žmogiškasis elementas – tai 
pakuotės su darbuotojų veidais, jos 
greitai užpildys pardavėjų ir mažmeninės 
prekybos parduotuvių lentynas visame 
pasaulyje. 

Tai revoliucingas atsisakymas klasikinės, 
visiškai raudonos pakuotės, kuri daugiau 
nei dešimt metų buvo BREMBO 
prekinis „veidas“ atsarginių dalių 
rinkoje. Be to, tai visiškai nauja idėja 
automobilių sektoriuje. 

Iš tiesų nesuskaičiuojamas BREMBO 
pakuočių su bendrovės atsarginių dalių 
gaminiais visame pasaulyje skaičius yra 
nepaprastai galingas informacijos perdavi-
mo kanalas. Šiuo kanalu klientams 
galima perduoti bendrovės įvaizdžio 
idėjas. 

Taip siekiama pabrėžti priklausymo 
BREMBO šeimai sąvoką, visiems 
priminti apie neįtikėtiną bendrovės 
sėkmę bei atkreipti dėmesį į kokybę ir 
pažangą, o tai visada buvo skiriamieji 
bendrovės ženklai. 

Tai tik kelios mintys, kuriomis 
tiesiogiai stengtasi paaiškinti apie 

dvylikos žmonių veidus, pateikiamus ant 
pakuotės. Taip siekiama parodyti žmones, 
kurie aktyviai prisideda prie pakuotės viduje 
esančio turinio gamybos. 

Trumpai sakant, BREMBO bendrovė, 
didžiuodamasi savo žmonėmis ir norėdama 
parodyti atsidavimą savo klientams, nusprendė
parodyti darbuotojų – žmonių, kurie ir 
yra bendrovė, – veidus. Verta pažymėti, 
kad atsakas į kvietimą registruotis atrankai 
buvo iš tiesų įspūdingas. 

Dar daugiau, raudona spalva, kuri visada 
asocijavosi su BREMBO bendrove, buvo 
papildyta juoda spalva. Juoda ir balta spal-
vos – elegancijos ir rafinuotumo simbolis 
ne tik automobilių pasaulyje, bet ir kitose 
sferose  – panaudotos veidų fonui.  Iš 
esmės pusė, kuri matoma, kai pakuotė yra 
lentynoje, beveik visa bus balta. Taip bus 
sukuriamas aiškus kontrastas kitų pakuočių 
spalvoms. 

Atsinaujinimas susijęs ne tik su „išvaizda“, 
bet ir su pačia pakuotės medžiaga: nau-
josios pakuotės buvo sustiprintos dėl 
padidinto pakuotės viduje esančių gaminių 
svorio. Be to, ant pakuotės yra etiketės 
su informacija atsarginių detalių pro-
fesionalams. Šiose etiketėse pateikiamas 
bendrovės interneto svetainės adresas 
ir QR kodas. Ši informacija leidžia 
surasti įrengimo instrukcijų vaizdo įrašus. 
Tokios pačios instrukcijos pateikiamos 

ir ant popierinės pakuotės. Taip siekiama 
užtikrinti, kad surinkimo arba įrengimo 
procedūros iliustruojamos maksimaliai 
aiškiai ir efektyviai. 

Be to, ant pakuotės yra tarptautiniai simbo-
liai, kuriais žymimi Europos sertifikatai, ir 
socialinių tinklų piktogramos, pavyzdžiui, 
„Facebook“ socialinio tinklo, kuriame 
BREMBO bendrovė turi beveik 140 000 
gerbėjų,  „Twitter“, „YouTube“ ir „Google+“, 
kurie visada atnaujinami naudinga ir 
gausia informacija.

naujosios pakuotės tvirtesnės dėl padidinto pakuotės viduje esančių gaminių svorio.
Etiketėse pateikiamas bendrovės interneto svetainės adresas ir QR kodas. Ši informacija 
leidžia surasti įrengimo instrukcijų vaizdo įrašus.

IeškokITe 
e. kATALoGe

09.5745.24  

08.5743.14  

08.7165.14  

09.8665.10  

08.5149.14 
 

09.6924.14  

09.9772.10  

08.4177.10  

09.7011.14  

09.9464.14 
 

09.9145.14 

09.8937.10  

09.9534.14  

09.9165.10  

09.8601.10  

09.9468.14 
 

09.8977.10 
 

09.7196.14  

09.8633.10  

08.5747.14  

Produktų naujienos
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sezoniniai produktai

AD Baltic vasarinių automobilių langų ploviklių sudėtyje yra valymo savybes gerinančio etilo spirito, taip pat 
konservantų, kad produktas negestų. Stiklo plovikliai nesukelia automobilio detalių korozijos, nepažeidžia guminių 

detalių, tinka naudoti vasarą iki vėlyvo rudens. neužšąla iki –5o C. Plovikliai pagaminti iš itin gerai išvalyto ir nukalkinto 
vandens, todėl stiklų plovimo sistema veiks nepriekaištingai.

AD vasariniai automoblių langų plovikliai pasižymi puikiomis kelio dulkių, vabzdžių liekanų 
plovimo savybėmis ir yra malonaus obuolių kvapo. Skirta tikriems automobilių mylėtojams

AD vasariniai automobilių 
langų plovikliai – geriausios valymo savybės
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sezoniniai produktai

Variklių alyvos, turinčios VW505.01 (Pumpe Düse) specifikaciją

UAB AD Baltic variklių alyvų, 
turinčių VW 505.01  (Pumpe Düse) 

specifikaciją, asortimentas

ProDukTo koDAs

5W40 PD AD

5W40 VISCO 5000 C

5W40 MAGnATEC DIESEL DPF

5W40 EDGE TUrBO DIESEL

5W40 MAGnATEC PrOFESSIOnAL OE

5W30 SOLArIS MSx

5W30 OPTEnCE 5L

5W30 FLUEnCE DxS

5W40 TUrBO DI

5W40 TITAn GT-1

5W30 GM DExOS2

5W30 SUPEr 3000 xE

5W30 BIxxOL SPECIAL C3

5W30 HELIx DIESEL Hx7 AV

5W30 QUArTZ InEO MC

Gausi variklių alyvų pasiūla gali priversti 
sudvejoti net ir išmanantįjį apie alyvas. 
Kaip nepasiklysti tarp įvairiaspalvių 
talpyklų? Tereikia žinoti turimo automo-
bilio markę, jo amžių, variklio tipą ir šiek 
tiek suprasti apie alyvos skirstymą į grupes. 

Renkantis alyvą svarbiausia atsižvelgti ne
tik į jos gamintoją, bet į API grupę ir SAE 
klampos indeksą, prieš tai žvilgtelėjus 
į automobilio eksploatacijos instrukciją. 
Reikėtų atsižvelgti į faktinę ar menamą 

ridą bei likutinį resursą. Norime atkreipti 
dėmesį, kad, pavyzdžiui, parenkant 
variklių alyvas  VW/AUDI/SEAT/Škoda/
Ford Galaxy grupės automobilių dyzelin-
iams varikliams su elektronine įpurškimo 
sistema, tokia kaip siurblys – purkštukas 
(Pumpe Düse), būtina atsižvelgti, kad parinkta 
alyva turėtų tas specifikacijas, kurias reko-
menduoja būtent automobilio gamintojas, 
šiuo atveju VW. Šiuose varikliuose sukuria-
mas didesnis slėgis negu kitose įpurškimo 
sistemose, dėl to reikia atsakingiau rinktis 

variklių alyvą. Šios alyvos būtinai turi 
turėti VW 505.01 specifikaciją.

Reikia atkreipti dėmesį, kad automobi-
liams su R5 ir V10 tipo varikliais bei 
turinčiais įpurškimo sistemą siurblys 
– purkštukas (Pumpe Düse), alyvos turi 
turėti specifikaciją VW506.01. 

Šiam atvejui siūlome produktą Fuchs Titan 
Supersyn Longlife 0W30 (kodas 0W30 
TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS).

GAmInTojo Ir ProDukTo PAvADInImAs

AD 5W40 PD

BP vIsCo 5000 C 5W40

CAsTroL mAGnATeC DIeseL DPF 5W40

CAsTroL DGe TurBo DIeseL 5W40

CAsTroL mAGnATeC ProFessIonAL oe 5W40

eLF soLArIs msX 5W30

euroL oPTenCe 5W30

euroL FLuenCe DXs 5W30

euroL TurBo DI 5W40

FuCHs TITAn GT-1 5W40

Gm DeXos2 5W30

moBIL suPer 3000 Xe 5W30

omv BIXXoL sPeCIAL C3 5W30

sHeLL HeLIX DIeseL HX7 Av 5W30

ToTAL QuArTz Ineo mC3 5W30
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sezoniniai produktai

APLInkos TAusojImAs Ir AukšTAs 

kokyBės LyGIs 

Esminiai veiksniai, kurie lemia oro 
filtrų naudojimo savybes, yra jų gamy-
bai naudojamos medžiagos bei taikomi 
darbo įgūdžiai. Specialioje MANN-
FILTER terpėje yra vienodo dydžio 
angos. Tai vienintelis būdas, leidžiantis 
užtikrinti mažiausią galimą atsparumą 
tekėjimui bei maksimalų nešvarumų 
atskyrimą. Beveik visiškai pašalinamos 
didesnės nei 5 mikrometrų (µm) dalelės,
pavyzdžiui, stambios dulkės, žiedadulkės
ir plaukai. Mažiausių dalelių, kurių 
dydis svyruoja nuo 1 µm iki 3 µm, 
atskyrimo lygis siekia apie 98 %.

nAujAsIs veLTInIo PAGrInDo oro

FILTrAs: mAžesnIs, TAčIAu ne mAžIAu 

eFekTyvus

Dėl vis didėjančių važiavimo komforto, 
saugumo ir variklio dizaino reikalavimų, 
kuriems patenkinti naudojami techniniai 
ir elektroniniai patobulinimai, prieinama
įrengimo vieta po gaubtu tampa vis 
ankštesnė ir nelygios formos. Dėl šios 
priežasties MANN+HUMMEL specialistai 
bei originalios įrangos gamintojai drauge 
kuria efektyvius, kompaktiškus filtrus, 
leidžiančius optimaliai panaudoti turimą 
įrengimo vietą.

MANN+HUMMEL puikių eksploatavimo 
savybių filtro medžiaga „Micrograde N“ 
yra naudojama naujos kartos oro filtrams, 
montuojamiems variklio skyriuje. Priešingai 
nei įprastuose popieriniuose filtruose, šio
filtro terpei yra naudojamas poliesterio veltinis, 
kuris užima iki 35 % mažiau vietos, yra 
lengvesnis ir atsparesnis senėjimui, tačiau 
užtikrina tokias pačias naudojimo savybes. 
Palyginti su popieriniu filtro elementu, 

dulkių atskyrimo efektyvumas padidėjo 
iki 55 %, reikšmingai padidėjo ir pradinio 
atskyrimo efektyvumas. Naudojant „Micro-
grade N“ medžiagą, filtravimo efektyvumo 
sumažėjimas, kai sušlampa popierinių filtrų 
elementai, jau pamirštas dalykas. 

Veltinė filtro medžiaga be jokių papildomų 
priedų yra tokia standi ir nelanksti kaip 
ir popierius. Todėl nebereikia filtro terpės
impregnuoti derva, o impregnavimo derva
apdorojimo procesas reikalauja daug energijos. 
Filtras yra atsparus ir liepsnai.  Dėl šios 
priežasties galima be jokių problemų 
užtikrinti atsparumo liepsnai savybes, kurios 
reikalingos DIN standarto reikalavimams 
patenkinti.

ATsArGInIų DALIų rInkAI užTIkrInAmA 

TokIA PATI kokyBė kAIP Ir orIGInALIos 

ĮrAnGos GAmInTojAms

MANN+HUMMEL yra plėtros partneris 
ir nuolatos tiekia savo gaminius tarptautinei 
automobilių pramonei. Be to, ši bendrovė 
kuria, projektuoja ir gamina sukomplek-
tuotas oro filtrų sistemas. Ši patirtis oro 

MAnn+HUMMEL oro filtrai – aplinkos tausojimas
ir aukštas kokybės lygis

MAnn+HUMMEL oro filtrai ir filtrų sistemos yra naudojamos visame pasaulyje ir yra skirtos užtikrinti, kad į variklį būtų 
tiekiamas švarus oras. MAnn-FILTEr prekių ženklo vardu šis plėtros partneris ir pastovus tarptautinės automobilių 

pramonės tiekėjas parduoda oro filtrus, tinkančius praktiškai bet kokiam automobilio tipui nepriklausomoje atsarginių 
dalių rinkoje. 

MAnn+HUMMEL oro filtrai sumažina oro įleidimo triukšmą bei kontroliuoja oro srautą, 
tekantį link karštos plėvelės oro srauto matuoklio
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Plastikiniai įdėklai lengvai 
užsifiksuoja savo vietoje 

Buvo atlikti optimalūs MANN-FILTER 
salono filtrų „CU 2941-2“ ir „CUK 2941-2“ 
formos bei dizaino pakeitimai. 

Plastikinius rėmus pakeitė tekstilinė medžiaga, o 
tai ekonomiška naudojamų išteklių atžvilgiu.
Salono filtras yra kruopščiai užsandarintas

MAnn-FILTEr CU 2941-2 ir CUK 2941-2 
dizaino pakeitimai 

filtrų srityje leidžia bendrovei pardavinėti 
atsarginių dalių rinkoje gaminius, kurių 
kokybė yra tokia pati, kaip ir gaminių, 
tiekiamų originalios įrangos gaminto-
jams. Be savo pagrindinės funkcijos – 
filtravimo – MANN-FILTER oro filtrai 
sumažina oro įleidimo triukšmą bei kon-
troliuoja oro srautą, tekantį link karštos 
plėvelės oro srauto matuoklio. 

MANN-FILTER filtrai siūlomi automo-
biliams, motociklams ir komercinio tipo 
automobiliams, tokiems kaip sunkvežimiai, 
žemės ūkio mašinos, statybinės mašinos 
bei pramoniniai varikliai. Gaminant 
atsarginių detalių rinkai skirtus filtrus, 
kaip ir originalios įrangos gamintojų 
produkcijai, taikomi variklių gamintojų 
reglamentų reikalavimai bei specifikacijos.
Filtrų korpusai ir filtrų elementai yra 
tiksliai pritaikyti vienas kitam bei variklio 
ir jo oro įleidimo sistemos tipui. Taip opti-
mizuojamas oro tiekimas, o tai padeda dėl 
mažesnio atsparumo tekėjimui sumažinti 
degalų sąnaudas. 

kruoPščIAI sukLosTuoTI Ir vIsIškAI 

užsAnDArInTI 

Kai oro filtras montuojamas variklio skyriuje,
svarbu užtikrinti optimalų įtekančio oro 
srautą, tačiau galima susidurti su ribotos
vietos problema. Tai yra vienintelis būdas, 
kaip galima užtikrinti tinkamą oro srautą 
į variklį bei gerą nešvarumų atskyrimo 
efektyvumą. Siekiant maksimaliai didelius
filtrų plotus integruoti mažiausioje prieinamoje 
vietoje, būtina labai kruopščiai planuoti 
filtro klosčių geometriją. Specialaus reljefo 
popierius tarp klosčių užtikrina tinkamą 
atstumą. Taip garantuojama, kad viso filtro 
eksploatavimo trukmės metu yra prieinamas 
visas filtro medžiagos plotas. 

Tam, kad filtro popieriaus atsparumas van-
deniui, degalams, alyvai ir kitiems 
angliavandeniliams, tokiems kaip dujos 
karteryje, būtų didesnis, yra naudojamos
specialios impregnavimo formos. 
Taigi MANN-FILTER gaminiai užtikrina 
aukštą ir pastovų, beveik 100 procentų at-
skyrimo lygį visą jų eksploatavimo trukmę. 
Kad variklis tinkamai veiktų, reikalingas 
visiškai išfiltruotas oras. MANN-FILTER
gaminiuose popieriaus klosčių išsidėstymas 
ir suklijuoti sujungimai, visą laiką lankstūs
išliekantys tarpikliai užtikrina reikiamą apsaugą
nuo prasiskverbimo.

oro kondicionavimo bloke, naudojant 
mažus plastikinius įdėklus, kurie pritvirtinti 
priekiniuose kraštuose. 

Padidinus klosčių skaičių, patikimai 
pagerinamas filtro terpės stabilumas, taigi 
ir filtro elemento efektyvumas. 

naujas MAnn-FILTEr dizainasEsamas MAnn-FILTEr dizainas

Lengvai įtaisomas salono filtras 
puikiai užsisandarina

sezoniniai produktai

IeškokITe 
e. kATALoGe

 

C35154

Cuk2939  

C26168

 Cu2939  
 

C15143/1

Cuk2862  
 

C37153

 Cu3955  
 

C30130 

Cu2882  
 

C31152/1

Cuk2842  

C17137X 

Cu3037  
 

C32191

Cu2842  
 

C14130

Cuk5480  
 

C3282

Cu2897 

oro FILTrų
koDAI:

sALono FILTrų 
koDAI:
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sezoniniai produktai

DELPHI – įvairiapusis valdymo
ir pakabos detalių  asortimentas

DELPHI bendrovė siūlo platų valdymo ir pakabos detalių, skirtų Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos rinkoms, 
asortimentą. nuolatos kuriami nauji gaminiai, jų dėka klientams tiekiamos naujausios prekės, įskaitant detales, skirtas 

automobiliams, kuriems vis dar galioja gamintojo garantija.

DELPHI pakabos detalių asortimentas 
apima daugiau nei 90 procentų Europos 
automobilių detalių rinkos, įskaitant: 

•	 Pakabos detales: vairo traukes, traukių 
antgalius, traukių komplektus, rutulines 
jungtis, svirtis, šakes, stabilizatoriaus 
traukes.

•	 Gumines ir metalines detales: įvores, 
variklio pakabos elementus, vairo 
kolonėlių apsaugas, viršutinius montavimo 
elementus ir apsaugų komplektus. 

•	 Komplektus: platus komplektų asortimen-
tas populiariausiems modeliams.  

Visos DELPHI pakabos detalės yra kom-
plektuojamos (ten, kur reikalaujama) su 
reikalingais priedais, pavyzdžiui, varžtais, 
poveržlėmis, veržlėmis, laikikliais arba 
fiksavimo žiedais. 

Pakabos sistema yra labai svarbi saugumo 
atžvilgiu, ji turi tiesioginę įtaką važiavimo 
komfortui. Dėl šios priežasties DELPHI 
garantuoja, kad visi jos siūlomi pakabos 
gaminiai atitinka originalios įrangos speci-
fikacijoms bei eksploatavimo savybėms 
taikomus standartus.

DeLPHI svIrTys Ir šAkės  

DELPHI svirtys ir šakės yra esminiai au-
tomobilio projektavimo ir drauge pakabos 
sistemos dalys. Šie elementai skirti 
geresniam padangų sukibimui su paviršiumi, 
užtikrinant sklandesnį ir patogesnį važiavimą.

DELPHI šakės yra gaminamos pagal 
originalios įrangos specifikacijas, pasižymi 
dvigubos dangos konstrukcija bei tinkamu 
dažų sluoksnio storiu. Šios savybės užtikrina 
patvarumą ir ilgą eksploatavimo trukmę. 
DELPHI svirtys ir šakės yra gaminamos iš 
presuoto plieno arba kalamos iš ketaus arba 
aliuminio. Naudojami automatizuoti su-
virinimo procesai garantuoja aukštą kokybę.
 

DeLPHI ruTuLInės junGTys - šArnyrAI

Rutulines jungtis veikia kelio druskos, dulkės 
ir vanduo, todėl jas gali pažeisti korozija. 
Dėl šios priežasties DELPHI rutulinės 
jungtys yra gaminamos naudojant aukštos 
kokybės kaltines detales, kurios testuojamos 
taikant aukščiausių standartų reikalavimus.

DELPHI rutulinio piršto paviršius yra ap-
dirbtas taip, kad atitiktų leistinąjį nuokrypį 
mikronų tikslumu (0,001mm). Taip 
užtikrinamas sujungimo tvirtumas bei 
sklandus veikimas. Rutulinis pirštas gali 
nevaržomai judėti dėl nailonu dengtų rutu-
lio lizdų bei geros kokybės tepalo.
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Kaldinant ir liejant DELPHI rutulinius
pirštus, yra taikomi įtrūkimų detekcijos 
metodai. Šie metodai užtikrina, kad 
medžiagos neturi jokių defektų ar trūkumų. 

IšskIrTInės DeLPHI sAvyBės:

nuo DuLkIų APsAuGAnTys GAuBTeLIAI

Patobulinti DELPHI nuo dulkių apsau-
gantys gaubteliai padeda atkreipti dėmesį 
į vieną  dažniausių priežasčių, lemiančių 

DeLPHI sTABILIzATorIAus TrAukės

Kad važiuoti automobiliu būtų patogiau 
ir jį valdyti būtų lengviau, stabilizatoriaus 
traukėmis svirtys arba šakės yra prijungia-
mos prie stabilizavimo sijų. 

DELPHI šarnyrų stabilizatoriai pasižymi 
patvariais korpusais. Šio elemento gamy-
boje naudojamas ultragarsinis suvirinimas, 
todėl suvirinimo siūlės eksploatavimo metu 
netrūksta. 

sezoniniai produktai

BrAkLeen

Panaudojimas: stiprūs valikliai

Stabdžių sistemos dalių valiklis. Stiprus ir 
greitai džiūstantis. Valo ir pašalina riebalus 
nuo stabdžių bei sankabos elementų. Nuvalo 
alyvos, stabdžių skysčio, tepalų ir kitas 
sukietėjusias apnašas. Nepalieka jokių 
nuosėdų.

5-56

Panaudojimas: alyvos

Universalus serviso dirbtuvių aerozolis. 
Atlaisvina surūdijusias dalis. Pašalina 
drėgmę, padeda paleisti variklius drėgnu 
oru, saugo nuo trumpojo jungimo. Sutepa 
ir pašalina trintį, atlaisvina užstrigusius 
mechanizmus. Saugo metalą nuo drėgmės, 
koroziją sukeliančios aplinkos ir neleidžia 
kauptis rūdims.

CoPPer PAsTe

Panaudojimas: alyvos

Vario pagrindu gaminama apsauginė alyva.
Paprasta išardyti ir surinkti visas aukštos 
temperatūros (iki 1100 °C) veikiamas dalis. 
Saugo nuo apdegimo, korozijos ir strigimo. 
Sumažina ir pašalina stabdžių diskų 
keliamą triukšmą bei vibracijas.

CrC – platus cheminių produktų asortimentas 
tikriems profesionalams

CRC Industries Europe gamina ir tiekia platų cheminių produktų asortimentą. Imonė yra CRC Industries Inc. dalis. 
CRC Industries Inc. veikia visame pasaulyje. CrC gaminiai efektyviai apsaugo įvairius komponentus nuo galimo 

aplinkos, temperatūros poveikio ar nusidėvėjimo.

priešlaikinį vairavimo mechanizmo elementų 
gedimą, t. y., įvorės suirimą. 

Paprastai, kai nuo dulkių apsaugančiame 
gaubtelyje atsiranda įtrūkimų, vidinius 
komponentus gali pasiekti druskos bei 
purvas. Tai lemia koroziją ir nebeleidžia 
laisvai judėti rutulinei jungčiai. Naujojo 
dizaino DELPHI nuo dulkių apsau-
gantys gaubteliai pasižymi patobulinta 
chloropreno gumos (CR) formule, jos dėka 
dangteliai  išlieka patvarūs net ir labai žemos 
arba labai aukštos temperatūros sąlygomis. 
Tai padeda apsaugoti vidinius komponen-
tus ir garantuoja laisvą rutulinės jungties 
judėjimą.
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naujieji BrEMBo diskai – didesnis atsparumas
ir mažesnis poveikis aplinkai 

UV dažais dengti diskai pasižymi didesniu atsparumu korozijai ir užtikrina visapusišką gaminio 
apsaugą dėl montavimo savybių, nes nebereikia nuo diskų šalinti alyvos.

nAujovė „THree-In-one“ 

(„Trys vIenAme“) 

UV (ultravioletinių) dažų dangos technologija, 
spindintis metalinis efektas ir aplinkos 
tausojimas: tai trys naujos išskirtinės savybės,
kuriomis pasižymi naujieji specialia danga
dengti stabdžių diskai. BREMBO bendrovė 
yra pirmoji, kuri atsarginių detalių rinkos 
profesionalams siūlo pažangų ir išskirtinį 
technologinį sprendimą. 

BREMBO bendrovė yra lyderė stabdymo
sistemų, skirtų daugumai svarbių automobilių 
gamintojų, projektavimo ir gamybos srityje. 
Ši bendrovė išsiskiria nepaprastais dengtų 
diskų gamybos įgūdžiais. Šios bendrovės 
gaminius naudoja automobilių gamintojai, 
jie pristatomi atsarginių detalių rinkoje.
BREMBO asortimente galima rasti įvairiausius 
diskų variantus – nuo diskų su „Geomet“ ir 
cinko bei epoksido dervos danga iki mod-
erniausio ir pažangiausio varianto: diskų su 
ultravioletinių dažų danga. 

DIDesnIs ATsPArumAs korozIjAI

Lyginant su diskais, nudažytais naudojant 
kitas medžiagas, UV dažais dengti diskai 

pasižymi didesniu atsparumu korozijai – 
tai patvirtino atsparumo korozijai testai 
purškimo druska kameroje ir atsparumo 
drėgmei testai. UV danga pasižymi pui-
kiomis specifikacijomis atliekant visus 
atsparumo aukštai temperatūrai testus. 

Kaip įrodyta testavimo metu, UV danga 
užtikrina didesnį gaminio atsparumą koro-
zijai. Tai lemia nauja ir ilgalaikė apsauginė 
danga išoriniuose kraštuose bei ant disko 
stebulės. Taip užtikrinama tobula visų 
matomų dalių, kurių švaros nenutrina 
frikcinis kontaktas su stabdžių kaladėlėmis, 
apsauga. 

PrAkTIškesnIs nAuDojImAs DėL vIen-

TIso DAnGos sLuoksnIo 

Bet aukščiausio lygio atsparumo korozijai 
apsauginė danga (net ant stabdymo paviršių) 
drauge užtikrina visapusišką gaminio apsaugą
dėl montavimo savybių, palengvina 
mechanikų darbą, nes jiems nebereikia 
nuo diskų šalinti alyvos. Dar daugiau, kaip 
parodyta nuotraukoje, šių diskų matomoje
stebulės pusėje esančio žymėjimo vieta nurodo
mechanikams, atliekantiems stabdymo sis-
temos patikros darbus, kokia yra minimali 

storio riba. Kai storis yra mažesnis, nei 
nurodyta riba, reikia atlikti keitimo darbus. 

esTeTIškAI PATrAukLus

Kaip ir visada, BREMBO pavyksta suderinti
pažangius bei efektyvius technologinius 
sprendimus, įspūdingą estetinį vaizdą ir 
stilių. Šiuo atžvilgiu UV dažų danga padengti 
diskai yra akivaizdžiai sukurti vairuotojams,
kuriems svarbios ne tik gaminio eksploatavimo 
savybės, bet ir estetinis vaizdas. Metalinis 
efektas (net ir kalbant vaizdingais terminais) 
reiškia, kad diskai visą eksploatavimo 
laiką išlieka ryškūs ir puikios išvaizdos. 

reIkšmInGAs žInGsnIs Į PrIekĮ 

APLInkos TAusojImo srITyje 

Pastaraisiais metais aktualia tema tapo oro 
kokybė. BREMBO taikomoje dengimo 
sistemoje danga išdžiovinama, kad užsifiksuotų, 
naudojant UV spinduliavimą (kaip ir nurodo 
pats dangos pavadinimas). Šio proceso re-
zultatas verčia pažvelgti į reikšmingą naudą 
aplinkai. UV danga yra vandens pagrindu 
ir, lyginant su tradicine epoksido danga, 
arba danga, kurios sudėtyje yra cinko, šiuo 
atveju nėra reikalingi tirpikliai. Šitaip

sezoniniai produktai
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užtikrinamas visiškas vadinamųjų V.O.C.
(lakiųjų organinių junginių) emisijų 
pašalinimas. Šios emisijos yra kenksmingos 
žmogaus sveikatai ir aplinkai. Kai naudojama 
UV danga, tirpiklio funkciją iš esmės atlieka 
vanduo.
Dar daugiau, danga užfiksuojama ultra-
violetinio spinduliavimo dėka, todėl nėra 
reikalinga aukšta temperatūra. 

Visų pirma ir visų svarbiausia yra tai, kad šio 
proceso energijos sąnaudos yra mažesnės, 
o tai yra naudinga aplinkai. Antra, nėra jokio
pavojaus, kad bus paveiktos disko geometrinės
charakteristikos, kaip gali nutikti pasirinkus 
kitus dengimo būdus (pvz., kaip „Geomet“ 
atveju), kai reikalinga aukšta apdorojimo 
temperatūra (aukštesnė nei 300 °C), dėl kurios 
ir kyla disko deformacijos rizika. 

AsorTImenTo IšPLėTImAs

Per pastaruosius dvejus metus BREMBO 
bendrovė savo dengtų stabdžių diskų 
asortimentą padidino tris kartus. Iš pradžių 
buvo išplėstas tik populiariausių gaminių 
asortimentas, tačiau dėl UV danga padengtų 
diskų gaminimo asortimentas bus išplėstas 
iki daugiau nei 440 gaminių, todėl jame bus
galima rasti gaminius, skirtus daugumai 
Europos automobilių. Bus plečiami visi 
asortimento segmentai.

Atsparumo korozijai testas druskos 
purškimo kameroje

Atsparumo drėgmei testas

ALyvA suTePTAs

DIskAs

sTAnDArTInIu BūDu 

nuDAžyTAs DIskAs

sTorIs

0,030-0,060 mm

0,030-0,12 mm

0,035-0,055 mm

> 0,010 mm

uv DAžAIs 

PADenGTAs DIskAs

DAžymo BūDAs

uv DAžų DAnGA

ePoksIDo DAnGA

CInko DAnGA

„GeomeT“ DAnGA

PurškImo DruskA
TesTAs  (unI en Iso 9227)

240 vAL.

150 vAL.

240 vAL.

120 vAL.
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Dviejų masių smagratis – paprastas 
ir labai efektyvus veikimo principas

Variklio sukimo momentas perduodamas 
nuo pirminio smagračio per lanko formos 
spyruokles į jungę (4), kuri savo liežuvėliais 
užgriebia tarp lanko formos spyruoklių. 
Ši jungė sukniedyta su antriniu smagračiu, 
kurio masė padidina transmisijos įėjimo 
veleno išcentrinės jėgos momentą. Šilumos 
nukreipimui pagerinti smagratis turi 
ventiliacines angas. Kadangi sukamųjų 
virpesių slopinimo funkciją perima dviejų 
masių smagratis, sankabos diskas dažnai yra 
standus, be sukamųjų virpesių slopintuvo.

FunkCIjA

Dviejų masių smagračio veikimo principas 
yra paprastas ir labai efektyvus. Dėl masės, 
prijungtos prie transmisijos įėjimo veleno 
(antrinio smagračio), rezonansų juosta 
perstumiama į mažesnio sukimosi dažnio 
zoną. Taigi jau prie tuščiosios eigos suki-
mosi dažnio pasiekiamas efektyvus variklio 
sukimosi netolygumų atsiejimas nuo kitų 
pavaros sistemos dalių.

DvIejų mAsIų smAGrAčIo DALys

Pirminis smagratis standžiai užsuktas ant 
variklio alkūninio veleno. Jo inercija kartu 
su alkūninio veleno inercija sudaro vieną dydį. 
Lyginant su tradiciniu smagračiu, pirminis 
smagratis yra ženkliai elastingesnis, dėl to 
nuimama apkrova nuo alkūninio veleno. 

Aštuntojo dešimtmečio viduryje sukamųjų 
virpesių slopintuvo sankabos disko korpuse 
tobulinimo darbai pasiekė techninių galimybių 
ribą. Vienodų ar net mažesnių dydžių sankaba 
nebetiko vis didesnės galios ir didesnio 
sukimosi dažnio varikliams.

Labai efektyviu sprendimu pasirodė esąs 
firmos LuK dviejų masių smagratis, vadi-
namasis  DMF  (Dual Mass Flywheel).
Vystantis automobilių technikai, pastaraisiais 
dešimtmečiais pasirodo vis galingesnių 
variklių, kartu automobilių vairuotojai kelia 
vis didesnius reikalavimus važiavimo kom-
fortui ir kokybei. Su aerodinaminių vamzdžių 
pagalba bei kitais automobilio važiuoklės 
tobulinimo darbais pavyko sumažinti 
triukšmo lygį, dėl to galima geriau girdėti 
automobilyje atsirandančius triukšmus.
Prie to prisideda ir modernūs varikliai, 
dirbantys su paliesintais degiaisiais mišiniais 
bei labai mažais sukimosi dažniais, arba naujų 
kartų transmisijos, kurios užpildomos mažo 
klampumo alyva.

Vidaus degimo variklis dirba pasikartojančiais 
ciklais, sukeliančiais netaisyklingą alkūninio 
veleno sukimosi dažnį – sulėtėjimą ir pagrei-
tėjimą. Tokį sukimosi dažnio svyravimą mes 
vadiname sukamuoju virpesiu, perduodamu 
iš variklio į pavaros sistemą, ir triukšmų 
(transmisijos bildėjimo, dundėjimo, 
važiuoklės rezonansų) bei galios svyravimų 
atsiradimo priežastimi. Tobulinimo darbų 

tikslas buvo torsioniniu (susukamu) strypu 
atskirti svyruojančią variklio masę nuo likusios 
pavaros sistemos dalies. Dviejų masių smagratis 
su integruotu spyruokliniu amortizatoriumi 
beveik visai absorbuoja šį svyravimą ir leidžia 
pasiekti labai gerą virpesių izoliaciją nuo 
pavaros sistemos.

konsTrukCIjA

Standartinis dviejų masių smagratis:
1. Pirminis smagratis.
2. Slydimo guolis.
3. Lanko formos spyruoklės.
4. Jungė.
5. Pirminio smagračio dangtelis (pjūvis).
6. Antrinis smagratis.

Standartinį dviejų masių smagratį sudaro ant 
alkūninio veleno užsuktas pirminis smagratis 
(1) ir antrinis smagratis (6), sudarantis 
trinties paviršių sankabai. Abi smagračio 
mases jungia radialinis rutulinis guolis arba
slydimo guolis (2), jas galima sukti priešingomis 
kryptimis. Tarp pirminio smagračio ir antrinio 
smagračio yra lanko formos spyruoklių 
sistema (3), perduodanti variklio sukimo 
momentą ir veikianti kartu kaip sukamųjų 
virpesių slopintuvas. Spyruoklės sumontuotos
po pirminio smagračio dangteliu (5) kreipian-
čiosiose įvorėse su tepalo kreipiančiąja, taip 
spyruoklių judėjimo metu užtikrinamas 
optimalus kreipimas ir maža trintis.

Standartinė dviejų masių smagračio struktūra
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rutuliniu arba slydimo guoliu.
Kai kurių konstrukcijų dviejų masių 
smagračiams naudojamas papildomas 
elementas – frikcinis diskas. Frikcinis 
diskas turi laisvą kampą, todėl papildoma 
trinties jėga pradeda veikti kaip papildo-
mas slopinimas tik nuo tam tikro sukimosi 
kampo, pavyzdžiui, užvedant variklį arba 
staigiai pasikeitus apkrovai. 

Norint optimaliai panaudoti dviejų 
masių smagračio parametrus, naudojamos 
išlenktos lanko forma sraigtinės spyruoklės 
su dideliu sriegių skaičiumi. Šios lanko 
formos spyruoklės tvirtinamos pripildytose 
tepalu slydimo įvorėse smagračio kanaluose. 
Darbo metu spyruoklių vijos slysta ant 
slydimo įvorių ir atsirandanti trintis veikia 
kaip šių judesių slopintuvas. 

Dabartiniu standartu laikomos vadinamosios 
vienos pakopos lygiagrečiosios spyruoklės, 
turinčios maždaug vienodo ilgio išorines ir 
vidines lygiagrečiai išdėstytas spyruokles, at-
skiros abiejų spyruoklių techninės charak-
teristikos sumuojamos į bendrą techninę 
charakteristiką.

Ir dviejų pakopų lygiagrečiųjų spyruoklių 
dvi lanko formos spyruoklės tvirtinamos 
viduje, bet viduje esančios spyruoklės yra 
trumpesnės, todėl jos suspaudžiamos vėliau. 
Išorinių spyruoklių parametrai parinkti 
didėjančiai apkrovai. Variklio užvedimo 
metu apkrovą gauna tik minkštesnė 
išorinė spyruoklė, taip greičiau įveikiama 
probleminė rezonansinių dažnių zona. 
Esant didesniam ir didžiausiam variklio 
sukimo momentui, apkrovą gauna ir 
vidinė spyruoklė. Tuomet išorinė ir vidinė 

spyruoklė dirba antroje pakopoje kartu.

Trijų pakopų lanko formos spyruokles su-
daro viena išorinė ir dvi vidinės nuosekliai 
išdėstytos spyruoklės su skirtingomis 
techninėmis charakteristikomis. Taip 
panaudojamos praktiškai abi  – lygiagretaus 
ir nuoseklaus išdėstymo –  koncepcijos, 
siekiant užtikrinti optimalų sukamųjų 
svyravimų slopinimą bet kokiam variklio 
sukimo momentui. 

Įvairūs spyruoklių su skirtingomis techninėmis 
charakteristikomis konstrukciniai išpildymai 
leidžia sukonstruoti kiekvienam automobilio 
tipui ir bet kuriai apkrovai tiksliai pritaikytą 
dviejų masių smagratį.

sPeCIALus DvIejų mAsIų smAGrAčIų 

IšPILDymAs

Kompaktiškas dviejų masių smagratis (DFC 
= Damped Flywheel Clutch) yra specialus 
išpildymas, kurį sudaro parengtas įdėjimui 
kompleksas iš priderintų vienas prie kito 
dalių: dviejų masių smagračio, sankabos 
disko ir spaudimo disko.

LUK dviejų masių smagratis, vadinamasis DMF (Dual Mass Flywheel)

Pirminiame smagratyje po dangteliu yra 
ertmė – kanalas lanko formos spyruoklėms, 
paprastai jis būna dviejų dalių, į kurias jį 
padalija simetriškai išdėstytos atramos 
lanko formos spyruoklėms. Pirminis smag-
ratis komplektuojamas su starterio variklio 
krumpliuotuoju žiedu.

Antrinis smagratis susijęs su transmisija ir 
pavaros sistema. Jis perduoda moduliuotą 
sukimo momentą per sankabą iš dviejų 
masių smagračio į transmisiją. Antrinės pusės
svyravimų masę sudaro antrinio smagračio 
ir jungės masių suma. Jungė skirta sukimo 
momento perdavimui nuo pirminio 
smagračio per lanko formos spyruokles į antrinį 
smagratį, tai yra, nuo variklio į sankabą. 
Jungė standžiai sujungta su antriniu 
smagračiu ir užgriebia savo liežuvėliais į 
pirminio smagračio kanalus tarp lanko formos 
spyruoklių. Atstumas tarp spyruoklių 
atramų visada didesnis už spyruoklinio 
liežuvėlio plotį, todėl kiekvienas smagratis 
turi tam tikrą laisvą kampą. Jungės yra 
trijų rūšių: laisvoji jungė, prikniedyta prie 
antrinio smagračio, jungė su integruotu 
slopintuvu arba jungė su slydimo mova.

Abi dviejų masių smagračio dalis jungia
centrinis guolis, ant kurio jos gali sukiotis 
viena priešais kitą. Guolis subalansuoja 
antrinio smagračio ir sankabos spaudžiamojo 
disko masę. Kartu jis absorbuoja ašines 
jėgas, veikiančias dviejų masių smagratį 
sankabos perjungimo metu. 

Guolis leidžia abiems smagračiams ne tik 
suktis, bet ir pavirsti vienam kito atžvilgiu 
tam tikru kampu. Dviejų masių smagračiai 
komplektuojami su dviejų tipų guoliais: 

IeškokITe 
e. kATALoGe

W719/5

W940/25

Hu726/2X

Hu719/7X

W75/3

W67/1

Hu718/1n

Hu716/2X

Hu718/1k

W68/3

W940/44

W610/3

C35154
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SKF ratų guoliai – guolių markė, pelniusi didžiausią pasaulio 
profesionalių automobilininkų pripažinimą

Europoje daugiau kaip 80 mln. lengvųjų 
automobilių ir komercinio transporto
priemonių aprūpinti SKF ratų guoliais. 
Siūlydamas daugiau nei 95 % rinkoje
paklausą turinčio asortimento, SKF suteikia 
Jums galimybę susirasti bet kuriai transporto 

priemonei būtiną produktą. Be to, SKF guoliai 
yra daugelio automobilių originaliosios įrangos
dalis. Atsarginių dalių prekybai SKF ratų guo-
lius tiekia komplektais, taip išvaduodamas 
Jus nuo problemų, kurias sukelia būtinybė 
užsisakyti daugybę atskirų detalių, reikalingų 

keičiant guolius. Kiekviename komplekte 
yra visi riebokšliai, vielokaiščiai, distanciniai 
žiedai, veržlės ir kiti būtini komponentai, 
reikalingi norint tinkamai pakeisti vieno 
rato guolius.

Cx guoliai – aukšta kokybė
už prieinamą kainą

eLekTrInės sIsTemos GuoLIAI –

GuoLIAI GenerATorIAms

Kintamosios srovės generatorius yra 
įrenginys, mechaninę energiją paverčiantis 
elektros energija. Generatorius labai svarbi 
mechaninės transporto priemonės dalis: 
jis turi įtakos akumuliatoriaus įkrovimui, 
užtikrina sklandų variklio darbą. 
Naudojami tik vienos eilės rutuliniai 
guoliai, mažiausiai du vienodi tuo pat 
metu. Populiariausia serija 62.., 

tačiau naudojami ir 60.., 63... bei platūs 
622... arba 630... CX guoliai išsiskiria 
aukšta kokybe ir prieinama kaina. Be to, 
netgi greitai sukdamiesi jie veikia tyliai, 
todėl tai tikrai puikus pasirinkimas.

rATų sTeBuLIų remonTo

komPLekTAI

CX remonto rinkiniai skirti užtikrinti saugų 
ir komfortišką važiavimą bei patogų ir 
paprastą montavimą. CX siūlo ratų stebulių 

remonto rinkinius populiariausių modelių 
lengviesiems ir krovininiams automobiliams.
Komplektus sudaro viskas, ko reikia norint 
tinkamai pakeisti guolius: tvirtinimo ir 
sandarinimo detalės konkretaus modelio 
automobiliui. Nuolatinė kokybės kontrolė 
leidžia CX pateikti savo klientams tik 
aukščiausios kokybės gaminius.

konDICIonIerIAus komPresorIAus 

GuoLIAI

Kažkada tai buvo prabanga, dabar jie yra 
kiekviename automobilyje. Be abejo, kalbame 
apie kondicionierius. Karštą dieną didžiausias 
krūvis vėsinimo sistemoje tenka kondicio-
nieriaus kompresoriui, į kurio sudėtį įeina 
dviejų eilių rutulinis guolis. Jei kompresorius 
pernelyg garsiai veikia arba yra pažeistas, 
laikas keisti guolį. Complex Automotive 
Bearings siūlo 9 tipų guolius, dažniausiai 
naudojamus vėsinimo sistemose, jie tinka 
daugiau nei 70 % automobilių modelių. 

vkBA529

vkBA1355

vkBA542

IeškokITe 
e. kATALoGe

vkBA1356 

vkBA1358 

vkBA3455

6203-2rs CX

6303-2rsC3 CX

6202-2rsC3 CX 

IeškokITe 
e. kATALoGe

6201-2rs CX 

6003-2rs CX

62201-2rs CX 
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oPTIMAL ratų guoliai – sprendimas
kiekvienai transporto priemonei

kūGInIAI GuoLIAI

Vienaeiliai OPTIMAL guoliai pagaminti ir
surinkti atsižvelgiant į originalią visų reikiamų 
sudedamųjų dalių kokybę, supakuoti į 
patrauklią pakuotę. Aukščiausius standar-
tus visiškai atitinkantys guoliai – 
sprendimas kiekvienai transporto priemonei.

vIenAeILIAI GuoLIAI

Ratų guolių komplektai OPTIMAL skirti 
sunkioms ir ilgalaikėms apkrovoms. Kom-
plektai sukonstruoti taip, kad išlaikytų 
dideles spindulines ir ašies apkrovas. Šis 
guolio modelis rekomenduojamas priekinei 
ašiai. Guoliai jau sutepti, todėl nereikia 
techninės priežiūros. Eksploatuojami šie 
guoliai yra atsparūs smūgiams ir nesidefor-
muoja.

100002 

100022

102008 

IeškokITe 
e. kATALoGe

100098 

100090
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naujasis 2013 m. KyB spyruoklių katalogas 
KYB 2013 metams išleido savo visiškai naują spyruoklių katalogą. Išsamiame kataloge yra 73 nauji asortimento 

spyruoklių pavyzdžiai, taip pat atnaujinta daugiau nei 30 detalių numerių, taip siekiant pritaikyti juos dar didesniam 
automobilių modelių skaičiui. 

drauge lemia ir trumpesnį spyruoklių eksp-
loatavimo laiką. 

Naująjį spyruoklių katalogą galite atsisiųsti 
PDF formatu iš „KYB Europe“ interneto 
svetainės, jis įtrauktas į pagrindinius elektron-
inius katalogus, pavyzdžiui, „ADeCAT“, 
„TecDoc“. Spyruoklių katalogai pasižymi 
tokiu pačiu lengvai naudojamu išdėstymu 
bei dizainu kaip ir amortizatorių katalogas.  

KYB bendrovė, geriau žinoma kaip pasaulinė
lyderė originalios įrangos ir atsarginių 
dalių rinkos amortizatorių gaminimo srityje, 
tiekia ir kitus pakabos komponentus, 
įskaitant pakabų montavimo ir apsaugos 
rinkinius. KYB bendrovė yra didžiausia 
pasaulyje amortizatorių, skirtų automobilių 
gamintojams, tiekėja. Daugiau nei viename
iš keturių automobilių, pristatomų pasaulinių
gamybos linijų, standartiškai yra įmontuoti 
KYB amortizatoriai.

•	 „mercedes C Class“

•	 „nissan Qashqai“

•	 „seat Altea XL“

KYB yra vienintelis atsarginių dalių rinkos 
tiekėjas, siūlantis tiek „Miniblock“ tipo, į kūgį 
panašios formos originalios įrangos dizainą, 
tiek pastovaus skersmens vielos spyruokles. 
Asortimente galima rasti įvairaus dizaino 
spyruoklių, įskaitant šoninės apkrovos 
spyruokles bei plačią spyruoklių, skirtų 
didelei apkrovai, pasiūlą. KYB rekomenduoja 
visas sraigtines spyruokles montuoti poromis 
ir taip užtikrinti subalansuotą automobilio 
važiavimo aukštį. 

Sraigtinių spyruoklių asortimentas ir toliau 
plečiasi. Šiuolaikinių automobilių reikalavi-
mai šiam produktui yra didesni nei kada 
nors anksčiau, todėl dažnai yra reikalingi
neįprasto dizaino, mažesnio svorio ir didesnį 
įtempimą atlaikantys gaminiai. Be to, 
reikėtų paminėti, kad nurodyti veiksniai 

KYB bendrovės 2013 metų spyruoklių 
asortimentas yra geriausias gaminių pasiūlymas 
Europos atsarginių dalių rinkai. Papildžius 
asortimentą, gaminiai tinka įspūdingam 
automobilių skaičiui  – 4,5 milijono – vi-
soje Europoje. Nauji gaminiai dabar tinka 
šiems automobilių modeliams: 

•	 „Citroen jumpy“ / „Dispatch“

•	 „Fiat 500“, „Bravo II“, „Croma“

•	 „Ford Fiesta“

•	 „kia Carens III“

naujasis 2013 metų KyB
amortizatorių katalogas

KYB išleido naujausią amortizatorių katalogą. Šiame kataloge pateikiamas visas KYB asortimento sąrašas ir nauji 
automobilių modeliai, kuriems bus galima įsigyti KYB amortizatorius 2013 metais.

daugiau nei 46 naujiems automobilių 
modeliams. 

Į KYB amortizatorių katalogą įtraukta 80 
automobilių gamintojų, dėl šios priežasties
KYB bendrovė užima didžiausią Europos 
atsarginių dalių rinkos dalį. Siekiant palengvinti 
paiešką, kataloge gaminiai pateikiami abėcėlės 
tvarka. Katalogo gale rasite naudingą pakabos 
komponentų sąrašą su iliustracijomis.
 
Naująjį katalogą galite atsisiųsti PDF formatu  
iš „KYB Europe“ interneto svetainės, jis 
įtrauktas į pagrindinius elektroninius kata-
logus, pavyzdžiui, „ADeCAT“, „TecDoc“.  

KYB bendrovė rekomenduoja visus amor-
tizatorius montuoti poromis. Tai padės 
atkurti automobilio pakabos eksploatavimo 
bei valdymo savybes pagal automobilio 
gamintojo specifikacijas.

Nauji asortimento gaminiai dabar tinka 
įspūdingam – 6 milijonų – automobilių 
skaičiui visoje Europoje. Jie tinka šiems 
automobilių modeliams:

•	 „Citroen C4 Picasso“ / „Grand  

Picasso“          

•	 „Fiat Linea“ (išskirtinis)

•	 „Honda Crv“ (išskirtinis) 

•	 „Hyundai i30“          

•	 „kia Ceed“ / „Proceed“, „soul“ 

•	 „mazda 5“          

•	 „opel Insigna“

•	 „Peugeot 308“

•	 „renault espace Iv“          

•	 „Toyota Landcruiser“

•	 „vW Passat“

Taip pat įtraukta spektras naujų amortizatorių 
atramų, tinkančių daugiau nei 40 naujų 
automobilių modelių. Kartu su amortizatoriais 
pakeistos atramos pailgina amortizatorių 
eksploatavimo trukmę. Be to, amortizatorių 
apsaugų komplektus  dabar galima parinkti 

Išsamiame kataloge yra 139 nauji amor-
tizatorių dalių numeriai, skirti penkiems 
„KYB“ amortizatorių asortimentams. 
Kataloge pateikiami amortizatoriai, skirti 
automobiliams, mažiems autofurgonams 
(CDV) ir lengviesiems komerciniams 
automobiliams (LCV). Daug naujų dalių 
galite užsisakyti jau dabar. 
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sezoniniai produktai

„Esi[tronic] 2.0“ –  nauja BoSCH diagnostinė sistema
Pastaruoju metu automobilių servise darbai atliekami kompleksiškai. BOSCH Esi[tronic] 2.0“ sistema

padeda servisams efektyviau organizuoti darbą ir padidinti veiklos pelningumą. 

„esI[TronIC] LIve“ – BosCH kAuPIAmA 

„esI[TronIC]“ vArToTojų PATIrTIs, 

PADeDAnTI PAGreITInTI DArBą

Daugelis servisų susiduria su problema, kai 
tenka surasti elektroninės sistemos klaidą. 
Dažniausiai klaidos aptikimas užtrunka 
ilgiau negu jos šalinimas. Tokiu atveju 
klientui sudėtinga paaiškinti papildomo 
darbo laiko priežastis ir įtraukti tai į sąskaitą. 
Labai dažnai šias papildomas išlaidas privalo 
dengti servisas, todėl tokios pamokos bran-
giai kainuoja. BOSCH iškėlė sau tikslą 
padėti servisams efektyviau struktūrizuoti 
darbo procesus ir taip sutaupyti daugiau 
lėšų. Naujoji „Esi[tronic] 2.0“ sistema 
paspartina diagnostikos procesus ir suteikia 
daug techninės profilaktikos bei remonto 
darbų informacijos, kurią galima greitai 
peržiūrėti. „Esi[tronic] live“ yra kitas BOSCH
žingsnis į priekį. Čia yra kaupiama „Esitronic“ 
vartotojų patirtis, padedanti pagreitinti klaidos 
nustatymą pagal simptomus, patikros 
procedūras ir atsarginių dalių užsakymą. 

„Esi[tronic] live“ yra tiesioginio ryšio principu
veikianti sistema. Visi duomenys yra saugomi 
centriniame serveryje. Šia sistema serviso 
specialistai gali naudotis tiesiogiai iš 
„Esi[tronic] 2.0“. Paieška atliekama pagal 
klaidos simptomą arba klaidos kodą.

Jeigu gedimas yra pasikartojantis, vartotojas 
gali gauti informaciją apie dažniausiai šį 
gedimą sukeliančias priežastis. Jeigu priežastis 
yra akivaizdi, meistras tai patvirtina „Esi[tronic]
live“ sistemoje ir pašalina klaidą negaiš-
damas laiko jos priežasties paieškoms. 

Sistema kaupia informaciją apie kiekvieną 
klaidos atvejį ir suteikia vis tikslesnes remonto 
darbų rekomendacijas. Be to, specialistas 
gali pasirinkti tam tikrą klaidą ir vadovau-
jantis tiksliais nurodymais atlikti visus 
patikros veiksmus, leidžiančius tiksliai 
nustatyti pažeistą dalį. Tai yra milžiniška 
pagalba meistrui. Jam daugiau nereikia kaupti 
įvairiuose šaltiniuose pateiktos gedimo 
nustatymo informacijos. Už jį tai atlieka 
„Esi[tronic] live“ sistema.

Variklių remonto specialistas gali pasirinkti 
tam tikrų sistemų remonto bei techninės 
profilaktikos darbų sąrašą ir atlikti 
detalesnę analizę. 

nAujos FunkCIjos 

„Esi[tronic] 2.0“ pasižymi ne tik nauja 
valdymo koncepcija, tačiau ir naujomis 
funkcijomis. Nuo šiol galima tiesiogiai 
atidaryti serviso užduotis (pvz., iš naujo 
nustatyti techninės profilaktikos intervalą, 
aktyvuoti tam tikras automobilio funkcijas 
ir pan.). Išplėsto „CAS plus“ funkciona-
lumo ir tiesioginės jungties dėka galima 
greitai pakeisti „Esi[tronic] 2.0“ ekrane 
pateikiamos informacijos tipą. Greitųjų 
nuorodų pagalba vartotojas gali greitai 
pereiti nuo valdymo bloko diagnostikos prie 
klaidų nustatymo nurodymų. Techninės 
priežiūros planai yra susieti su diagnostikos 
procedūromis bei papildoma informacija, 
todėl nuo šiol techninės priežiūros plane 
galima nuskaityti klaidų kodus arba koreguoti 
techninės profilaktikos intervalą. Techninės 
profilaktikos metu mechanikui prireikus 
papildomos informacijos (pvz., stabdžių 
kaladėlių storis), jis gali iš karto pereiti prie 
patikros duomenų. Meistrui prireikus 
atsarginių dalių, vieno mygtuko paspaudimu 
jis gali patekti į atsarginių dalių katalogą. 
„Esi[tronic] 2.0“ yra saugomi diagnostikos, 
remonto ir patikros duomenys, klaidų 
nustatymo nurodymai, elektros grandinių 
schemos ir kiti techniniai parametrai. Šie 
duomenys atnaujinami reguliariai, todėl 
serviso dirbtuvės visada galės naudoti 
naujausią informaciją.  

Atliekant modernių automobilių remonto
ir techninės profilaktikos darbus, automobilių 
servisai yra priklausomi nuo naudojamos
diagnostinės sistemos galimybių ir sukauptos 
patirties. BOSCH automobilių servisams 
tiekia informacinę sistemą „Esi[tronic] 
2.0“. Šį programinės įrangos paketą sudaro 
daugiau kaip 150 gamintojų, 230 000 
automobilių modelių. „Esi[tronic] 2.0“ – 
nauja programinės įrangos karta, atitinkan-
ti naujausius paprasto naudojimo ir greito 
informacijos gavimo reikalavimus. Ji yra 
valdoma aiškiai, paprastai ir intuityviai.

GreITAs vALDymAs

Nauja valdymo koncepcija variklio specialistui 
leidžia greičiau atlikti diagnostikos, klaidų 
nustatymo, remonto ir techninės profilaktikos
darbus. Su „Esi[tronic] 2.0“ pagalba KTS 
diagnostinis įrenginys valdomas daug papras-
čiau, todėl darbas tampa ekonomiškesnis.
Diagnostinių sistemų specialistai pripažįsta,
kad visos „Esitronic“ funkcijos yra paprastesnės,
todėl automobilio elektroninės sistemos 
klaidų nustatymas bei remontas gali būti 
atliekamas greičiau. „Esi[tronic] 2.0“ 
sistema greičiau identifikuoja automobilį. 
Vartotojas gali įvesti automobilio modelį 
rankiniu būdu, panaudoti „KBA“ arba 
„RB“ numerį, pasirinkti vieną iš paskutinių 
tikrintų 30 automobilių sąrašo. Siste-
mos vartotojai gali naudoti automatinę 
automobilių sistemų atpažinimo 
funkciją, identifikuojančią automobilį ir 
pateikiančią struktūrizuotą visų valdymo 
mazgų bei išsaugotų klaidų apžvalgą. 
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viskas motociklams

MAnn-FILTEr filtrai 
modernios kartos motociklams

Modernios kartos motociklams taikomos labai pažangios technologijos. Siekiant žengti į priekį, o ne tiesiog elgtis kaip 
dauguma, ir filtrams turi būti taikomos naujausios technologijos.

GrĮžTAnčIo srAuTo susTABDymo 
vožTuvAs užTIkrInA ToLesnĮ ALyvos 
CIrkuLIAvImą.

Grįžtančio srauto atjungimo vožtuvas 
keičiamuose alyvos filtrų elementuose 
neleidžia stacionariai įtaisytuose alyvos 
filtruose tekėti alyvai atgal iš filtro į alyvos 
rinktuvą, kai išjungiamas variklis. Taip 
užtikrinama, kad vėl įjungus variklį alyva iš 
karto pasieks visus sutepimo taškus. Alyvos 
filtrų elementai gali turėti ir apvedimo, 
ir grįžtančio srauto sustabdymo vožtuvą. 
Tokiu atveju vožtuvai yra integruoti kor-
puse ir pasižymi ilgalaikiu dizainu, t. y., šių 
vožtuvų nereikia keisti. 

korpusas ir elementas sudaro fiksuotą 
bloką, kuris visas keičiamas priežiūros darbų 
metu, ne taip kaip naudojant alyvos filtrų 
elementus. Priklausomai nuo automobilio 
gamintojo specifikacijos keičiami alyvos 
filtrai gali turėti įvairius vožtuvus. Šiuo 
atveju vertėtų paminėti apvedimo vožtuvą 
bei grįžtančio srauto sustabdymo vožtuvą. 

APveDImo vožTuvAs

Apvedimo vožtuvas užtikrina nuolatinį alyvos 
tiekimą į variklį. Paprastai šis vožtuvas yra 
uždarytas. Tačiau šaltesnių sezonų metu 
alyvos klampa padidėja. Todėl alyva tampa
klampesnė ir alyvos srovė pro filtro terpę 
susilpnėja. Siekiant užtikrinti greitą alyvos 
tiekimą, apvedimo vožtuvas palaipsniui 
atsidaro tol, kol alyva vėl pasiekia savo darbinę 
temperatūrą, ir atitinkamai atkuriamos 
pradinės alyvos klampos savybės. Apvedimo 
vožtuvas atsidaro, kai nesilaikoma
alyvos filtro keitimo intervalo ir alyva pasiekė
nešvarumų absorbcijos lygį. Tai reiškia, kad 
variklis yra sutepamas, tačiau nebeužtikri-
namas optimalus alyvos filtravimas. Tai 
lemia intensyvesnį variklio susidėvėjimą.

 

MANN-FILTER prekių ženklo gaminiai, 
skirti motociklams, išsiskiria savo 
aukštu efektyvumo lygiu. Šiuolaikiniai 
varikliai šiandien yra daug reiklesni nei 
prieš kelis metus. Variklių temperatūros 
yra žymiai aukštesnės ir drauge alyvos 
pripildymo tūris mažėja, o alyvos 
keitimo intervalai tapo nepaprastai ilgi. 
Moderniems varikliams tiesiog būtina 
užtikrinti aukštą grynumo lygį. Reika-
linga tik aukščiausio lygio kokybė, ir ne 
tik alyvos, bet ir alyvos filtro efektyvumo 
specifikacijų. Dabartinės alyvos yra sukur-
tos specialiai motociklams.
Dėl eksploatavimo savybes gerinančių 
priedų pavyko reikšmingai pagerinti 
alyvoms būdingas savybes. Todėl alyvos 
tapo efektyvesnės ir atitinkamai joms 
reikalingi puikių eksploatavimo savybių 
filtrai. 

Du DIzAInAI, užTIkrInAnTys švArų 

FILTrAvImą

Iš esmės egzistuoja du skirtingi alyvos 
filtrų tipai: pirmieji yra alyvos filtrų 
elementai, kurių korpusas yra varžtais 
pritvirtintas prie variklio kaip fiksuotas 
komponentas, o kito tipo alyvos filtrai 
yra keičiami. Keičiamų alyvos filtrų atveju  

MAnn-FILTEr filtrai, skirti motociklams, išsiskiria savo aukštu efektyvumo lygiu

mW64

mH53  
 

mW65

IeškokITe 
e. kATALoGe

mH63/1  
 

mW64/1 

mH67  
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EUroL ir CASTroL alyva, skirta dvitakčiams 
ir keturtakčiams motociklų varikliams

alyvų tepimas yra toks geras, kad alyvos 
dalis gali būti dvigubai mažesnė, t. y. 
1:100. Tokiu atveju, net ir naudojant 
brangesnes alyvas, sutaupoma lėšų. Variklio 
pravažinėjimo metu ar dirbant labai sunkiu 
režimu, alyvos kiekis gali būti padidintas 
net iki 1:16. Tačiau visais atvejais reikia 
vadovautis gamintojo variklių ir alyvų 
naudojimo instrukcija. Alyvos dvitakčiams 
varikliams dažniausiai yra dažomos, nes 
įpylus į degalus nusidažo ir pastarieji, todėl 
matoma, jog į degalus įpilta alyvos.

Motociklų, vejapjovių su keturių taktų 
varikliais alyvos žymimos taip pat kaip 
ir automobilių variklių alyvos. Tačiau 
tai nereiškia, kad jas galima automatiškai 
keisti vieną į kitą. Tai daugiausia susieta su 
skirtinga motociklų variklių, sankabos kon-
strukcija, dideliu galios ir svorio santykiu, 
didele galia vienam vienetui darbinio tūrio 
ir t.t. Todėl motociklams, motoroleriams 
ir kitai technikai su keturtakčiais varikliais 
siūlome rinktis specialiai tam skirtas alyvas. 
Pagrindiniai šių produktų tiekėjai – CASTROL 
ir EUROL gamintojai. Su 4T alyvų asorti-
mentu ir jų panaudojimo paskirtimi galite 
susipažinti, peržiūrėję lentelę.
Platus 2T ir 4T alyvų asortimentas mūsų 
sandėliuose, patogus užsakymo būdas, 
operatyvus pristatymas leis pasiūlyti 
pirkėjams reikalingas prekes, kartu padi-
dinti apyvartas realizuojant šiuos produk-
tus.

API dvitakčių variklių alyvų
klasifikavimas:

•	 API TA alyva skirta oru aušinamiems 
varikliams, kurių darbinis tūris iki 50 
cm ir kurie naudojami mopeduose, 
vejapjovėse ir mažuose generatoriuose. 

•	 API TB alyva skirta greitaeigiams ir 
labai apkrautiems oru aušinamiems 
varikliams, kurių darbinis tūris 
50–200 cm3 ir kurie naudojami skute-
riuose, motocikluose, motoroleriuose, 
grandininiuose pjūkluose. 

•	 API TC alyva skirta griežtų kokybės 
reikalavimų varikliams, kurių darbo 
tūris 200–500 cm3, su dideliu degalų 
ir alyvos santykiu: motociklams, snie-
gomobiliams. 

•	 Pakabinamiems, ypač dideliems, 
aušinamiems vandeniu valčių 
varikliams skirta alyva dažniausiai 
žymima pagal NMMA klasifikaciją 
TC-W3. 

•	 Pagal Japonijos standartus (JASO), 
galima sakyti analogiški kaip ir API, 
yra šie žymėjimai: FA, FB, FC, FD.

Daugiausia rekomenduojamas alyvos ir 
degalų santykis 1:50. Kai kurių sintetinių 

Prasidėjus šiltam metų laikotarpiui, vis 
įvairesnės technikos pasirodo ir keliuose, 
ir soduose, vejose ir vandens telkiniuose. 
Tai motociklai, motoroleriai, mopedai, 
skuteriai, vandens motociklai, valtys, 
vejapjovės, krūmapjovės, kultivatoriai
ir t.t. Ši technika dažniausiai turi dvitakčius
variklius, o galingesniems variantams 
montuojami ir keturtakčiai varikliai.
Alyvų gamintojai dvitakčiams ir 
keturtakčiams motociklų, valčių, 
vejapjovių varikliams tinkančias alyvas 
išskiria į atskiras asortimento grupes, 
jos dažnai turi papildomą ženklinimą 2T 
ar 4T.

Mūsų siūlomame asortimente – žinomų 
prekių ženklų CASTROL ir EUROL 
produktai (žr. lentelę). Iš sandėliuose tu-
rimo produktų spektro galima parinkti 
alyvas bet kokiai transporto priemonei 
ar kitai technikai. Norint profesionaliai 
parinkti tinkamą alyvą, reikia žinoti jos 
paskirtį, specifikacijas, maišymo su degalais
santykį. Turėdami šiuos duomenis, 
tikrai neapsiriksite pasiūlydami vieną 
ar kitą produktą klientui.

Pagal paskirtį, kaip minėta, alyvos yra: 
2T – dvitakčiams varikliams ir 4T – 
keturtakčiams varikliams.

Dvitakčių alyvų klasifikavimas (API) 
susietas su variklio cilindro tūriu.

viskas motociklams
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Produkto kodas

Alyvos 2T varikliams

2T Power 1 racing

2T Power 1 TTs

2T Power 1 scooter

2T ACT>evo X-TrA scooter

2T supreme synthetic TTX

2T sport sX

2T spartamet sX

2T Biolube

2T Aqua race

2T outboard

Alyvos 4T varikliams

10W50 Power 1 racing 4T

10W40 Power 1 racing 4T

5W40 Power 1 racing 4T

10W40 Power 1 4T

20W50 Act>evo 4T

Lawnmower sAe 30

10W40 nautic Line 
FCW outboard 
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sHX outboard
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mineralinis

 

visiškai sintetinis

visiškai sintetinis

visiškai sintetinis

Pusiau sintetinis

mineralinis

mineralinis

mineralinis

mineralinis

mineralinis
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nAno žeLė TeCHnoLoGIjos 

AkumuLIATorIAI (mG serIjA)

Savybės:

•	 Tikras nano želė elektrolitas, neprilyg-
stamas sukimo momentas, iki mini-
mumo sumažintas sieros išsiskyrimas 
ant plokštelių.  

•	 Iki keturių kartų mažesnis savaiminis 
išsikrovimas (lyginant su įprastais 
šlapiais akumuliatoriais) ir didesnis 
ilgaamžiškumas. 

•	 Užtikrina neprilygstamą efektyvumą 
ir iki dvigubai didesnį ilgaamžiškumą 
(lyginant su įprastais šlapiais aku-
muliatoriais). 

•	 Želė struktūra suteikia neprilygstamą 
atsparumą vibracijoms. 

•	 Galima eksploatuoti esant plačiam 
aplinkos temperatūros spektrui. 
Neprilygstamas efektyvumas esant 
ekstremaliai aplinkos temperatūrai.  

•	 Galima transportuoti kaip 
nepavojingą krovinį. Nėra išsiliejimo 
pavojaus netgi korpuso pažeidimo 
atveju. 

•	 Galima eksploatuoti bet kokioje 
padėtyje.

DIDeLIo eFekTyvumo, sAusos Įkrovos 

AkumuLIATorIAI (DB serIjA) 

Savybės:

•	 20–30 % didesnė startinė galia (lygi-
nant su įprastais akumuliatoriais).

•	 Didesnis plokštelių skaičius celėje 
suteikia didesnį sukimo momentą.

•	 Papildoma galia, būtina transporto 
priemonėms su papildoma elektros 
įranga arba aukšto suslėgimo laipsnio 
varikliais. 

ĮPrAsTI sAusos Įkrovos AkumuLIATo-

rIAI (6n Ir 12n serIjA)

Savybės:

•	 Standartiniai akumuliatoriai su 
keičiamomis sausomis plokštelėmis.

•	 Įprasta tiekiama galia.
•	 Didelis sukimo momentas.

AGm suB-žeLė sAnDArūs, TeCHnInės 

PrIežIūros nereIkALAujAnTys Aku-

muLIATorIAI (mGs serIjA)

 Savybės:

•	 Aktyvuotas gamykloje. Paruoštas nau-
dojimui.

•	 Didesnis ilgaamžiškumas.
•	 Speciali celių struktūra užtikrina 

didesnį sukimo momentą.
•	 Sub-želė konstrukcija užtikrina 

neprilygstamą atsparumą vibracijai.
•	 Galima eksploatuoti esant plačiam 

aplinkos temperatūros spektrui. 
•	 Neprilygstamas efektyvumas esant 

ekstremaliai aplinkos temperatūrai.
•	 Galima eksploatuoti bet kokioje padėtyje. 

TeCHnInės PrIežIūros nereIkALAu-

jAnTys AkumuLIATorIAI su rūGšTIes 

PAkeTAIs (DTX serIjA)

Savybės:

•	 Aktyvuotas ir visiškai užsandarintas.
•	 Prireikus galima papildyti.
•	 Tvirtas ir atsparus vibracijai.
•	 Techninės priežiūros nereikalaujantis 

akumuliatorius.
•	 Iki trijų kartų didesnis ilgaamžiškumas 

(lyginant su įprastais akumuliatoriais). 

DynAVoLT akumuliatoriai
motociklams

viskas motociklams
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Teisinė aplinka

Standartizuota padangų etiketė, 
nustatyta ES reglamentu Nr. 
1222/2009, Jus informuos apie tris 
padangų savybes.

Europos Sąjungos 
padangų ženklinimo naujos taisyklės

ES padangų ženklinimu siekiama suteikti palyginamą, patikimą ir objektyvią informaciją apie padangų savybes.
nors tai yra puikus informacijos šaltinis klientams, svarbu atsiminti, kad naujoji padangų

etiketė pirkėjams pasako ne viską, ką jie turėtų žinoti.

DeGALų nAuDojImo eFekTyvumAs

Etiketė informuoja apie degalų taupymą, 
nulemtą padangos pasipriešinimo riedėjimui. 
Automobilių su G ir A klasės padangomis 
degalų sąnaudos gali skirtis iki 7,5 proc., 
todėl aukštesnės klasės padangos leidžia 
sutaupyti apie 300 eurų per visą padangų 
eksploatavimo laikotarpį*.

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

Etiketėje pateikta informacija apie absoliutųjį 
lengvojo automobilio stabdymo atstumą 
važiuojant 80 km/h greičiu slidžiame kelyje.  
Automobilių su F ir A klasės padangomis 
stabdymo atstumai gali skirtis iki 18 metrų, 
o tai prilygsta 8 „Smart“ automobiliams.

15

3

3 3

3

50

* Pagal Europos Komisijos poveikio įvertinimą SEC (2008 m.) 2860.

Etiketės pavyzdys pagal paskelbtą ES 
reglamentą Nr. 1222/2009, formatas 
pagal reglamento II priedo 1 ir 2 
straipsnius. Šiame pavyzdyje pateiktas 
ES padangų ženklinimo rezultatas 
yra tik informacinis. Šis pavyzdys 
pateiktas tik bendrosios informacijos 
ir švietimo tikslu.

3/15/50

AuTomoBILInIų žurnALų ATsTovAI 

BAnDo PADAnGAs

Pagal 15 kriterijų (pvz., valdymas ir stabdy-
mas sausame kelyje, stabilumas važiuojant 
dideliu greičiu, važiavimo žiemą savybės).

IšorInIs rIeDėjImo TrIukšmAs

Išorinio padangos riedėjimo triukšmo klasė 
išreikšta decibelais (dB) ir žymima viena, 
dviem ar trim garso bangomis. Viena banga 
yra geriausias rodiklis, dvi bangos reiškia 
maždaug dvigubai, o trys bangos – ketur-
gubai didesnį triukšmą.

kAI kurIe PADAnGų InžInIerIAI, kur-

DAmI AukščIAusIos kLAsės PADAn-

GAs, IšBAnDo neT 50 PArAmeTrų

(pvz., slydimas vandens sluoksniu posūkiuose 
ir tiesiojoje, trauka, valdymas esant sunkioms 
sąlygoms, valdymas ir stabdymas ant sniego 
ir ledo, vidinis triukšmas, rida).
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Naudojami priedų komponentai gali atrodyti 
geros būklės, tačiau jie, be jokių abejonių, 
pasižymės mažesniu įtempimo stiprumu ir 
prastesnėmis veikimo savybėmis, nes šios 
dalys yra veikiamos įtempimo, drėgmės 
bei druskų sukeliamos korozijos, be to,
daugumos klimatų atvejais ekstremalių 
temperatūrų sąlygomis. Jeigu nekeisite šių 
komponentų, gali atsirasti gedimų. Be to, 
susidėvėję komponentai pablogins 
stabilumą ir saugumą, padidins kaladėlių ir 
diskų susidėvėjimą, todėl kaladėlės pradės 
vibruoti ir padidės stabdžių skleidžiamas 
triukšmas.

Nors DELPHI rekomenduoja vienu metu 
keisti ir stabdžių kaladėlės, ir montavimo 
priedus, esami pardavimų rezultatai rodo, 
kad 25 stabdžių kaladėlių rinkiniams tenka 
tik vienas montavimo priedų rinkinys. 
Priedų rinkinio kaina sudaro tik 3 - 6 % 
visos stabdžių diskų ir kaladėlių remonto 
kainos, atlikdami stabdžių aptarnavimo 
darbus nepraleiskite šio svarbaus žingsnio. 

Atliekant stabdžių sistemos aptarnavimo 
darbus DELPHI labai rekomenduoja tech-
nikos specialistams kiekvieną kartą mon-
tuojant šias detales drauge naudoti naujus 
stabdžių sistemos priedus. Jeigu keisdami 

stabdžių kaladėles drauge pakeisite ir 
papildomus elementus, būsite tikri, kad 
stabdžių remonto darbai atlikti tinkamai 
ir labai kokybiškai, be to, sumažės prašymų 
dėl galimų garantinių darbų, sumažės 
stabdžių skleidžiamas triukšmas, padidinsite 
kliento saugumo lygį, be to, stabdžių remonto 
darbai atitiks originalios įrangos aptarnavimo 
lygį.

DIržo ProBLemos DėL neTInkAmo 

ĮTemPImo sPyruokLės monTAvImo:

 „CT 942 K1“ („Hyundai“ 1.4-1.6-l/16 V, 
įvairūs modeliai).

Problema:  
Diržinė pavara sugenda dėl susidėvėjusio 
paskirstymo diržo. 

Priežastis: 
Kadangi įtempimo skriemulys negalės laisvai
suktis, perkaito paskirstymo diržo atvirkščioji 
pusė. 

Sprendimo būdas: 
Visada reikia patikrinti ir įsitikinti, kad 
įtempimo spyruoklė yra sumontuota teisin-
goje padėtyje. Priešingu atveju spyruoklė 
gali kontaktuoti su guolio paviršiumi ir 
taip bus pažeidžiamas guolis.

rutulinių jungčių su apsaugine plokšte
montavimo patarimai 

DELPHI rekomenduoja kiekvieną kartą
montuojant stabdžių kaladėles ir stabdžius

drauge naudoti naujus stabdžių sistemos priedus

Problema: 
Nuo dulkių apsaugančio gaubtelio viršuje 
įsiskverbia vanduo arba purvas. 
Nuo dulkių apsaugantis gaubtelis susidėvėjo 
liesdamasis su nelygiu paviršiumi. 

Priežastis: 
Neįtaisyta nuo dulkių apsaugančio gaubtelio 
viršutinei daliai skirta apsauginė plokštė. 

Sprendimas: 
Apsauginės plokštės dėka nuo dulkių 
apsaugančio gaubtelio viršuje suformuo-
jamas lygus paviršius. Taip užtikrinama, 
kad viršutinė nuo dulkių apsaugančio 

gaubtelio dalis tiksliai užsandarinama šia 
apsaugine plokšte. Visada, kai gamintojas 
prideda originalią apsauginę plokštę, ją 
įmontuokite. 
Apsauginė plokštė apsaugo viršutinę nuo 
dulkių apsaugančio gaubtelio dalį nuo 
susidėvėjimo. Jeigu ant apsauginės plokštės 
yra fiksatorius, visada įtaisykite jį į įrantą, 
kad apsauginė plokštė užsifiksuotų ir išliktų 
savo vietoje. 

Apsauginės plokštės yra naudojamos 
automobiliuose su rutulinėmis jungtimis, 
turinčiomis cilindro pavidalo pirštus 
(dažniausiai „Renault“ automobiliuose).

Plastikinė apsauginė plokštė
Pritvirtinkite taip, kad plastikinė apsauginė 
plokštelė užsifiksuotų piršto kakliuko 
griovelyje. 

Patarimai autoservisams

1. Plastikinė apsauginė plokštelė

2. Plokštelė fiksuojama piršto 
kakliuko griovelyje

Montavimo priedų komplekto kaina 
sudaro tik 3 - 6 % visos stabdžių diskų 
ir kaladėlių remonto kainos, atlikdami 
stabdžių aptarnavimo darbus nepra-
leiskite šio svarbaus žingsnio. 
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Patarimai autoservisams

Galimos disko
vibravimo priežastys Disko susidėvėjimo 

matavimas

Keičiant stabdžių diskus pastebėta,  kad 
viena diskų pusė tapo mėlynos spalvos ir 
nusitrynė. 

Visi šie požymiai rodo, kad stabdžių 
diskai perkaito. Dažnai tai vadiname 
„pamėlynavimo“ efektu, nes pasikeičia 
metalo spalva (metalas patamsėja). 
Atitinkamai perkaitimas gali lemti 
vibravimą. Taip gali nutikti dėl kelių 
priežasčių:  

Dėl „stringančio“ suporto stūmoklio 
stabdžių kaladėlės ir diskai nuolatos 
kontaktuoja tarpusavyje, o tai tampa 
perkaitimo priežastimi. Jeigu nusitrynė 
ir patamsėjo tik viena pusė, galite daryti 
prielaidą, kad suportas kitoje pusėje 
atleidžiamas tinkamai. 

Labiau tikėtina perkaitimo priežasties yra 
korozija arba nešvarumai suporto apkabų 

Disko mušimas yra matuojamas naudojant 
rodyklinį matuoklį, geriausia su 0,01 mm 
tikslumo skale. Matuoklį reikia laikyti 
spaustuvuose su reguliuojama svirtimi. 
Svirtį galima pritvirtinti arba naudoti 
magnetinį pagrindą, spaustuvus.

Rodyklinio matuoklio kontakto galiukas 
turi liestis su disku apytiksliai 10 mm 
atstumu nuo disko krašto. Tada diskas su-
kamas ant stebulės ir matuojamas mušimas  
rodyklinėje skalėje fiksuojant didžiausius 
nuokrypius. Maksimali disko susidėvėjimo 
riba yra 0,15 mm.

Matuojant disko mušimą ant automo-
bilio rezultatui gali daryti įtaką stebulės 
būklė bei montavimo paviršiaus švarumas. 
Mušimui įtakos gali turėti bet kokie 
nešvarumai arba rūdys. Kadangi matavimai 
atliekami tam tikru atstumu nuo centro, 
disko kraštuose nelygumai bus dar ryškesni. 

ąselėse. Tokiu atveju stabdžių kaladėlės 
stringa, ir dėl nuolatinio kontakto diskai 
perkaista. 

Stiprus karštis pakeičia ketaus (disko 
medžiagos) savybes, ir todėl diskas 
pamėlynuoja (paviršius tampa lyg nupo-
liruotas). Šį sluoksnį galima nutrinti, ir 
po apačia esantis paviršius atrodys lyg 
surūdijęs. 

Siekiant išvengti perkaitimo:

•	 Keisdami stabdžių kaladėles išvalykite 
plotą vieliniu šepetėliu, kad kaladėlės 
galėtų sąlyginai laisvai slankioti.  

•	 Patikrinkite suportą. Ieškokite korozi-
jos požymių, kreipiančiųjų ir suporto 
apkabų strigimo.  

•	 Patikrinkite stūmoklio apsaugą ir 
riebokšlį. Tinkami riebokšliai neleis 
patekti drėgmei ir nešvarumams, 
taigi atitinkamai nebus priešlaikinių 
gedimų. 

gamintojai kovoja su padirbtais produktais. 
Prekyba padirbtais SKF produktais rinkoje 
yra rimta grėsme išsaugoti galutinių vartotojų 
pasitikėjimą, kadangi įsigiję tokius 
produktus jie galvoja, jog sumokėjo už 
originalus. Žinoma, jie liks nusivylę, jei guolių 
ilgaamžiškumas bus minimalus, nukentės 
gamybos kokybė ar bus sugadinta įranga.

Blogiausiu atveju šie produktai gali būti 
panaudoti labai atsakingoje įrangoje, kur
guolio gedimas gali iššaukti rimtą avariją ar 
nelaimingą atsitikimą. Tokiu atveju klientas
kreipsis į tiekėją su skundu arba niekados 
nebeįsigis produktų iš jo. Bet kuriuo atveju 
jūsų verslą paveiks kliento nepasitikėjimas 
SKF prekiniu ženklu.  

Kaip Jums kovoti su prekyba
padirbtais produktais 

1. Svarbiausia yra įsigyti originalius SKF 
produktus tiesiogiai iš SKF.  Atpažinti 
padirbtus produktus tik iš išvaizdos yra 
labai sunku.

2. Jei nors vienas iš mūsų platintojų bus 
pastebėtas prekiaujantis bet kokio ženklo 
padirbtais produktais, tai turės teisinių 
pasekmių, šalia to bus prarasta galimybė 
atstovauti SKF.

SKF turi virš 100 metų istoriją ir labai 
rimtai žiūri į produktų padirbinėjimą. 
Siekdami apsaugoti savo klientus nuo 
padirbtų produktų, SKF rekomenduoja 
įsigyti produktus tik per  įgaliotųjų platintojų 
tinklą. 

2013 m. sausio 17 d. Rygoje vienos neįgaliotos 
guolių prekybos kompanijos sandėliuose 
policija areštavo daugiau nei 6 000 vienetų 
padirbtų guolių. Tikėtina, kad ši kompani-
ja pardavinėjo padirbtus guolius kitoms 
kompanijoms įvairiuose regionuose.

Šį faktą policija nagrinėja kartu su SKF 
Group.

SKF pareiškė, kad netoleruos guolių 
padirbinėjimo. Visi pagrindiniai guolių 

Kaip Jums kovoti su prekyba
padirbtais produktais
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Problemos su ašies 
svirčių įvore

netinkama pakabos svirties įvorė

Pakabos svirties įvorė, tinkanti automobilių modeliams:  
„VW Polo“ (9n), „Seat Ibiza“ (6L), „Skoda Fabia“ (6Y/5J). 

rato guolio rinkinys, kurį sudaro rato guolis ir ašies veržlė, tinka automobilių modeliams: „Audi A2“,
„Seat Cordoba“, „Seat Ibiza IV“, „Škoda Fabia“, „VW Polo“, „VW Fox“.

Problema
Važiavimo metu ašies srityje girdisi 
bildėjimas arba girgždėjimas. 

Priežastis 
Automobilio gamintojai sukuria pakabų 
svirčių įvores, kurios dažnai nėra pakanka-
mai tvirtos. Jų eksploatavimo trukmę dar  
sutrumpina prastos kelio bei oro sąlygos. 
Originaliai įtaisytoje versijoje (atsarginės 
detalės Nr. 6Q0 407 183 A) buvo du 
guminiai strypeliai (1 pav.), kurie veikiant 
didesnėmis apkrovomis galėjo susidėvėti (2 
pav.). Šis variantas pakeistas ir nebenaudo-
jamas „VW“ automobiliuose.
 

Sprendimas
SWAG rekomenduoja naudoti naująją 
pakabos svirties įvorę SWAG 30 93 1253 
(atsarginės detalės Nr. 1K0 407 183 E). 
Sutvirtinta pakabos svirties įvorė turi keturis 
guminius strypelius ir gali atlaikyti dideles 
apkrovas net ir važiuojant prastu keliu ar 
nepalankiomis oro sąlygomis (3 pav.). 

Prašome atkreipti dėmesį 
SWAG pakabos svirties įvorę galima ne 
tik įspresuoti į „Polo“ platformos pakabos 
svirtį, bet ir į „Golf 5“ platformos pakabos 
svirtį, į „Audi A3“ (8P), „Seat Altea“ (5P), 
„Skoda Octavia“ (1Z) arba „VW Golf 5“ 
(1K) platformas. 

Pastaba dėl montavimo
Pasikeitė pakabos svirties įvorės mon-
tavimo padėtis. Anksčiau montavimą lėmė 
vienas iš guminių strypelių, o dabar dėmesį 
reikia atkreipti į tikslią montavimo padėtį. 
Prašome vadovautis SWAG informaciniu 
lapu, kuris pridedamas detalės pakuotėje ir 
kuriame rasite išsamesnę informaciją. 

Problema
Važiavimo metu rato guolis skleidžia didelį 
triukšmą.

Priežastis
Dėl pažeistos sandarinimo poveržlės į rato
guolį patenka vanduo ir atitinkamai formuo-
jasi rūdys (žr. 1 ir 2 nuotraukas). Sandarinimo 
poveržlė (3), esanti tarp cv (pastovaus greičio) 
jungties ir rato stebulės, pagaminta iš 
plastiko ir išmontavimo metu arba dėl 
išorinių veiksnių ją labai lengva pažeisti. 
Kai pažeidžiama sandarinimo poveržlė, 
nebeužtikrinamas tinkamas jos kontaktas. 
Jeigu sandarinimo poveržlė yra pažeista arba 
nešvari, į rato guolį gali lengviau patekti 
vanduo. Atitinkamai dėl to guolis anksčiau 
laiko sugenda ir skleidžia didelį triukšmą.  

Sprendimas
Apsaugokite sandarinimo poveržlę nuo 
pažeidimų! Paprastai „SWAG“ rekomen-
duoja montuojant rato guolį pakeisti 
sandarinimo poveržlę. Svarbu: galimi du 
sandarinimo poveržlės dydžiai (64 mm ir 
72 mm). 

Ypatingą dėmesį atkreipkite į ratų dydį 
(coliais)!

Svarbu
Jeigu montavimo darbams yra naudojami
netinkami įrankiai, tai gali lemti priešlaikinį
rato guolio gedimą ir sutrikdyti abs sistemos 
darbą. Prašome laikytis automobilio gamin-
tojo remonto darbų instrukcijų!

1 pav.

1. 

2. 

2 pav. 3 pav.

Patarimai autoservisams
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5 žingsnis
Ant kiekvieno NTK jutiklio jungiamojo 
laido arba ant kiekvieno senojo jutiklio 
jungties jungiamojo laido užmaukite nuo 
šilumos susitraukiančią movą. 

6 žingsnis
Ant kiekvieno laido užmaukite po vieną 
guminę izoliaciją. Gofruotas šios guminės 
izoliacijos galas turėtų būti nukreiptas į 
nupjautą jungiamojo laido galą. 

7 žingsnis
Naudodami tinkamą įrankį (rekomenduojama 
naudoti laidų izoliacijos nuėmimo įrankį), 
nuo visų jungiamųjų laidų galų nulupkite 8 
mm  izoliacijos. Tada naudodami tinkamą 
užspaudimo įrankį pritvirtinkite sudūrimo 
galų kraštus ant NT jutiklio jungiamųjų 
laidų. Įsitikinkite, kad nėra atidengto ne-
izoliuoto laido ir kad sujungimas yra 
tvirtas. 

8 žingsnis
Vadovaudamiesi „Jungiamųjų laidų iden-
tifikavimo lentele“, įsitikinkite, kad tin-
kamai suderinti numatyti sujungimai. 
Visus senojo jutiklio jungiamuosius laidus 
pritvirtinkite prie atitinkamų NTK jutiklio 

nTK jutiklio montavimo procedūra
Pakabos svirties įvorė, tinkanti automobilių modeliams: „
VW Polo“ (9n), „Seat Ibiza“ (6L), „Skoda Fabia“ (6Y/5J). 

1 žingsnis
Atjunkite senąjį jutiklį nuo kištukinio lizdo 
(nenupjaukite laidų). Tada, naudodami 
tinkamą įrankį, išmontuokite senąjį jutiklį 
iš automobilio. Šiame etape reikia patikrinti 
tiek prijungimo lizdo, tiek senojo jutiklio 
kištuko jungtis. Patikrinkite ar nėra pažeidimų 
ir korozijos, nes šio tipo defektai galėjo 
turėti įtakos jutiklio veikimui. 

2 žingsnis
Senąjį jutiklį padėkite greta NTK universalaus 
jutiklio. Matuodami nuo šešiakampio 
įsitikinkite, kad naujasis jutiklis yra 
mažiausiai 40 mm trumpesnis nei senasis 
jutiklis. Jeigu NTK jutiklis yra ilgesnis, 
rekomenduojama laidus nupjauti taip, kad 
jo ilgis būtų 40 mm mažesnis nei senasis 
jutiklis. 

3 žingsnis

NTK jutiklio jungiamuosius laidus nupjaukite 
taip, kad kiekvienas jungiamasis laidas 
būtų 40 mm trumpesnis nei ankstesnis 
jungiamasis laidas. 

4 žingsnis

Tokiu pačiu principu nupjaukite senojo jutiklio 
jungiamuosius laidus. 

laidų. Vėl įsitikinkite, kad nėra atidengtų 
neizoliuotų laidų ir kad sujungimai yra 
tvirti. Darbus atlikti bus paprasčiau, jeigu 
pradėsite nuo trumpiausiojo jungiamojo 
laido. 

9 žingsnis
Tvirtai stumkite guminę izoliaciją link galų
jungties. Nuo šilumos susitraukiančią movą 
užstumkite virš guminės izoliacijos taip, 
kad ji būtų per galų jungties centrą. Šioje 
padėtyje mova turi būti ir susitraukusi. 

10 žingsnis
Naudodami termopistoletą ar kitą tinkamą 
įrankį, pilnai sutraukite nuo šilumos 
susitraukiančią movą. Guminės jun-
giamojo laido izoliacijos turi likti nuo 
šilumos susitraukiančios movos viduje, taip 
užtikrinant vandeniui sandarų sujungimą. 

11 žingsnis
Nuo NTK jutiklio nuimkite apsauginį 
dangtelį ir įmontuokite jutiklį. Rekomen-
duojamas priveržimo sukimo momentas 
M18 jutikliams yra: įtaisykite ir prisukite 
ranka, kol pirštais jausite, kad jutiklis yra 
pritvirtintas, o tada priveržkite naudo-
dami tinkamą įrankį iki nurodyto sukimo 
momento (35–58 Nm). Svarbu įsitikinti, 
kad jungiamieji laidai būtų išdėstyti taip, 
kad jie būtų apsaugoti nuo perkaitimo ar 
trynimosi. 

Reikėtų pakartotinai naudoti apsauginę 
stiklo pluošto movą, spaustukus arba 
įvores, kurios buvo naudotos montuojant 
senąjį originalų jutiklį. Jeigu montavimo 
darbus atliekantis specialistas mano, kad 
to reikia, papildomai galima naudoti 
tinkamus dirželius, kurie skirti jungiamųjų 
laidų surišimui ir  apsaugojimui nuo 
pažeidimo po įrengimo darbų. Galiausiai 
nepamirškite jungiamuosius laidus grąžinti 
į buvusią padėtį.

Patarimai autoservisams
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Jungiamųjų laidų identifikavimo lentelė

PAšILDymo LAIDAI (X2) 
(TIk 3 Ir 4 LAIDų TIPAms)

BALTAs 

juoDAs

juoDAs

TAmsIAI ruDAs

BALTAs

ĮžemInImo LAIDAs 
(TIk 2 Ir 4 LAIDų TIPAms)

PILkAs

žALIAs

BALTAs

švIesIAI ruDAs

PILkAs

PAGrInDInIAI PrekIų ženkLAI

nTk

Prekės ženkLAs I

Prekės ženkLAs II

Prekės ženkLAs III

Prekės ženkLAs Iv

sIGnALo LAIDAs

juoDAs

BALTAs

mėLynAs/žyDrAs

vIoLeTInIs

juoDAs

„oSrAM nIGHT BrEAKEr“ yra 
AUTo BILD lempučių testavimų nugalėtoja

naudojimo sritis: automobilių.

Technologija:  Volframo halogeninė 
technologija.

Tikslinė grupė: vartotojai, verslas, garažai, 
mažmeninė prekyba, parduotuvių savininkai, 
didmeninė prekyba.

„osrAm nIGHT BreAker“ yrA 
„AuTo BILD“ LemPučIų TesTAvImų 

nuGALėTojA

„OSRAM NIGHT BREAKER“ 
lemputės užima I vietą naujausiame 
„20 h7 Lamps Tested“ testavime, kurį 
atliko „Auto Bild“! Testavimo metu buvo 
vertinama 20 skirtingų h7 automobilių 

lempučių. Testavimai atlikti „šviesos srauto“, 
„šviesumo“ ir „geometrijos“ kategorijose. 
„Osram Night Breaker“ lemputė buvo 
ryškiausia iš visų testuotų, o „labai geras“ 
bendras įvertinimas leido iškovoti I vietą. 

Kitos automobilių OSRAM lemputės 
„Auto Build“ bandymuose taip pat 
pasiekė gerų rezultatų. „Osram Silverstar“ 
lemputės buvo įvertintos kaip „geriausio
apšvietimo ksenoninė („Xenon“)automobilių 
lemputė pasaulyje“ ir užėmė IV vietą, 
drauge suteikiant jai „labai gerą“ įvertinimą.
Išbandytos ir testuotos „Osram Original 
Line“ asortimento lemputės patenka į pirmąjį 
dešimtuką.

Apskritai po testavimo pirmąsias vietas 
užėmė žinomų apšvietimo gaminių gamintojų 
lemputės. Tai rodo, kad testavimo metu 
atsiskleidžia patikimų prekių ženklų kokybė. 
Šią tendenciją apibendrino Hendrik Dieck-
mann, AUTO BILD žurnalo redaktorius: 
„Visiškai nenustebino tai, kad tradi-
ciniai gamintojai, tokie kaip OSRAM ir 
PHILIPS, apskritai gamina geras lem-
putes[...]. Be to, mes galime tik tikėtis, kad 
vairuotojai nebepirks „power xenon“ silpnų 
(blankinančių) lempučių. Tiek gamintojo, 
tiek pačių vairuotojų naudai“. 

„OSrAM nIGHT BrEAKEr“ lemputės užima I vietą naujausiame „20 H7 Lamps Tested“ testavime, 
kurį atliko AUTO BILD.

v
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Atlikti saugumo testai
Kadangi DELPHI yra įsipareigojusi visoms savo detalėms taikyti originalios įrangos

standartų reikalavimus, neseniai bendrovė atliko savo valdymo 
bei pakabos elementų saugos testavimus.

ATLIkTI sAuGumo TesTAI

Kadangi DELPHI yra įsipareigojusi visoms 
savo detalėms taikyti originalios įrangos 
standartų reikalavimus, neseniai bendrovė 
atliko savo valdymo bei pakabos elementų 
saugos testavimus. Drauge šių saugos band-
ymu metu buvo atlikti palyginimai su origi-
nalia įranga bei pagrindinių konkurentų 
detalėmis. Testavimo metu buvo matuojamos
rutulinių jungčių, įvorių, šakių, svirčių ir 
stabilizatoriaus traukių sukimo momento
vertės, vertinamas minėtųjų detalių 
judėjimas, patvarumo bei tvirtumo savybės. 
Rezultatai parodė, kad DELPHI siūlomos 
detalės atitinka arba neviršija originalios 
įrangos specifikacijų leistinųjų nuokrypių. 

ruTuLInIo PIršTo roTACInIs Ir

ATsIskyrImo sukImo momenTo TesTAs 

Rotacinis testas matuoja jėgą, kuri reikalinga 
rutulinio piršto pasukimui korpuse, bei 
patikrina sklandų vairo šarnyro judėjimą. 
Atsiskyrimo testo metu matuojama jėga, 
kuri reikalinga rutulinio piršto pajudinimui, 
kai sukamas vairaratis. 

PIršTo PAsukImuI reIkALInGAs 

sukImo momenTAs 

Jeigu rutulinio piršto atsiskyrimo ir (arba)
rotacinio sukimo momento vertė yra 
didesnė nei originalios įrangos detalės, 
tada važiavimo metu susidarys neįprastai 
„kieto“ vairavimo įspūdis (grafike ieškokite 
E konkurento). Taip pat kyla rizika, kad po 
pasukimo vairavimo sistema nebeatliks savai-
minio centravimo funkcijos ir automobilis 
gali tapti neprognozuojamas. Jeigu reikia-
mas rotacinis ir (arba) atsiskyrimo sukimo 
momentas buvo reikšmingai mažesnis nei 
originalios įrangos komponento, tada auto-
mobilio vairavimas gali atrodyti pernelyg 
laisvas ir nestabilus (grafike ieškokite A 
konkurento). 

DELPHI pakabos detalių eksploatavimo
savybės buvo geresnės už visų kitų 
pagrindinių atsarginių automobilių detalių 
rinkos konkurentų gaminius. Be to, 
nustatyta, kad DELPHI detalės atitinka 
originalios įrangos komponentų specifi-
kacijas. 

ruTuLInIo PIršTo kAmPInIo juDėjImo 

TesTAs
 

Jeigu rutulinio piršto kampinis judėjimas 
yra reikšmingai mažesnis nei originalios 
įrangos specifikacija, tai gali varžyti vairavimo 
mechanizmo arba pakabos judėjimą. Tai 
gali lemti stiprų kitų sistemos komponentų 
įtempimą ir atitinkamai priešlaikinį detalių 
gedimą, defektus ar susidėvėjimą. 

Testas patvirtina, kad DELPHI detalių 
eksploatavimo savybės atitinka originalios 
įrangos specifikacijas. 

ruTuLInės junGTIes IšsTūmImo TesTAs 

Šis testas matuoja jėgą, kuri reikalinga ru-
tulinio piršto ištraukimui iš korpuso. Jeigu 
rutulinio piršto ištraukimui reikalinga jėga 
yra mažesnė nei originalios įrangos kompo-
nento, kyla rizika, kad jungtis gali išsinerti 
įprastomis važiavimo sąlygomis ir automo-
bilis praras krypties valdymą, nes rato 
stebulė nebebus prijungta prie pakabos 
svirties. Jeigu rutulinio piršto išstūmimui 
iš korpuso reikalinga jėga yra mažesnė nei  
originalios įrangos komponento, kyla rizika, 
kad sujungimas išsiners. 

Originalios įrangos reikalavimų neatitiko 
A ir C konkurentų detalės (gauta vertė 
buvo 8 % mažesnė). Tai gali lemti kitų 
komponentų, tokių kaip apatinė pakabos 
svirtis, pakabos atramos arba šakės, pažeidimus.

DELPHI detalių specifikacijos atitiko 
originalios įrangos gaminių reikalavimus 
apie 1 %. 

ruTuLInės junGTIes IšTrAukImo 
TesTAs 

Šis testas matuoja jėgą, kuri reikalinga 
rutulinio piršto išstūmimui / pašalinimui iš 
korpuso. Tai svarbus saugos patikrinimas. 
Šiuo testu siekiama užtikrinti, kad detalė 
gali atlaikyti jėgas, kurios veikia automo-
bilio pakabos sistemą realaus važiavimo 
kelyje sąlygomis. 

DELPHI gaminiai šiame teste pasižymėjo 
geromis specifikacijomis: jėga, reikalinga 
išstumti rutulinį pirštą iš jo korpuso.

sTABILIzATorIAus TrAukės TemPImo 

sTIPrumo rIBos TesTAs 

Šiuo testu yra tikrinamas gaminio korpuso
tvirtumas bei suvirinimo stiprumas. Testo
metu korpuso centras yra veikiamas jėga 
tol, kol korpusas įtrūksta. Korpusas neturėtų 
įtrūkti tuose taškuose, kur prie korpuso yra 
privirinti strypai.

Jeigu stabilizatoriaus traukės tempimo 
stiprumo vertė yra mažesnė nei originalios 
įrangos komponento, tada kyla gedimo / 
defekto rizika. Dėl tokio defekto automo-
bilis bus nestabilus, atsiras beldimo garsas 
automobiliui važiuojant.

Nustatyta, kad DELPHI stabilizatoriaus 
traukių savybės buvo panašios į originalios 
įrangos komponentų. Tai patvirtina, kad 
DELPHI suvirinimo procesas yra patvarus 
bei patikimas, o naudojamos medžiagos 
atitinka reikiamas specifikacijas. 

Iš Gumos Ir meTALo suDAryTo kom-

PonenTo TesTAs 

Siekiant patvirtinti detalės konstrukcijos
vientisumą bei gamybos procesų, 
kurie naudoti tokiai detalei pagaminti, 
tinkamumą, yra naudojami patvarumo 
arba eksploatavimo ciklo testai.

Po 220 000 testavimo ciklų DELPHI įvorė 
išliko tinkama naudojimui, o guma įtrūko 
tik nežymiai. Priešingai, A konkurento 
jungtis pilnai suiro po mažiau nei 30 000 
ciklų. Tai gali lemti viso komponento bloko
(pavyzdžiui, šakės), į kurį yra įtaisyta 
detalė, gedimą.

Patarimai autoservisams
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rutulinio piršto pasukimo momento testas

rutulinio piršto atskyrimo sukimo momento testas
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Pirmoji nauja BrEMBo programa: BrEMBo PArTS (BrEMBo DETALėS) 
šiandien atsarginių detalių katalogas pasiekiamas

net su „i-Phone“ ir „i-Pad“ pagalba

2013 m. – TrW pateikia įžvalgas
apie elektronikos gaminių plėtrą

 
„TRW Automotive Holdings Corp.“ 
(TRW) tikisi, kad elektronikos srityje 
išryškės kelios pagrindinės tendencijos:

•	 Pradės dominuoti susidūrimų 
išvengimo technologijos. 

•	 Daug dėmesio bus skiriama prieinamoms 
radarų ir kamerų sistemoms.

•	 Padidės atviro kodo sistemų paklausa.

•	 Elektronika yra greičiausiai auganti su 
automobiliais susijusi gamybos sritis.  

Dabar pramonės vertinimo specialistai 
teigia, kad naujų automobilių atveju elek-
tronikos vertė siekia 40–50 procentų visos 
automobilio kainos, nors prieš dešimtmetį 
neviršijo ir 20 procentų.

Kadangi yra manoma, kad vyraujančia 
technologija taps „Driver Assist Systems“ 
(DAS) (liet. vairuotojo pagalbinės sistemos), 
TRW tikisi, kad automobilių gamintojams 
ir tiekėjų pramonei svarbiausia tema taps 
išlaidų optimizavimas. Siekdama palaikyti 
augančią vaizdo ir radarų sistemų paklausą, 
TRW bendradarbiauja su savo klientais ir
nuo pat pradžių siekia rinkoje už prieinamą
kainą pristatyti pažangias saugumo tech-
nologijas. TRW turi patirties prieinamų 
technologijų dizaino kūrimo ir projek-
tavimo srityje. 

TRW manymu, ryškės tendencija, vedanti 
link konkrečios srities architektūrų, kad 

padidės atviros architektūros sistemų paklausa. 
Taip bus siekiama atkreipti dėmesį į augantį 
automobilių elektronikos sudėtingumo lygį. 
TRW yra šios srities lyderė ir šiais metais 
drauge su pagrindiniu Europos automobilių 
gamintoju pradės gaminti savo „Safety Domain
ECU“ (SDE) – technologiją, kuri atitinka
šiuos aukščiau aprašytus reikalavimus. 

Svarbūs SDE technologijos aspektai yra tai, 
kad ji gali integruoti automobilių gamintojų 
arba trečiųjų šalių naudojamą programinę 
įrangą. Nežinodami kodo, mes galime 
integruoti programinę įrangą atviro kodo 
sistemoje, kuri įdiegta reguliatoriuje. 

Šių elementų paklausa yra labai didelė, nes 
automobilių gamintojai vis dažniau nu-
sprendžia patys kurti savo programinę įrangą, 
o tada kreipiasi į tiekėjus dėl integravimo 
galimybių. Ir mes kalbame ne tik apie 
aktyviąsias saugos sistemas, bet ir apie oro 
pagalves, valdymą ir stabdymą. Ši sritis 
plečiasi nepaprastai greitai ir mes tikimės 
šioje srityje pamatyti proporcingai didėjantį 
augimą. 

Technologijų naujovės

SDE gali integruoti automobilių gamintojų 
arba trečiųjų šalių naudojamą programinę 
įrangą. nežinant kodo, galima integruoti 
programinę įrangą „atviros architektūros“ 
sistemoje, kuri įdiegta reguliatoriuje.

naujoji BrEMBO PArTS programa išsiskiria puikia grafika bei intuityviu naršymu: pagrin-
dinis meniu iš karto nukreipia vartotojus į jiems reikalingas kategorijas, pavyzdžiui, „Discs/
Pads“ („Diskai/kaladėlės“) arba „Drums/Shoes“ („Cilindrai/trinkelės“). Paiešką galima atlikti 
įvedant BrEMBO detalės numerį arba automobilio modelį.

BREMBO dar kartą įrodo, kad didžiausią 
dėmesį skiria naujovėms ir naujoms 
technologijų tendencijoms. Paleidę naująją 
interneto svetainę ir atyviai dalyvaudami  
pagrindiniuose socialiniuose tinkluose, 
BREMBO vykdo savo skaitmeninę 
platformą ir rinkoje pristato savo pirmąją 
programą, skirtą atsarginių detalių 
profesionalams BREMBO PARTS. Šią 
programą galima nemokamai atsisiųsti iš 
„Apple“ programų parduotuvės. Programa 

galima naudotis vėliau, net ir tada, kai 
nesate prisijungę prie interneto tinklo. 
Naujoji BREMBO PARTS programa 
išsiskiria puikia grafika bei intuityviu 
naršymu: pagrindinis meniu iš karto 
nukreipia vartotojus į jiems reikalingas kat-
egorijas, pavyzdžiui, „Discs/Pads“ („Diskai/
kaladėlės“) arba „Drums/Shoes“ („Cilin-
drai /trinkelės“). Paiešką galima atlikti 
įvedant BREMBO detalės numerį arba 
automobilio modelį. 

Naujosios BREMBO PARTS programos 
skiriamasis ženklas yra galimybė pagal kataloge
esančių detalių numerius apžvelgti visus 
techninių duomenų lapus. Kataloge rasite
visą svarbiausią detalią informaciją. Be to, 
BREMBO visiems naudotojams leidžia
toliau prisijungti prie išskirtinio turinio,
pavyzdžiui, „Assembly Drawings“ („Surinki-
mo brėžinių“), „Installation Instructions“ 
(„Montavimo instrukcijų“) ir „Maintenance
Suggestions“ („Priežiūros darbų 
patarimų“).

Naujoje BREMBO PARTS programoje 
yra automatinė padėties nustatymo sistema, 
kurios dėka galite tiesiogiai pasirinkti naršymo 
kalbą bei automatiškai keisti išdėstymą 
pagal prietaiso kampą, drauge išlaikant 
tinkamas proporcijas.

BREMBO PARTS programa galite naudotis
italų, anglų, prancūzų, vokiečių, danų ir 
ispanų kalbomis, o šiuo metu yra kuriama 
programa sumaniesiems telefonams su 
„Android“ platforma.
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viskas apie padangas
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DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

C, e

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

A, B

IšorInIs TrIukšmAs

70–72 dB

Trumpesnis vidutinio dydžio ir prabangių automobilių
stabdymo kelias.

Puikios stabdymo savybės važiuojant tiek šlapia, tiek sausa kelio danga. 
Tylus ir patogus važiavimas. Ekonomiška, nes nuvažiuojamas didesnis atstumas
ir mažesnis pasipriešinimas riedėjimui. Tikslus valdymas ir puikus važiavimo 
stabilumas.

ContiPremiumContact™ 2

ContiPremiumContact™ 5

•	 Ekokontūras maksimaliai sumažina 
degalų sąnaudas.

•	 Lanksti šoninė sienelė – didesniam 
komfortui ir mažesniam riedėjimo 
pasipriešinimui.

•	 Triukšmą mažinanti juosta panaikina 
padangų skleidžiamą triukšmą.

•	 Naujoviški trimačiai protektoriaus  
grioveliai.

•	 Išskirtinai tiksli reakcija į vairavimą ir 
labai didelis stabilumas. 

•	 Puiki apsauga nuo vandenslydos. 

nauda pirkėjui 
Puikiai stabdo ir sausame, ir šlapiame kelyje.

•	 Makroblokai užtikrina valdymą ir 
sukibimą.

•	 Trumpesnį stabdymo kelią garantuoja 
3D kraštai ir padangų lamelių sistemos 
technologija.

•	 Puikias vandenslydos savybes užtikrina 
vandeniui skirti grioveliai.

Stabdymas ant šlapios 
kelio dangos +15 %

Valdymas ant sausos 
kelio dangos +4 %

Rida +12 %

Triukšmas +5 %

Pasipriešinimas riedėjimui +8 %

Valdymas ant šlapios 
kelio dangos +3 %

Stabdymas ant sausos 
kelio dangos +2 %

Vandenslyda +0 %

Važiavimo komfortas +5 %

ContiPremiumContact™ 2
ContiPremiumContact™ 5

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

B, C, e, F

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

B, C

IšorInIs TrIukšmAs

70–72 dB

Eksploatavimo savybių diagrama 

viskas apie padangas
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viskas apie padangas

Dėmesys tobulinimo metu: ekonomiškumas, patikimumas, patvarumas.

ContiVanContact™ 100

Pagrindinės savybės

1.	 Lygus kontūras ir ilgo naudojimo 
junginys, kurio sudėtyje yra silikos. 

2.	 Tvirta karkaso konstrukcija ir 
sustiprintų šoninių sienelių dizainas. 

3.	 Patikima protektoriaus struktūra, grio-
velio dugne yra akmenų išmetiklis. 
 

4.	 Ant šoninės sienelės – tvirta bei 
pažangi 3D nuo susidėvėjimo apsau-
ganti briauna. 
 

Poveikis

Didesnis kontaktas su kelio paviršiumi – 
mažesnis dėvėjimąsis. 

nauda pirkėjui 

•	 Dėl sumažinto pasipriešinimo 
riedėjimui padidėjusi rida.

•	 Patikimumas važiuojant didelius atstu-
mus maksimaliu apkrovimu.

•	 Patikimumas esant bet kokiam kelio 
paviršiui.

Vanco 2 = 100 %
ContiVanContact™ 100

Vandenslyda 100 %

Stabdymas ant sausos kelio 
dangos 102 %

Nuvažiuotų mylių skaičius 115 %

Pasipriešinimas 
riedėjimui 110 %

Stabdymas ant šlapios 
kelio dangos 105 %

Riedėjimo 
triukšmas 100 %

Valdymas 100 %
Atraminis paviršius 
(protektorius) 110 %

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

B–C

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

B

IšorInIs TrIukšmAs

72 dB

Eksploatavimo savybių diagrama 

Padangų tobulinimo metu pasipriešinimo 
riedėjimui bei stabdymo ant šlapios 
kelio dangos savybės nebuvo dėmesio 
centre, tačiau jos taip pat pagerėjo dėl 
naudojamo naujojo junginio.
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Pagrindinės savybės

1.	 Lamelės protektoriaus centre bei nau-
ji vandens grioveliai peties briaunoje. 

2.	 Naujas „Macro-blokelių“ dizainas, 
skirtas užtikrinti protektoriaus 
stabilumą. 

3.	 Silikos gumos mišinys, turintis funk-
cines polimerų grandis.

 
Poveikis

•	 Novatoriškos vidurinės protek-
toriaus lamelės ir nauji vandens 
grioveliai šoninėje padangos dalyje ir 
briaunoje. 

•	 Valytuvo efektas geresniam vandens 
pašalinimui. 

•	 Stabilios struktūros dėka pagerėja 
jėgos perdavimas posūkiuose.

Vandenslyda 100 %

Stabdymas ant sausos kelio 
dangos 105 %

Nuvažiuotų mylių skaičius 100 %

Pasipriešinimas 
riedėjimui 115 %

Stabdymas ant šlapios 
kelio dangos 115 %

Riedėjimo 
triukšmas 100 %

Valdymas 100 %
Atraminis paviršius 
(protektorius) 100 %

ContiVanContact™ 200
Dėmesys tobulinimo metu: ekonomiškumas, patikimumas, patvarumas.

nauda pirkėjui

•	 Saugi kelionė dėka trumpo stabdymo 
kelio esant šlapiai kelio dangai. 

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

A

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

A–B

IšorInIs TrIukšmAs

72 dB

Eksploatavimo savybių diagrama 

Vanco 2 = 100 %
ContiVanContact™ 200
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Pagrindinės savybės 

1.	 Puikiai subalansuotos, universalios 
padangos, skirtos važiavimui kelyje 
bei nesudėtingomis važiavimo bekele 
sąlygomis. 

2.	 Pritaikyta moderniems SUV klasės 
(sportiniams) automobiliams bei 
visureigiams.

Važiuojant keliu 

•	 Saugumas.
•	 Komfortas.
•	 Ilgas tarnavimo laikas.

Važiuojant bekele 

•	 Sukibimas.
•	 Tvirtumas.
•	 Automatinis išsivalymas. 

Savybės 

•	 Protektoriaus mišinyje daug aštrių 
kampų.

•	 Lygus padangų kontūras. 

Poveikis 

•	 Tvirtas protektorius ir padidėjęs 
vandens išstūmimas iš po stambių 
protektoriaus blokelių.

•	 Labai tvirta struktūra.

nauda pirkėjui 

•	 Labai geras valdomumas sausame kelyje 
ir trumpas stabdymo kelias ant šlapios 
kelio dangos.

  

Valdymas 103 %

Vandenslyda 101 %Pasipriešinimas 
riedėjimui 108 %

Riedėjimo 
triukšmas 104 %

Stabdymas ant sausos 
kelio dangos 100 %

Stabdymas ant šlapios 
kelio dangos 106 %

Sniegas 106 %

Nuvažiuotų mylių 
skaičius 128 %

Atsparumas pažeidimams 
bekelėse 108 %

ContiCrossContact™ Lx = 100 %
ContiCrossContact™ Lx 2

ContiCrossContact™ Lx 2
Moderniems SUV tipo automobiliams. Geriems keliams 
ir lengvoms bekelės sąlygoms.

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

C, e

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

C

IšorInIs TrIukšmAs

70–73 dB

Eksploatavimo savybių diagrama 
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Eagle F1 Asymmetric 2

EfficientGrip Performance

Aukšti ženklinimo ES etikete rodikliai, 
dauguma ženklinama kaip C/B

Aukšti ženklinimo ES etikete rodikliai, 
dauguma ženklinama kaip B/A

•	 Dėl naujos ertmės formos stabdymo metu 
padidėja pėdsako plotas.

•	 Trumpiausias stabdymas šlapiame ir 
sausame kelyje.*

•	 Padidina sukibimą su 
šlapiu ir sausu paviršiumi.

•	 Lengvasvorė konstrukcija.

•	 Mažesnės degalų sąnaudos. 

•	 Padidina sukimosi standumą.

„Gerai subalansuota, išskirtinė padanga, neturinti jokių neigiamų savybių 
ar trūkumų. Dinamiškas valdymas važiuojant šlapia kelio danga, trumpas
stabdymo atstumas šlapiame bei sausame kelyje ir nedidelis
pasipriešinimas riedėjimui.“ 2012 m . „AuToBILD“ nr. 9

EfficientGrip Compact

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

C

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

B–C

IšorInIs TrIukšmAs

68–70 dB

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

B–C

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

A–B

IšorInIs TrIukšmAs

67–69 dB

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

B–e

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

A–C

IšorInIs TrIukšmAs

65–72 dB

•	 Dideli protektoriaus krašto blokai teikia 
didesnį skersinį standumą, todėl pagerėja 
posūkių įveikimo savybės.

•	 3 % geresnis valdymas šlapiame kelyje.*

•	 Dėl 5 % mažesnio svorio, palyginti su 
pirmtake, sumažėja pasipriešinimas 
riedėjimui.

•	 23 % mažesnis pasipriešinimas 
riedėjimui.*

*Palyginta su 3-jų pagrindinių konkurentų 
padangų rodiklių vidurkiu. Stabdymo atstumas 
šlapiame kelyje nuo 80 km/h iki 20 km/h, „TÜV 
SÜD Automotive“ bandymų, atliktų 2010 m. 
gruodį, rezultatai; padangos dydis: 255/40R19; 
automobilis: „Audi A7“; vieta: Mireval 
(Prancūzija) ir Garching (Vokietija); ataskaita Nr. 
76244706-1.

•	 10 % geresnis valdymas 
sausame kelyje.*

•	 3 % geresnis valdymas 
šlapiame kelyje.*

•	 7 % mažesnis 
pasipriešinimas 
riedėjimui.*
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•	 10 % mažesnis 
pasipriešinimas riedėjimui.* 
„FuelSaving“ technologija 
sumažina degalų sąnaudas ir 
išmetamojo CO2 kiekį. 

•	 6 % trumpesnis stabdymo 
atstumas šlapiame kelyje. ** 
3D lamelės padidina stab-
dymo galią, todėl sutrumpėja 
stabdymo atstumas. 

•	 5 % trumpesnis stabdymo 
atstumas sausame kelyje.** 
Didesnė rida ir daugiau kom-
forto.**

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

B–e

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

B–e

IšorInIs TrIukšmAs

67–70 dB

EfficientGrip SUV Trumpesnis stabdymas 
šlapiame ir sausame kelyje
•	 Protektoriaus gumos 

mišinyje panaudota speciali 
derva.

•	 3D lamelės protektoriaus 
kraštuose.

•	 Didesnis protektoriaus 
rašto perimetrinis standumas.

 
Didesnė rida
•	 Kompiuteriu optimizuota 

padangos ertmės forma ir 
protektoriaus standumas.

•	 Didelis grynojo ir bendrojo 
ploto santykis (+4 %, pa-
lyginti su pirmtake).

 
Geresnis vairavimo tikslumas 
ir valdymas
•	 Mažesnis padangos svoris.
•	 Didesnis protektoriaus 

rašto skersinis standumas.
•	 Naujos formos briaunos 

sritis.

10 % mažesnis pasipriešinimas riedėjimui*. 
Degalų sunaudosite mažiau.

* „TÜV SÜD Automotive“ išbandyta kartu su 
pirmtake 2011 m. rugsėjo–spalio mėn.; padangos 
dydis: 215/65R16 98H; automobilis: VW 
Tiguan 2.0 TDI; vieta: Mireval (Prancūzija) ir 
Garching (Vokietija); ataskaita Nr. 76247158. 
** Palyginti su 3-jų pagrindinių konkurentų 
padangų rezultatų vidurkiu. Stabdymo atstumas 
šlapiame kelyje nuo 80 km/h iki 20 km/h, stab-
dymo atstumas sausame kelyje nuo 100 km/h iki 
0 km/h; bandymus 2010 m. gruodį atliko „TÜV 
SÜD Automotive“; padangos dydis: 215.

10 % geresnis stabdymas šlapiame kelyje, palyginti su konkurentų vidurkiu.*
Puikūs ženklinimo ES etikete rodikliai, dauguma ženklinama kaip B/A.

Sport Bluresponse

Trumpi stabdymo blokai
•	 Didesnis pagrindo spin-

dulys neleidžia susidaryti 
pakilimo efektui galinėje 
stabdymo blokų briaunoje 
esant dideliam spaudimui, 
todėl pagerėja stabdymo 
savybės. 

UHP pagrindu sukurtas šlapiai 
dangai skirtas mišinys 
•	 Lenktyninių padangų 

pagrindu sukurti polime-
rai geriau prisitaiko prie 
kelio paviršiaus, pagerina 
sukibimą su šlapia danga ir 
stabdymo savybes.

optimizuota forma ir 
konstrukcija  
 

•	 Sumažina pasipriešinimą riedėjimui 
ribodama karkaso deformaciją ir 
sumažina svorį. 
 

Mažas šilumos 
išsiskyrimas apatiniame 
sluoksnyje

•	 Geresnė molekulių sąveika, dėl ku-
rios sumažėja šilumos kaupimasis ir 
pasipriešinimas riedėjimui. 

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

B–C

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

A–B

IšorInIs TrIukšmAs

67–68 dB

* Palyginta su keturių pagrindinių konkurentų padangų rodiklių vidurkiu. „Goodyear Dunlop“ užsakius, bandymus 
2012 m. rugsėjo mėn. atliko „TÜV SÜD Automotive“. Padangos dydis: 205/55 R16 91V; automobilis: VW Golf; 
bandymų vietos: Mireval (Prancūzija), Papenburg ir Garching (Vokietija); ataskaita Nr. 76249744.
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„Dinamiškas ir sportiškas valdymas šlapiame ir sausame kelyje, geras 
stabilumas ir trumpas stabdymo atstumas šlapiame kelyje.“
2012 m . „AuToBILD“ nr. 9

Streetresponse+
Standartinė išrankių vairuotojų padanga

Patobulintas gumos mišinys
•	 Sumažina padangos pasipriešinimą 

riedėjimui. 

Kintamas blokelių santykis
•	 Padidina stabilumą ir suteikia puikų 

pasipriešinimą slydimui vandens sluoksniu.
 
Kvadratinis padangos „pėdsakas“
•	 Didesnis stabilumas ir tikslesnis valdymas.

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

C–e

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

C

IšorInIs TrIukšmAs

68–71 dB

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

B–C

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

A–B

IšorInIs TrIukšmAs

67–78 dB

Sport Maxx rT

Prisitaikantis gumos mišinys
•	 Pagerina sukibimą, nes 

prisitaiko prie kelio 
paviršiaus mikrostruktūros 
ir taip padidina sąlytį. 

Kraštiniai blokai
•	 Didelis standumas ir 

didelis gumos tūris page-
rina reakciją į vairavimą ir 
sukibimą posūkiuose. 

•	 Trumpą stabdymo kelią 
užtikrinantys blokai su 
didesniu pagrindo spindu-

liu neleidžia deformuotis esant didelei 
apkrovai ir taip pagerina stabdymo 
savybes. 

Lengvasvorė
konstrukcija 

•	 Leidžia vikriai manevruoti ir lemia 
mažesnį pasipriešinimą riedėjimui bei 
mažesnes degalų sąnaudas.

All Terrain T/AKo

Puikus valdymas važiuojant bet kokia danga – pravažiems visureigiams
(50 % kelio, 50 % bekelės).

•	 Puiki trauka važiuojant bet kokia danga.
•	 Išskirtinis tvirtumas ir ilgaamžiškumas (Trigard struktūra).

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

e–G

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

A, C

IšorInIs TrIukšmAs

75 dB, 77 dB
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•	 Puiki trauka važiuojant bet kokia danga.
•	 Išskirtinis tvirtumas ir ilgaamžiškumas (Trigard struktūra).

Intensa HP

Išskirtinai didelė rida

•	 Naujas silikos gumos mišinys 
su polimerais optimaliai 
padidina ridą.

•	 Optimalus protektoriaus 
blokų dizainas.

•	 Optimalus blokų ir griovelių 
santykis.
 
Išskirtinis stabdymas 
ir valdymo savybės ant 
šlapios kelio dangos

•	 Daug sukimbančių 
briaunų.

•	 Optimalus protektoriaus 
kraštas ir tarpinės lamelės.

 

Mažas pasipriešinimas 
riedėjimui

•	 Optimali lengvasvorė 
padangos konstrukcija.

•	 Naujas protektoriaus 
silicio gumos mišinys.

neseniai patobulinta galingų automobilių padanga Intensa HP išsiskiria nauja
konstrukcija, kuri kartu su optimaliu protektoriaus dizainu ir naujausiu gumos 
mišiniu užtikrina didelę ridą ir aukštus eksploatacinių savybių standartus. 
Optimizuota padangos ertmė lemia tolygų dėvėjimąsi, o protektoriaus dizainas 
kartu su nauju polimeru, esančiu gumos sudėtyje, padidina ridą. naujasis silikos 
gumos mišinys užtikrina geresnį sukibimą su šlapia kelio danga, trumpesnį stab-
dymo atstumą ir geresnį valdymą. 

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

e–G

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

B–C

IšorInIs TrIukšmAs

68–70 dB

3 technologinės naujovės, užtikrinančios mažesnes
degalų sąnaudas ir mažesnį poveikį aplinkai.

optimizuotas profilis
•	 Saugiau: 10 % didesnis 

sąlyčio su keliu plotas suteikia 
puikų sukibimą.

•	 Sutaupoma daugiau degalų: 
dėl mažesnio gumos kaitimo. 
 
 

„Eco’n’Grip“ 
•	 Mažesnės degalų sąnaudos 

ir didesnė rida: naujosios 
patentuotos „Eco’N’Grip“ 
technologijos formulė page-
rina molekulių sukibimą tar-

pusavyje ir riboja šilumos 
kaupimąsi padangoje.

Vidinis sluoksnis
•	 Sutaupoma daugiau 

degalų: po padangos 
protektoriumi esan-
tis polimerų sluoksnis 
sumažina pasipriešinimą 
riedėjimui ir energijos 
sąnaudas.

Energy™ Saver+ 

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

B – C

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

A – B

IšorInIs TrIukšmAs

67 – 68 dB

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

B–C

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

A–B

IšorInIs TrIukšmAs

67–68 dB
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KinergyEco K425

•	 Modernaus keleivinio automobilio padangų 
koncepcija jau dabar atitinka ateities standartus. 

•	 Dėl reikšmingai mažesnio pasipriešinimo 
riedėjimui užtikrinamos mažos degalų 

sąnaudos.
•	 Nuo vibracijų apsauganti technologija 

garantuoja komfortą ir efektyvumą. 
gijos nuostolius, degalų sąnaudas bei 
CO2 emisiją.

vIDInė Pusė

1.	 Optimizuota žingsnio seka. Optimi-
zuota žingsnio seka leidžia užtikrinti 
tylesnį važiavimą ir geresnį transporto 
priemonės valdymą.

2.	 Optimizuotas bloko standumas. 
Transporto priemonės valdymą 
sausame kelyje gerina didesni šoniniai 
blokai ir padidintas sąlyčio paviršius.

IšorInė Pusė

1.	 Platūs tiesūs trijų kanalų grioveliai. 
Optimalus trijų kanalų griovelių plotis 
ir išdėstymas užtikrina puikias  
eksploatacines savybes šlapiame kelyje.

2.	 Šoniniai skersiniai grioveliai. Šie 
grioveliai skirti transporto priemonės 
valdymui pagerinti sausame kelyje ir 
lemia geresnes eksploatacines savybes 
šlapiame kelyje.

3.	 „Pjūklo dantų“ tipo technologija. 

TAusojAmA APLInkA

Taupiau naudojami degalai.
Taupomi degalai ir išmetama mažiau 
CO2.

sAuGumAs

Sukibimo šlapiame kelyje „Pjūklo 
dantų“ tipo technologija skirta 
vairavimui šlapiu keliu.

„PjūkLo DAnTų“ TIPo TeCHnoLoGIjA

Geresnės eksploatacinės savybės 
šlapiame kelyje.

PAToGumAs 

Virpesių valdymo technologija.
Patobulinta virpesių valdymo sistema 
leidžia važiuoti dar patogiau.

TAusojAmA APLInkA

Degalų taupymo junginių technologija. 
Degalus taupančios padangos. 
Išskirtinė Hankook Tire technologija 
padeda sumažinti degalų sąnaudas 12 %.

„Dinamiškas ir sportiškas valdymas šlapiame ir sausame kelyje, geras stabilu-
mas ir trumpas stabdymo atstumas šlapiame kelyje.“
2012 m. „AuTo BILD“ nr. 9

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

B, C, e, F

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

B, C, e

IšorInIs TrIukšmAs

68–71 dB

Vidinė pusė  Išorinė pusė

1.
.1

2.

.2

.3

 KInErGY ECO                                  ĮPrASTOS 

Hankook Tire mokslinių tyrimų ir plėtros ataskaita

P
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ui

+ 12 %
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Eksploatavimo savybių diagrama 

Geriausias krašto sukibimas greitėjimo metu ir posūkiuose išlaikomas
pasitelkus jaguaro dantų formos raštą. Ši savybė pagerina
transporto priemonės valdymą bet kokiomis sąlygomis.

Ventus Prime2 K115

Valdymas ant sausos 
kelio dangos

Stabdymas ant sausos 
kelio dangos

Pasipriešinimas 
riedėjimui

Važiavimas

Skersinis sukibimas su drėgna danga

Eksploatacinės savybės

Protektoriaus raštas sukurtas 
pasitelkus bioniką, taip 
pasiekiamas tvirtesnis 
sukibimas.

Saugumas

Technologija, užtikrinanti 
geresnes eksploatacines 
savybes šlapiame kelyje.

Ventus Prime2 padangoms 
būdingas trijų spindulių 
profilis, užtikrinantis 
tvirčiausią sukibimą 
šlapiame kelyje. 

Aplinka

•	 Naujos kartos silicio diok-
sido junginių technologija.

•	 Modifikuotas molekulių 
grandinės galo sprendimas. 

Mažesnis pasipriešinimas 
riedėjimui ir geresnis 
veiksmingumas stabdymo 
metu.

•	 Didelės dispersijos silikos 
dioksidas.

•	 Geresnės eksploatacinės 
savybės šlapiame kelyje.

•	 Aplinką tausojantys jun-
giniai.

Valdymas ant šlapios 
kelio dangos

Stabdymas ant sausos 
kelio dangos

Išilginis sukibimas su drėgna danga

Triukšmas

Ventus Prime = 100 %
Ventus Prime 2

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

B, C, e, F

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

A, B, C, e

IšorInIs TrIukšmAs

68–71 dB

 VEnTUS PrIME 2                          ESAMAS GAMInYS 

Hankook Tire mokslinių tyrimų ir plėtros ataskaita
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optimo K415
„Dinamiškas ir sportiškas valdymas šlapiame ir sausame kelyje, geras stabilu-
mas ir trumpas stabdymo atstumas šlapiame kelyje.“
2012 m. „AuTo BILD“ nr. 9

Konstrukcija

1.	 Besiūlis viršutinis sluoksnis: didinamas 
vienodumas, taip užtikrinant tolygesnį 
važiavimą ir didesnį patvarumą. Op-
timizuotas bloko standumas. Trans-
porto priemonės valdymą sausame 
kelyje gerina didesni šoniniai blokai ir 
padidintas sąlyčio paviršius. 

2.	 Plačios, tempimui itin atsparios 
plieninės juostos: didinamas protekto-
riaus stiprumas, užtikrinant jautresnį 
vairo mechanizmo atsaką ir mažesnį 
nusidėvėjimą. 

3.	 Padangų kraštų sutvirtinimas viela 
be jungčių ir tempimui itin atsparus 
padangų kraštų užpildas: didinamas 
stabilumas važiuojant dideliu greičiu 
ir užtikrinamas patogesnis važiavimas. 
Taip pat užtikrinamas jautriausias 
vairo mechanizmo atsakas ir padangų 
patvarumas. 
 

Protektoriaus sandara

1.	 Platus vidurinis takelis. Skirtas geriau-
siam transporto priemonės valdymui 
ir trumpesniam stabdymo keliui 
užtikrinti. 

2.	 Skersiniai šoniniai grioveliai. Skirti 
transporto priemonės valdymui sau-
same kelyje pagerinti ir užtikrinti, kad 
valdymas nepablogės, jeigu padangos 
bus naudojamos važiuojant lietin-
gomis sąlygomis. 

3.	 Kanalų sausinimo sistema. Keturių 
griovelių – sausinimo kanalų – opti-
malus plotis ir išdėstymas užtikrina 
saugumą šlapiame kelyje. 

4.	 Šoninio takelio blokas. Sumažina 
virpesius, todėl galima važiuoti dar 
patogiau ir tiksliau.

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

C, e, F

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

B, C, e

IšorInIs TrIukšmAs

68–71 dB
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naujosios Ventus S1 evo2 – tai aukščiausio lygio ir puikių eksploatavimo savybių 
UHP padangos. Ventus S1 evo2 padangos sukurtos DTM Technology 
technologijos pagrindu.

Ventus S1 evo2

1. Trijų sluoksnių blokas. Kai padangos 
nusidėvėjimas didėja TWI (protektoriaus 
nusidėvėjimo indikatoriaus) link, gerėja 
sukibimo jėgos savybės! 

2. VAI lamelių sistema (centravimo 
indikatorius). Vizualaus centravimo in-
dikatoriaus (VAI) lamelių sistema leidžia 
lengvai patikrinti padangų centravimą. 
Palyginkite abiejų padangos juostelių 
lamelių nusidėvėjimą. 

3. Aušinamoji sistema ir tarpinis suslėgto 
oro aušintuvas. Aušinamoji sistema – 
didesnis kontaktinis plotas užtikrina 
spartesnį aušinimą ir puikias važiavimo 
savybes skirtingomis vairavimo sąlygomis. 
Tarpinis suslėgto oro aušintuvas – karštį 
reguliuoja padangų paviršiaus grio-
veliuose susiformuojanti turbulencija 
(sūkuriavimas).

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

B, C, e

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

A–C

IšorInIs TrIukšmAs

69–72 dB

.3

.2

.1

Susidėvėjimas

Pasipriešinimas

Prieš naudojant

lietimosi zona

Stabdymas ant 
šlapios kelio dangos

Stabdymas ant sausos 
kelio dangos

Įprastos = 100 %
Ventus S1 evo2

Eksploatavimo savybių diagrama 

lietimosi zona

Panaudojus

lietimosi zona

Panaudojus

115%
110%
105%
100%
90%
95%
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Važiavimo šlapia kelio danga savybės:
Tiesūs 4 kanalų grioveliai

Valdymo savybės

Dynapro HP rA23
Puikiomis eksploatavimo ir važiavimo keliu savybėmis pasižyminčios padangos,
skirtos galingiems visureigiams ir sportiniams (SUV) automobiliams.

•	 Dinamiškas protektorius užtikrina sportinį stilių ir maksimalų saugumą.
•	 Puikus važiavimo komfortas ir maksimaliai sumažintas triukšmas.
Puikių eksploatavimo savybių padangos, skirtos prabangiems ir galingiems sportiniams
automobiliams.

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

B, C, e, F

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

B, C, e

IšorInIs TrIukšmAs

69–73 dB

Eksploatavimo savybių diagrama 

Įprasta padanga 1 = 100 %
Įprasta padanga 2

Triukšmas

Valdymas ant šlapios 
kelio dangos

Valdymas ant šlapios 
kelio dangos

Stabdymas ant sausos 
kelio dangos

Važiavimas

Valdymas ant sausos 
kelio dangos

Važiavimas
bekele

Rato įveikimo
laikas važiuojant
šlapiu keliu

Stabdymas važiuojant 
apsnigta kelio danga

Dynapro HP 

.2

.1

1.	 Besiūlis dengiamasis sluoksnis. 
Besiūlis dengiamasis sluoksnis aplink 
padangos perimetrą, ant plieno juostų, 
užtikrina geresnį juostų patvarumą 
ir pagerina komfortą bei stabilumą 
važiuojant dideliu greičiu.

2.	 Plačios didelio tempimo plieno 
juostos. Sustiprina protektorių ir page-
rina vairavimo atsaką bei naudojimo 
trukmę.

2 žingsnių pereinamasis griovelis
Vanduo sparčiai šalinamas nuo protekto-
riaus paviršiaus, taip išvengiama vandenslydos.

Įprasta padanga

Dynapro HP

Centrinė briauna
Atsparumas vandenslydos 
poveikiui.

Triukšmą mažinančios įpjovos
Apsaugo nuo protektoriaus rašto 
skleidžiamo garso.

115%

110%

105%

100%

90%

95%

90%

85%
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Ventus ST rH06

1.	 Padangos kraštų sutvirtinimas 
viela be jungčių: didinamas stabi-
lumas važiuojant dideliu greičiu ir 
užtikrinamas patogesnis važiavimas. 

2.	 Aukštas padangos krašto užpildas: 
užtikrinamas didžiausias vairo mecha-
nizmo atsakas, stabilumas važiuojant 
dideliu greičiu ir patvarumas. 

3.	 Plačios, tempimui itin atsparios 
plieninės juostos: didinamas protek-
toriaus stiprumas, užtikrinantis vairo 
mechanizmo atsaką ir atsparumą 
nusidėvėjimui. 

4.	 Du gaubiamieji sluoksniai be jungčių: 
užtikrinamas didesnis vienodumas, 
lemiantis tolygesnį važiavimą ir 
geresnį patvarumą. 

5.	 Ratlankio apsauga: geresnė apsauga 
nuo išorinių smūgių ir įbrėžimų.

Sandaros ypatybės
Ir vidinės, ir išorinės padangų VENTUS 
ST sandaros ypatybės gali būti laikomos 
pavyzdinėmis. Kompiuteriu sumodeliuoto 
protektoriaus rašto ir medžiagos sudėties, 
kuri buvo parengta pasitelkus aukštąsias 
technologijas, derinys leidžia VENTUS 
ST tapti pasaulinio lygio konkurentu 
augančioje didelio galingumo visureigių 
rinkoje.

Protektoriaus raštas
„V“ formos protektoriaus raštas, įspaustas 
pažangiose puikių eksploatacinių savybių 
visureigių padangose, užtikrina geriausią 
transporto priemonės valdymą ir sausame, 
ir šlapiame kelyje. Medžiagos sudėtis ir 
bendra padangų konstrukcija leidžia bet 
kokiame kelyje pasiekti optimalią trauką ir 
išsiveržti į priekį.

Triukšmas 
Naujai sukurta daugybinių požingsnių 
idėja leidžia sumažinti keliamą triukšmą – 
tai pirmasis dvigubo gylio žingsnio teorijos 
(DDPT – Dual Depth Pitch Theory) 
pritaikymas. Jos derinys su 5 žingsnių 
išsidėstymu užtikrina puikiausią vairavimo 
akustiką.

Atsparumas nusidėvėjimui
Kompiuteriu atliekamas sluoksnio linijos 
derinimas su optimizuotu atspaudo kontūru 
užtikrina ypatingą protektoriaus atsparumą 
nusidėvėjimui – paprastai tai nebūdinga 
didelio veiksmingumo padangoms.

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

C, e

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

C

IšorInIs TrIukšmAs

71–75 dB

.1 .2
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Dynapro AT-M rF10
Puikiomis eksploatavimo ir važiavimo keliu savybėmis pasižyminčios padangos,
skirtos galingiems visureigiams ir sportiniams (SUV) automobiliams.

1.	 Speciali medžiagos sudėtis. 

2.	 Sutvirtinta danga po protektoriumi: 
padeda išvengti vidinių pažeidimų, 
kurie gali susidaryti dėl nuolatinio 
nepalankaus bekelės poveikio. 

3.	 Nailonu sutvirtintos juostos: didesnis 
patvarumas. 

4.	 Didesnio stiprumo juostos: didina 
stabilumą vairuojant ir patvarumą. 

5.	 Gumos sluoksnis, sutvirtintas vidiniu 
įdėklu: padeda sumažinti pažeidimus, 
susidarančius dėl bekelės poveikio. 

6.	 Sutvirtintas karkasas ir gumos sluoksnis: 
padeda lengviau kilti į kalną, padidina 
stabilumą vairuojant ir kelyje, ir bekelėje. 

7.	 Padangų kraštų sutvirtinimas viela be 
jungčių: neleidžia atsiskirti padangų 
kraštams, jeigu bekele važiuojama esant 
nedideliam padangos oro slėgiui. 

Sandaros ypatybės (privalumai )

Banguotos įrantos
Gilios dviejų pakopų įrantos pailgina 
protektoriaus naudojimo laiką ir pagerina 
eksploatacines savybes šlapiame kelyje.

Zigzago formos bloko briauna
Užtikrinamas puikus sukibimas šlapiame, 
apledėjusiame ar drėgname kelyje.

Akmenų išstūmiklis
Akmenų išstūmikliai, įtaisyti viduriniame 
ir šoniniuose grioveliuose, padeda apsau-
goti padangą, kad jos nepažeistų akmenys 
ar kitoks išorinis poveikis, ir pagerina 
patikimumą vairuojant.

Grioveliai dantytais kraštais (patentuoti)
Grioveliai dantytais kraštais, esantys tarp 
protektoriaus blokų, padidina padangos 
„griebiamąsias“ briaunas ir stiprina trauką 
bekelėje.

Kampuoti šoniniai grioveliai
Pagerina trauką šlapiame kelyje, yra sa-
vaime išsivalantys – išstumia purvą.

Protektoriaus raštas
Aštriabriaunis protektoriaus raštas, pri-
menantis tigro dantis, sukuria agresyvią, 
drąsią blokų išvaizdą.

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

e–F

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

e

IšorInIs TrIukšmAs

73–74 dB

Eksploatavimo savybių diagrama 

A konkurentas
B konkurentas
Dynapro AT-m

Vibracija Valdymas ant sausos 
kelio dangos

Valdymas ant šlapios 
kelio dangosTriukšmas

Važiavimas
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Dynapro MT rT03

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

X *

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

X *

IšorInIs TrIukšmAs

X *

 DYnAPrO MT rT03      A KOnKUrEnTAS           B KOnKUrEnTAS             ĮPrASTOS   
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1. Nailonu sutvirtintos juostos: didesnis 
patvarumas.

2. Didesnio stiprumo juostos: didina 
stabilumą vairuojant ir patvarumą.

Didesnis stabilumas bekelėje
a. Akmenų išstūmiklis
Akmenų išstūmikliai, įtaisyti viduriniame 
ir šoniniuose grioveliuose, padeda apsau-
goti padangą, kad jos nepažeistų akmenys 
ar kitoks išorinis poveikis, ir pagerina 
patikimumą vairuojant.

b. Protektorius po grioveliais (patentuotas)
Bekelės paviršiuje kyšantys objektai labiau 
pažeidžia padangos kraštus. Siekiant 
sumažinti nepalankų išorinių veiksnių 
poveikį, sušvelninti smūgius ir padi-
dinti vairavimo saugumą, padangose 
HANKOOK po grioveliais yra unikalus 
protektorius.

Blokas su „V“ formos centru
Ledkalnį primenantis profilis ne tik puikiai 
atrodo, bet ir sukimba su paviršiumi bet 
kokiomis sąlygomis – taip užtikrinama 
puiki trauka.

nusmailintas bloko kraštas
Bloko kraštas nusmailintas aštriu 
nuožulniu kampu – taip jis geriau gali 
įsikasti į minkštą gruntą.

Zigzago formos šoniniai iškyšuliai
Zigzago formos šoninis raštas leidžia 
pasiekti geresnę trauką bekelėje (sausame 
kelyje – 100 km/val., šlapiame – 80 km/val.).

Atviri ir platūs grioveliai
Grioveliai suformuoti taip, kad išstumtų 
purvą ir užtikrintų geresnį sukibimą.

.2

.1a.
b.
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Dizaino savybės 

1.	 Optimizuotas rašto skleidžiamas 
triukšmas. Centriniame plote naudo-
jama centrinė briauna. 

2.	 Naudojamas optimalaus tvirtumo 
blokas. Mažesnis nusidėvėjimas ir 
geresnės stabdymo savybės, kai auto-
mobilis važiuoja sausa kelio danga.

Stabdymo kelias

rida

Geriausios triukšmo savybės užtikrinamos 
naudojant optimizuotą žingsnių seką.
Efektyviau naudojami degalai, nes vairavi-
mo metu visiškai sumažinami energijos 
nuostoliai.

Naudojant Vantra padangas sumažinamos 
degalų sąnaudos ir 13 % padidinama rida.

Saugumas

Dėl patobulintų savybių saugu stabdyti 
šlapiame kelyje. Stabdymo važiuojant 
šlapia kelio danga bandymas (sustojimo 
kelias).

Tradicinė
100 %

Vantra rA18
102 %

Vantra rA18
Vasarinės spindulinės padangos, skirtos komercinės paskirties sunkvežimiams 
ir transporteriams.

Išskirtinai patvarios, didesnės ridos, ilgiau nesusidėvinčios ir geresnio sukibimo padangos. 
Visos šios savybės užtikrinamos naudojant platų pėdsaką, tiesų griovelį ir agresyvias įpjovas. 

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

C, e, F

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

C

IšorInIs TrIukšmAs
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Vantra rA18

.1

.2

Stabdymas
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Stabdymo kelias

Stabdymo kelias
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Bravuris 2 – ekonomiška ir patvari. naujoji Bravuris 2 – didžiulis, bet nebran-
gus vairavimo malonumas. Greičiausia Barum markės padanga ilgalaikiam 
mėgavimuisi.

Brillantis 2 – smagu vairuoti ir taupyti. Brillantis 2 – geras, universalus sprendi-
mas: puikus taupymo ir ilgo naudojimo, subalansuotų vairavimo charakteristikų 
ir tikslios reakcijos į vairavimą derinys.

Barum Bravuris 2

Barum Brillantis 2

•	 Naujoviškas asimetrinis pro-
tektoriaus raštas.

•	 Dėl kompiuteriu optimizuoto 
profilio ir naujausio silikos 
mišinio – ilgesnė rida.

•	 Dėl tolygaus spaudimo 
pasiskirstymo – mažesnis 
nusidėvėjimas.

•	 Dideli protektoriaus blokeliai 
išorinėje padangos pusėje 
užtikrina valdymo stabilumą 
ir saugų stabdymą sausame 
kelyje.

•	 Briaunos su lamelėmis ga-
rantuoja optimalų vairavimo 
tikslumą net važiuojant 
dideliu greičiu.

•	 Dėl tvirtų blokelių – 
maksimali sukibimo ir 
nepriekaištinga stabdymo 
jėga.

•	 Daugybė blokelių pa-
dangos vidinėje pusėje 
sumažina slydimo vandens 
paviršiumi riziką ir 
užtikrina saugumą stab-
dant šlapiame kelyje.

•	 Platūs grioveliai greitai 
ir veiksmingai išsklaido 
vandenį.

•	 Naujas silikos mišinys 
lemia geresnį sukibimą su 
šlapiu keliu.

•	 Plokščias profilis, geras 
vidutinio lyginamojo grunto 
spaudimo pasiskirstymas.

•	 Didelė rida, todėl galima 
ilgiau mėgautis vairavimu.

•	 Maloniai tylus riedėjimas.
•	 Asimetrinis protektoriaus 

raštas su tvirtu išoriniu 
petimi.

•	 Tvirtas išorinio peties 
blokelių šoninis standumas – 
didesnis stabilumas kelyje.

•	 Didesnis saugumas kritiniais 
manevravimo atvejais. 

•	 Ištisiniai šoniniai grioveliai 
vidinėje pusėje, siauros 
lamelės blokeliuose – 
mažesnė vandenslyda.

•	 Vanduo teka nekliudomai, 
geresnė apsauga nuo sly-
dimo vandens paviršiumi.

•	 Trumpas stabdymo kelias 
važiuojant šlapia danga.

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

e, F

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

C

IšorInIs TrIukšmAs

70–73 dB

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

e, F

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

C, e

IšorInIs TrIukšmAs

70 -72 dB
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Barum Vanis

Bravuris 4x4 idealiai pritaikytos važiuoti tiek keliu, tiek lengva bekele.

Vanis – visapusiškai ekonomiška padanga. Vanis pasižymi paprastu valdymu ir 
puikiu reagavimu į vairavimą šlapiame kelyje.

Bravuris 4x4

•	 Gera sukibimo jėga esant 
mažesnėms apkrovoms dėl 
elastingų lamelių. 

•	 Tvirtas sukibimas esant 
dinamiškoms apkrovoms dėl 
tinkamo kampo griovelių. 

•	 Patikimas sukibimas visomis 
kryptimis dėl daugialypių 
banguotų kraštelių. 

•	 Tolygus dėvėjimasis dėl 
plokščio profilio. 

•	 Tvirta protektoriaus blokelių 
struktūra užtikrina ilgalaikį 
naudojimą. 

•	 Protektoriaus blokeliai 
yra skirtingo ilgio, todėl 
padanga rieda tyliau. 

•	 Plačiais, periferiniais grio-
veliais vanduo išstumiamas 
iš protektoriaus. 

•	 Optimizuotas protek-
toriaus raštas sumažina 
vandenslydos riziką. 

•	 Naujas protektoriaus 
mišinys užtikrina ilgą 
padangos naudojimą.

•	 Ypač lygus kontūras, vienodas 
tvirtumas. 

•	 Geras sukibimas su kelio 
paviršiumi. 

•	 Saugus stabdymas važiuojant 
tiek sausa, tiek šlapia kelio 
danga. 

•	 Mažesnis slydimas, vienodas 
žemės spaudimo paskirstymas. 

•	 Labai mažas protektoriaus 
susidėvėjimas. 

•	 Didelė rida garantuoja ilgesnį 
malonų važiavimą. 

•	 Optimalus padangų 
lamelių lygis sumažina 
aukščiausius triukšmo 
taškus. 

•	 Aukštas važiavimo kom-
fortas, silpnas padangų 
skleidžiamas triukšmas. 

•	 Išsiskiriantis kainos ir 
kokybės santykis.

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

e 

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

C

IšorInIs TrIukšmAs

71–72 dB

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

e–G

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

C

IšorInIs TrIukšmAs

72–74 dB
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Debica Presto padangos suderina Comfort ir Superb padangų savybes: 
technologiškai pažangus dizainas užtikrina didelę ridą ir padangų naudojimą be 
jokių problemų, mėgaujantis gerais eksploatavimo parametrais.

Debica Presto

1. Lygesnė ir platesnė padangos ertmė
rezultatas: didelė rida ir vienodas, subalan-
suotas susidėvėjimas. 

2. Asimetrinis dizainas su sutvirtintais 
išoriniais blokais.
rezultatas: nepaprastai geras sukibimas su 
kelio danga posūkiuose. 

2. Geresnis blokų ir griovelių santykis, 
platesnis sąlyčio plotas.
rezultatas: optimizuotas sąlytis su kelio 
paviršiumi sumažina stabdymo atstumą. 

3. Naujasis protektoriaus dizainas, 
pasižymintis optimaliu tvirtumo paskirstymu.
rezultatas: geresnis valdymas važiuojant 
šlapia kelio danga.

4. Protektorius pagamintas iš silicio junginio.
rezultatas: geresnis sukibimas važiuojant 
šlapia kelio danga.

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

e–G

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

C

IšorInIs TrIukšmAs

67–70 dB

Debica navigator 2 (visiems sezonams)
Ekonomiškos padangos tiek vasarai, tiek žiemai. naujosios
navigator 2 reiškia ilgesnę ridą ir geresnį vairavimą šlapiu keliu.

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

C, e 

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

F

IšorInIs TrIukšmAs

67–70 dB

Dėl daugybės įpjovų protektoriaus blokuose efektyviai išsklaidomas vanduo, o dėl silikos 
pagrindo padangų junginio užtikrinamas labai geras valdymas važiuojant šlapia kelio danga.

Be kitų savybių, dėl asimetrinio protektoriaus rašto ir sustiprintos briaunos zonos padangos 
pasižymi geromis savybėmis važiuojant sausu keliu. 4 briaunų dizainas su dviguba centrinės 
linijos briauna užtikrina greitą reagavimą į vairaračio judesius. Patobulintas padangų 
kontūras lemia optimalų spaudimo paskirstymą visam padangų sąlyčio su keliu plotui, todėl 
protektorius dėvisi vienodai.

.1

.2

.2

.3

.4

.1

.4

.5

.6

.2

.3

 
 

1.	 Protektoriaus raštas su plačiais ap-
skritais grioveliais = efektyvus vandens 
pašalinimas. 

2.	 6 briaunų raštas su siaurais spinduli-
niais grioveliais = mažesnis triukšmo 
lygis, vienodas dėvėjimasis ir maksi-
malus vandens paskirstymas. 
 

 
 

3.	 624 spindulinės briaunos = geresnis 
valdymas šlapiame kelyje dėl visais 
kampais sukimbančių briaunų. 

4.	 Gilūs persipinantys grioveliai su 
daugybe briaunų = didesnis at-
sparumas vandenslydai ir geresnis 
važiavimas šlapiame, snieguotame ir 
apledėjusiame kelyje.
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viskas apie padangas

Sukurtos ir pagamintos remiantis naujausiomis technologijomis.

Debica Furio

Modernus kryptinis protektoriaus raštas užtikrina maksimalų atsparumą vandenslydai. 
Agresyvi centrinė briauna ir įvairaus gylio šoniniai blokeliai užtikrina puikų sukibimą bei 
valdymą tiek šlapiame, tiek sausame kelyje.

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

F

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

C

IšorInIs TrIukšmAs

68–69 dB

Tobulybė, kurią gali nusipirkti!

Debica Passio 2

Naujausios Debica vasarinės padangos mažiems, vidutiniams ir kompaktiškiems automo-
biliams, tinkančios įvairiems keliams. Padidinta rida neaukojant saugumo ir važiavimo 
ypatybių. Passio 2 yra idealios padangos vairuotojams, kuriems svarbu efektyvumas ir saugu-

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

e, F

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

C, e

IšorInIs TrIukšmAs

69-71 dB

1.	 Didesnis sukibimo plotas dėl opti-
malesnio padangų kontūro = geresnis 
kontaktas su keliu, didesnė rida ir 
geresnis sukibimas su šlapia danga. 

2.	 Nelankstūs šoniniai blokeliai = 
didesnė šoninės dalies kontrolė 
manevruojant. 

3.	 Platūs išilginiai grioveliai + daugiau 
spindulinių griovelių = didesnis atspa-
rumas vandenslydai.

.1

.2

.4

.3

.5

.6

.7

.9

1.	 Gera sukibimo jėga esant mažesnėms 
apkrovoms dėl elastingų lamelių. 

2.	 Tvirtas sukibimas esant dinamiškoms 
apkrovoms dėl tinkamo kampo griovelių. 

3.	 Patikimas sukibimas visomis kryptimis 
dėl daugialypių banguotų kraštelių. 

4.	 Tolygus dėvėjimasis dėl plokščio profilio. 

5.	 Tvirta protektoriaus blokelių struktūra 
užtikrina ilgalaikį naudojimą. 

6.	 Protektoriaus blokeliai yra skirtingo ilgio, 
todėl padanga rieda tyliau. 

7.	 Plačiais periferiniais grioveliais vanduo 
išstumiamas iš protektoriaus. 

8.	 Optimizuotas protektoriaus raštas 
sumažina vandenslydos riziką. 

9.	 Naujas protektoriaus mišinys užtikrina 
ilgą padangos naudojimą.

.1

.2

.2

.3

.3
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nankang FT7

nankang FT7

•	 Ypatingas profilio dizainas pritaikytas 
padangų tvirtumui didinti ir vairavi-
mo stabilumui stiprinti. 

•	 Siekiant geresnio manevringumo, 
protektoriaus paviršius praplatintas, o 
šoniniai grioveliai – sumažinti. 

•	 Zigzago formos pagrindiniai grioveliai 
pritaikyti važiavimui bekele. 

•	 Palaipsniui platėjančių papildomų 
griovelių raštas skirtas posūkiuose dar 
veiksmingiau išsklaidyti žvyrą. 

•	 Kraštuose esanti triukšmą slopinanti 
juosta padeda išvengti pernelyg ank-
styvo nusidėvėjimo ir sumažina kelyje 
keliamą triukšmą.

DeGALų nAuD.  eFekTyvumAs

e

sukIBImAs su šLAPIA DAnGA

e

IšorInIs TrIukšmAs

73 dB

Manevringumas

Degalų taupymasPatvarumas

Patogumas

Nedidelis triukšmas

Sausinimas

Eksploatavimo savybių diagrama 

Visa čia pateikta informacija galiojo leidinio išleidimo dieną. 
Ženklinimo įvertinimai gali skirtis priklausomai nuo padangų dydžių. 
Išsamios ir naujausios informacijos ieškokite padangų pardavimo vietose.
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ratų montavimo ir balansavimo įranga

ratų montavimo įranga

ratų montavimo staklės

Rankinis alkūnės ir montavimo
įrankio fiksavimas.

ratų montavimo staklės

Rankinis alkūnės ir
montavimo įrankio
fiksavimas.

ratų montavimo staklės

Automatiškai atverčiama
ir fiksuojama montavimo
alkūnė. Pneumatinis įrankio
fiksavimas. Turi greito
pripūtimo sistemą.

ratų montavimo staklės

Automatiškai atverčiama
ir fiksuojama montavimo
alkūnė.

išorinis paėmimas:
12–22,5”;
vidinis paėmimas:
10–20”;
maks. ratlankio plotis:
12”;
reikalingas oro šaltinis:
8–10 bar.

išorinis paėmimas:
12–24”;
vidinis paėmimas:
10–20”;
maks. ratlankio plotis:
12”;
reikalingas oro šaltinis:
8–10 bar.

išorinis paėmimas:
12–24”;
vidinis paėmimas:
10–20”;
maks. ratlankio plotis:
12”;
reikalingas oro šaltinis:
8–10 bar.

išorinis paėmimas:
12–22,5”;
vidinis paėmimas:
10–20”;
maks. ratlankio plotis:
12”;
pneumatinis įrankio fiksavimas;
reikalingas oro šaltinis:
8–10 bar.

oro tepalinė;
montiruotė.

oro tepalinė;
manometras, montiruotė.

oro tepalinė;
manometras, montiruotė.

lietų ratlankių apsauga;
oro tepalinė;
montiruotė.

moDeLIs, GAmInTojAs

G7240.20, rAVAGLIoLI (Italija)

moDeLIs, GAmInTojAs

T524, SCT LIFT (Kinija)

moDeLIs, GAmInTojAs

T624IT, SCT LIFT (Kinija)

moDeLIs, GAmInTojAs

G6441.20, rAVAGLIoLI (Italija)

PAskIrTIs

PAskIrTIs

PAskIrTIs

PAskIrTIs

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA
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ratų montavimo staklės

Automatiškai atverčiama ir
fiksuojama montavimo alkūnė.
Pneumatinis įrankio fiksavimas.
Griebtuvai valdomi dviem
cilindrais, ratas tvirtai laikomas
ant stalo. Dvipusio veikimo
atspaudimo cilindras.

ratų montavimo staklės

Automatiškai atverčiama ir
fiksuojama montavimo alkūnė.
Pneumatinis įrankio fiksavimas.
Griebtuvai valdomi dviem
cilindrais, ratas tvirtai laikomas
ant stalo. Dvipusio veikimo
atspaudimo cilindras.

ratų montavimo staklės

Automatiškai atverčiama ir
fiksuojama montavimo alkūnė.
Pneumatinis įrankio fiksavimas.
Turi greito pripūtimo sistemą.
Dviejų greičių montavimo stalas.
Griebtuvai valdomi dviem
cilindrais, ratas tvirtai laikomas
ant stalo. Dvipusio veikimo
atspaudimo cilindras.

ratų montavimo staklės

Be montiruotės.
Automatiškai atverčiama ir
fiksuojama montavimo alkūnė.
Pneumatinis įrankio fiksavimas.
Stalo sukimosi greitis kinta nuo
pedalo spaudimo jėgos. Griebt-
uvai valdomi dviem cilindrais, 
ratas tvirtai laikomas ant stalo. 
Dvipusio veikimo atspaudimo 
cilindras.

išorinis užspaudimas:
10–20”;
vidinis užspaudimas:
12–22,5”;
maksimalus ratlankio plotis:
12”;
reikalingas oro šaltinis:
8–10 bar.

išorinis paėmimas: 
11–22’’;
vidinis paėmimas: 
13–24,5’’;
maksimalus ratlankio plotis:
12”;
reikalingas oro šaltinis:
8–10 bar.

išorinis paėmimas:
11–22’’;
vidinis paėmimas:
13–24,5’’;
maksimalus ratlankio plotis – 12”;
dviejų greičių montavimo
stalas: 6,5–13 aps./min.;
reikalingas oro šaltinis:
8-10 bar.

išorinis paėmimas: 
10–24’’;
vidinis paėmimas: 
12–26,5’’;
maksimalus ratlankio plotis – 12”;
stalo sukimosi greitis: 
0–15 aps. /min.;
reikalingas suspausto oro šaltinis: 
8–10 bar.

oro tepalinė;
montiruotė.

oro tepalinė;
montiruotė.

oro tepalinė;
montiruotė.

oro tepalinė.

moDeLIs, GAmInTojAs

G7441.20, rAVAGLIoLI (Italija)

moDeLIs, GAmInTojAs

G7441.22, rAVAGLIoLI (Italija)

moDeLIs, GAmInTojAs

G7441IV.22, rAVAGLIoLI (Italija)

moDeLIs, GAmInTojAs

G8641D.24, rAVAGLIoLI (Italija)

PAskIrTIs

PAskIrTIs

PAskIrTIs

PAskIrTIs

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA
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Pagalbinis įrenginys žemo
profilio padangoms montuoti

LIVo – patentuotas mon-
tavimo įrankis

Naujos technologijos mon-
tavimo įrankis – greitam ir 
patogiam darbui.

ratų montavimo staklės

Automatiškai atverčiama
ir fiksuojama montavimo
alkūnė. Pneumatinis įrankio
fiksavimas. Turi greito 
pripūtimo sistemą. Pagalbinis
įrenginys žemo profilio padan-
goms montuoti.

ratų balansavimo staklės

Elektroninės ratų balansavimo
staklės. Rankinis visų
duomenų įvedimas.

Staklės G6441.20, G7441.20,
G7441.22, G7441VI.22.

Naudojamas kaip priedas
montavimo staklėms
G7441.20, G7441.22,
G7441IV.22.

video:
http://www.ravaglioli.com/
en/video

išorinis paėmimas:
12–24”;
vidinis paėmimas:
10–20”;
maks. ratlankio plotis:
12”;
pneumatinis įrankio fiksavimas;
reikalingas oro šaltinis:
8–10 bar.

balansuojamų ratų skersmuo:
10–24”;
balansuojamų ratų plotis:
1,5–20”;
tikslumas – 1 g;
balansuojamo rato svoris – iki 65 kg;
sukimosi greitis:
200 aps./min.

tepalinė;
manometras, montiruotė.

greito užspaudimo veržlė;
centravimo kūgiai.

moDeLIs, GAmInTojAs

PLUS83, rAVAGLIoLI (Italija)

moDeLIs, GAmInTojAs

G800A81, rAVAGLIoLI (Italija)

moDeLIs, GAmInTojAs

T624ITr, SCT LIFT (Kinija)

moDeLIs, GAmInTojAs

W61, SCT LIFT (Kinija)

PAskIrTIs

PAskIrTIs

PAskIrTIs

PAskIrTIs

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

ratų balansavimo įranga

ratų montavimo ir balansavimo įranga
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ratų balansavimo staklės

Elektroninės ratų balansavimo
staklės su LCD vaizduokliu.
Automatinis duomenų
įvedimas, pneumatinis stabdys,
integruotas spausdintuvas ir
ultragarsinis rato parametrų
nustatymas.

ratų balansavimo staklės

Elektroninės ratų balansavimo
staklės. Automatinis atstumo ir
skersmens įvedimas.

ratų balansavimo staklės

Elektroninės ratų balansavimo
staklės. Automatinis atstumo,
skersmens ir pločio įvedimas.

ratų balansavimo staklės

Elektroninės ratų balansavimo
staklės. Optimizavimo ir 
paslėptų svarelių programos. 
Rankinis visų duomenų 
įvedimas.

balansuojamų ratų skersmuo: 
10–24”;
balansuojamų ratų plotis:
2–10”;
balansuojamo rato svoris:
iki 70 kg;
reikalingas oro šaltinis:
6–10 bar;
tikslumas:
1 g

balansuojamų ratų skersmuo:
10–24”;
balansuojamų ratų plotis:
1,5–20”;
tikslumas:
1 g;
balansuojamo rato svoris:
iki 65 kg;
sukimosi greitis:
 200 aps./min.

balansuojamų ratų skersmuo:
10–24”;
balansuojamų ratų plotis:
1,5–20”;
tikslumas:
1 g;
balansuojamo rato svoris:
iki 65 kg;
sukimosi greitis:
200 aps./min.

balansuojamų ratų skersmuo:
10–30”;
balansuojamų ratų plotis:
1,5–22”;
sukimosi greitis:
< 100 aps./ min.;
tikslumas:
1 g / 5 g;
balansuojamo rato svoris:
iki 65 kg

greito užspaudimo veržlė;
kalibravimo sistema;
centravimo kūgiai.

greito užspaudimo veržlė;
centravimo kūgiai.

greito užspaudimo veržlė;
centravimo kūgiai.

greito užspaudimo veržlė;
kalibravimo sistema;
centravimo kūgiai.

moDeLIs, GAmInTojAs

WB205, ZIELBEr (Lenkija)

moDeLIs, GAmInTojAs

W63, SCT LIFT (Kinija)

moDeLIs, GAmInTojAs

W64, SCT LIFT (Kinija)

moDeLIs, GAmInTojAs

G2.117H, rAVAGLIoLI (Italija)

PAskIrTIs

PAskIrTIs

PAskIrTIs

PAskIrTIs

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA



73

ratų balansavimo staklės

Elektroninės ratų balansavimo
staklės. Optimizavimo ir 
paslėptų svarelių programos.
Automatinis atstumo ir skers-
mens įvedimas.

ratų balansavimo staklės

Dinaminės ratų balansavimo
staklės, skirtos krovininio
transporto ratams balansuoti.

ratų montavimo staklės

Krovininio transporto ratų
montavimo staklės.

Krovininio transporto ratų
balansavimo staklės

Dinaminės ratų balansavimo
staklės, skirtos krovininio
transporto ratams balansuoti.
Komplektuojama su keltuvu
ratams.

balansuojamų ratų skersmuo:
10–30”;
balansuojamų ratų plotis:
1,5–22”;
sukimosi greitis:
< 100 aps./ min.;
tikslumas:
1 g / 5 g;
balansuojamo rato svoris:
iki 65 kg

balansuojamų ratų skersmuo:
10–26”;
balansuojamų ratų plotis:
2–20”;
tikslumas:
1 g / 10 g;
sukimosi greitis:
120 aps./min.;
balansuojamo rato svoris:
iki 200 kg;
reikalingas oro šaltinis:
8–10 bar.

balansuojamų ratų skersmuo:
11–27”;
maks. ratų skersmuo:
1 300 mm;
maks. ratlankio plotis:
950 mm;
energijos šaltinis:
3 x 400 V / 50 Hz

balansuojamų ratų skersmuo:
10–24”;
balansuojamų ratų plotis:
1,5–20”;
tikslumas:
1 g / 10 g;
sukimosi greitis:
100/200 aps./ min.;
balansuojamo rato svoris:
iki 200 kg

greito užspaudimo veržlė;
kalibravimo sistema;
centravimo kūgiai.

greito užspaudimo veržlė;
kalibravimo sistema;
centravimo kūgiai.

greito užspaudimo veržlė;
kalibravimo sistema;
centravimo kūgiai.

moDeLIs, GAmInTojAs

G2.119H, rAVAGLIoLI (Italija)

moDeLIs, GAmInTojAs

WB122, ZIELBEr (Lenkija)

moDeLIs, GAmInTojAs

GrS926.ST, rAVAGLIoLI (Italija)

moDeLIs, GAmInTojAs

W69, SCT LIFT (Kinija)

PAskIrTIs

PAskIrTIs

PAskIrTIs

PAskIrTIs

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

ratų montavimo ir balansavimo
įranga krovininiam transportui

ratų montavimo ir balansavimo įranga
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ratų montavimo staklės

Krovininio transporto ratų
montavimo staklės.

ratų montavimo staklės

Krovininiam transportui ir
žemės ūkio technikai skirtos
ratų montavimo staklės.

Smūginis veržliasūkis

suktuvas – 1/2”;
užsukimo momentas:
542–650 Nm;
atsukimo momentas:
677 Nm;
vidutinis oro sunaudojimas:
119 l/min.;
svoris – 2,6 kg

Smūginių plonasienių
galvučių komplektas

suktuvas – 1/2”;
galvutės – 17, 19, 21 mm

balansuojamų ratų skersmuo:
14–26”;
maks. ratų skersmuo:
1 500 mm;
maks. ratlankio plotis: 
760 mm;
hidraulinės pompos variklis: 
1,1 kW, 3 x 400 V / 50 Hz;
sukimo variklis: 
1,8 kW, 3 x 400 V / 50 Hz.

balansuojamų ratų dydis: 14–56”;
maks. ratų skersmuo: 
2 300 mm;
maks. ratlankio plotis: 
110 mm;
hidraulinės pompos variklis:
1,1 kW;
sukimo variklis: 1,8 kW;
energijos šaltinis: 400 V, 3 ph, 
50 Hz

Smūginių plonasienių 
apsauginių galvučių 
komplektas

suktuvas – 1/2”;
galvutės – 17, 19, 21 mm

Smūginis veržliasūkis

suktuvas – 1”;
užsukimo momentas:
1 627–1 830 Nm;
atsukimo momentas:
2 169 Nm;
vidutinis oro sunaudojimas:
595 l/min.;
svoris – 14,2 kg

moDeLIs, GAmInTojAs

Tr26, SCT LIFT (Kinija)

moDeLIs, GAmInTojAs

Tr57, BEST (Kinija)

moDeLIs, GAmInTojAs

SA602, SEALEy PoWEr ProDUCTS (Anglija)

moDeLIs, GAmInTojAs

Sx031, SEALEy PoWEr ProDUCTS (Anglija)

moDeLIs, GAmInTojAs

SA291, SEALEy PoWEr ProDUCTS (Anglija)

moDeLIs, GAmInTojAs

Sx043, SEALEy PoWEr ProDUCTS (Anglija)

PAskIrTIs

PAskIrTIs

TeCHnInIAI Duomenys TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI DuomenysPAskIrTIs

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

sTAnDArTInė komPLekTACIjA

Veržliasūkiai
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Smūginis veržliasūkis

suktuvas – 1/2”;
darbinis užsukimo momentas:
34–542 Nm;
maksimalus atsukimo momentas:
746 Nm;
laisva eiga:
6 900 1/min.;
svoris – 2,5 kg;
vidutinis oro sunaudojimas:
106 l/min.

Elektrinis veržliasūkis

smūginių galvučių adapteris:
1”;
variklis – 1,1 kW;
darbinis veleno aukštis:
325–885 mm;
energijos šaltinis:
400 V / 50 Hz

Smūginis veržliasūkis

suktuvas – 1”;
užsukimo momentas –
136–1 627 Nm;
atsukimo momentas – 2 102
Nm;
laisva eiga – 5 500 1/min.;
vidutinis oro sunaudojimas –
248 l/min.;
svoris – 12,5 kg.

Vulkanizatorius (karštas
klijavimas) M10

rankinis prispaudimas;
kaitinimo elementas iš vienos
pusės;
galingumas – 600 W;
kaitinimo elemento dydis:
190 x 100 mm;
energijos šaltinis – 230 V;
svoris – 7,55 kg

Vulkanizatorius (karštas
klijavimas) P40

pneumatinis prispaudimas;
kaitinimo elementas iš dviejų
pusių;
galingumas – 1 200 W;
kaitinimo elemento dydis:
190 x 100 mm;
energijos šaltinis – 230 V;
reikalingas oro šaltinis – 10 bar.

Smūginis veržliasūkis

suktuvas – 1/2”;
darbinis užsukimo momentas:
68–610 Nm;
maksimalus atsukimo momentas:
827 Nm;
laisva eiga:
6 400 1/min.;
svoris – 2,49 kg;
vidutinis oro sunaudojimas:
156 l/min.

Vulkanizatorius (karštas
klijavimas) P20

pneumatinis prispaudimas;
kaitinimo elementas iš vienos
pusės;
galingumas – 600 W;
kaitinimo elemento dydis:
190 x 100 mm;
energijos šaltinis – 230 V;
reikalingas oro šaltinis – 10 bar.

moDeLIs, GAmInTojAs

CP7733, CHICAGo PnEUMATIC (JAV)

moDeLIs, GAmInTojAs

EL-MAx 1.5, EL-MAx (Švedija)

moDeLIs, GAmInTojAs

EL-MAx 1.5, EL-MAx (Švedija)

moDeLIs, GAmInTojAs

821002, LAMCo (Italija)

moDeLIs, GAmInTojAs

821004, LAMCo (Italija)

TeCHnInIAI Duomenys TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

Vulkanizatoriai

moDeLIs, GAmInTojAs

CP749, CHICAGo PnEUMATIC (JAV)

moDeLIs, GAmInTojAs

821003, LAMCo (Italija)

CP7775-6, CHICAGo PnEUMATIC 
(JAV)

ratų montavimo ir balansavimo įranga
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raktas su stiprintuvu
krovininio transporto
ratams atsukti

suktuvas – 1”;
atsukimo momentas:
4 800 Nm;
stiprintuvas – 65:1;
galvutė – 32 mm;
ilgintuvas – 210 mm

replės balansavimo
svareliams

ilgis – 240 mm

Mobilus hidraulinis keltuvas
Aluminium rocket Lift

kėlimo galia – 1,5 t;
pakėlimo aukštis – 98–455
mm;
ilgis – 600 mm.

Filtras – drėgmės rinkiklis
su slėgio reguliatoriumi ir
suspausto oro tepalinė

jungtis – 3/8”

oro pripūtimo pistoletas su
manometru

darbinis oro slėgis:
0–10 bar.

Mobilus hidraulinis keltuvas

kėlimo galia:
3 t;
pakėlimo aukštis:
145–490 mm;
ilgis – 685 mm

Hidraulinis domkratas

keliamoji galia:
2 t;
kėlimo aukštis: 
135–385 mm

raktas automobilių ratų
varžtams

dydis:
17, 19, 21, 22 mm

moDeLIs, GAmInTojAs

Sx500, SEALEy PoWEr ProDUCTS (Anglija)

moDeLIs, GAmInTojAs

VS0361, SEALEy PoWEr ProDUCTS (Anglija)

moDeLIs, GAmInTojAs

SA930, SEALEy PoWEr ProDUCTS (Anglija)

moDeLIs, GAmInTojAs

3000CxD, SEALEy PoWEr ProDUCTS (Anglija)

moDeLIs, GAmInTojAs

rJA1450, SEALEy PoWEr ProDUCTS (Anglija)

moDeLIs, GAmInTojAs

T30302, ZInGLIFTS (Kinija)

moDeLIs, GAmInTojAs

SA106, Sealey Power Products (Anglija)

moDeLIs, GAmInTojAs

AK2090, Sealey Power Products (Anglija)

TeCHnInIAI Duomenys TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI DuomenysPAskIrTIs

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys TeCHnInIAI Duomenys

Kita įranga

rJA1450, SEALEy PoWEr 
ProDUCTS (Anglija)

SA106, SEALEy PoWEr ProDUCTS (Anglija)
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Sukta pneumatinė žarna

ilgis – 10 m;
skersmuo – 8 mm;
jungtis – 1/4”.

Skirtas sunkvežimiams LH
200-329

Pneumohidraulinis.
kėlimo galia – 20 t;
kėlimo aukštis – 412 mm.

Infliatorius

talpa – 25 L;
matmenys – 600 x 600 x
250 mm;
svoris – 18 kg.

Mobilus hidraulinis keltuvas
Keltuvas ratams nuimti 2T-C
G3.

kėlimo galia – 2 t;
kėlimo aukštis – 80–500 mm;
ilgis – 730 mm;
greitas tuščiąja eiga.

Platforminis pneumatinis
keltuvas

kėlimo galia – 2 t;
kėlimo aukštis – 380 mm;
darbinis oro slėgis – 6 bar.

moDeLIs, GAmInTojAs

CP7733, CHICAGo PnEUMATIC (JAV)

moDeLIs, GAmInTojAs

EL-MAx 1.5, EL-MAx (Švedija)

moDeLIs, GAmInTojAs

821002, LAMCo (Italija)

TeCHnInIAI Duomenys TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys

TeCHnInIAI Duomenys TeCHnInIAI Duomenys

moDeLIs, GAmInTojAs

CP749, CHICAGo PnEUMATIC (JAV)

moDeLIs, GAmInTojAs

821003, LAMCo (Italija)

AH10C/8, SEALEy PoWEr 
ProDUCTS (Anglija) 913049-1, CoMPAC (Danija)

804.926.2, WEBEr-HyDrAULIK 
(Vokietija) IFL-25, ZIELBEr (Lenkija)

PPS-5, ZIELBEr (Lenkija)

ratų montavimo ir balansavimo įranga
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