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Mielieji klientai!

Pasibaigus (matyt, daugeliui) maloniausiam metų laikotarpiui 
– vasarai, įžengiame į gražiausią laikotarpį – rudenį. Galbūt 
pagalvosite – kodėl gražiausias? Juk orai vėsta, lietus, vėjas, 
trumpesnės dienos? Manau, kad ruduo gražiausias metas, nes jis 
po vasaros atostogų įneša daugiau gyvasties ir margumo į mūsų 
veiklą.

Nors autopaslaugų, autodetalių prekybos verslas pakankamai 
stabilus visus metus, tačiau yra  2 intensyvesni periodai, kuriuos 
mes vadiname sezonais, t. y. pavasario ir rudens/žiemos sezonai. Jie 
yra svarbūs, ko gero, kiekvienam autoverslininkui. Sezono metu 
autoservisai, autodetalių parduotuvės sulaukia didesnio klientų 
užklausų srauto. Sezono metu aiškiau išreikštas galutinių vartotojų 
poreikis greitiems jų problemų sprendimo būdams. Tad tokiu 
metu autoverslininkams ypač svarbūs momentai – tai efektyvus 
veiklos darbo organizavimas bei greitas ir optimalus apsirūpinimas 
automobilių detalėmis. Ypač tai aktualu autoservisams. 

Matomos tendencijos, kad praeityje laikai, kai neskaičiuojant 
ir nevertinant savų resursų, klientai prekės kainą vertino kaip 
esminį kriterijų. Taip, kaina visada buvo ir bus svarbi, tačiau 
mūsų klientai puikiai supranta, kad jų sėkmingam verslui reikia 
ne atskirų autodetalių kainų, o kompleksinių sprendimų – prekių 
paieškos ir užsakymų sistemos, plataus prekių asortimento, greito 
pristatymo, greitų problemų sprendimų, mokymų, techninės 
informacijos. Mūsų visa veikla ir nukreipta tobulinti Jūsų verslui 
svarbiausias sritis.

Šį sezoną pasitinkame ne tik su išplėsta logistikos sistema, tačiau ir 
su įdiegtomis naujovėmis klientų aptarnavimo padaliniuose. Todėl 
užsakymų priėmimas, apdorojimas ir pristatymas yra dar greitesnis 
ir efektyvesnis.

Jūs rankose laikote antrąjį 2013 metų žurnalo autoverslininkams 
„AD Professional” numerį, kuriame rasite daug svarbios, įdomios 
informacijos apie artėjančio rudens/žiemos sezonui aktualius 
produktus, bei naudingų patarimų autoservisams.

Neabejoju, kad mūsų partnerystė ir bendradarbiavimas padeda ir 
padės sėkmingam, pelningam Jūsų verslui!

Giedrius Gervickas,
UAB „AD Baltic Lietuva” direktorius
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Vyriško verslo kapitonė

Kodėl prieš 16 metų nusprendėte imtis 
tokio nemoteriško verslo? 

Taip tiesiog susiklostė gyvenimo 
aplinkybės. Teko perimti jau pradėtą statyti 
servisą, viską pabaigti ir imtis vadovavimo. 
Žinoma, buvau ne viena, dirbau kartu su 
draugais.
Aš visada mėgau automobilius. Vos 
sulaukusiai 18-os tėtis pažadėjo, kad jeigu 
vairuosiu, jis pirks naują automobilį, 
o man liks jo senas moskvičius. Tai 
buvo mano pirmoji mašina. Vairavimo 
mokykloje teko susipažinti ne tik su kelių 
eismo taisyklėmis, bet ir su automobilio 
konstrukcija – tais laikais buvo tokia 
pamoka „traktorius“, kurį ir nagrinėjome. 
Man iki šiol tokie dalykai patinka. O 
jei kas nors būna neaišku, visada prašau 
serviso vyrų, kad parodytų. Stengiuosi 
domėtis, nes kartais ir klientams tenka 
paaiškinti, kaip ir kas.

Technika domitės tik dėl to, kad reikia?

Man tai įdomu, patinka galingi 
automobiliai, pati mėgstu greitį, vairuoju 
„Mercedes-Benz ML“ su 3,2 l dyzeliniu 
varikliu. Galinga mašina gerai vien dėl 
to, kad niekada nežinai, į kokią situaciją 
pakliūsi – kartais greitis gali net išgelbėti 
gyvybę. Vyrai dažnai stebisi: „Kam silpnai 
moteriai reikalingas galingas automobilis?“ 
Tačiau aš manau, kad moteriai reikia 
patikimo, galingo, gero ir saugaus 
automobilio.

Jūsų serviso veikla dabar turbūt 
nebeįsivaizduojama be draugystės 
su „AD Baltic“. Kiek laiko 
bendradarbiaujate?

Nuo pat pirmųjų mūsų darbo dienų ir 
netgi anksčiau. Dar „Ausegra“ servisas 
nebuvo atidarytas, kai su „AD Baltic“ 
pradėjome kalbėtis apie investicijas ir 
ateitį. Šiandien labai gerai sutariame su 
šia bendrove, iš jos gauname didžiąją dalį 
reikiamų detalių. Nors kai ką imame ir 
iš kitų tiekėjų, tačiau pagrindinė mūsų 
kryptis – „AB Baltic“ tiekiama produkcija. 

Kas lemia tokį pasirinkimą?

„AD Baltic“ patikimumas, garantijos, 
kokybė. Jeigu pasitaiko gamyklinis detalės 

brokas, „AD Baltic“ ją visada pakeičia. 
Būna, kad kiti tiekėjai stengiasi nuo to 
išsisukti, ieško įvairiausių pretekstų, o su 
„AB Baltic“ visada randame bendrą kalbą, 
į mūsų pageidavimus visada atsižvelgiama 
geranoriškai. 

Verta turėti tokių draugų kaip  
„AD Baltic“?

Be abejo. Mes gerais verslo partneriais 
nesimėtome ir per daug nesiblaškome, nors 
yra tiekėjų, kurie siūlo labai geras sąlygas, 
kad bendrautume tik su jais. 

Kaip klientai reaguoja pamatę, kad 
serviso direktorė – moteris? 

Gana teigiamai, o ir konfliktai švelniau 
išsprendžiami. Ypač – jei bandau 
suprantamai išaiškinti žmogui atliktus 
remonto darbus. Jei kas pačiai būna 
neaišku, visada prašau serviso meistrų 
pagalbos – tuomet ir klientui galiu viską 
išdėstyti. Nors šiaip pagrindines problemas 
su klientais sprendžia serviso vadovas, 
nebent jis atostogauja.

Gal, kai autoservisui vadovauja 
moteris, tiekėjai suteikia didesnių 
nuolaidų?

Ne, už tiekimą atsakingas pirkimo 
vadovas, jis ir derina visas kainas. Jis 
prižiūri savo sritį, serviso vadovas – savo, 
o aš daugiausia kontroliuoju finansinius 
bendrovės reikalus. Su visais savo klientais 
ir partneriais stengiamės atsiskaityti 
sąžiningai, to reikalaujame ir iš kitų. Nes 
jei apleisi šią sritį, tvarkos nebus. 

Kiekvienas verslas turi savą specifiką. 
Kuo ypatingas jūsiškis?

Šaltkalviai visada bus reikalingi, kaip ir 
gydytojai. Žmonės serga, o mašinos genda 
– autoservisų paslaugų reikės visais laikais.

Ar jus labai paveikė krizė?

Pagrindiniame autoservise Vilniuje, 
Gelvonų gatvėje, jos taip stipriai 
nejautėme, nes aplink gyvenamasis 
rajonas, didelis automobilių srautas, 
tarp klientų daug fizinių asmenų. O štai 
antrajame servise Savanorių prospekte 

„AD Baltic“ pardavimo vadybininkas Tadas Barkauskas sėkmingai bendradarbiauja su „Ausegra“ 
direktore Aušra Pangoniene.

Vienas ištikimiausių „AD Baltic“ klientų – automobilių aptarnavimo centras „Ausegra“, kuriam nuo pat įsikūrimo vadovauja  
Aušra Pangonienė. Maloniai besišypsanti moteris kartais net sutrikdo kokį įsiaudrinusį ir pas serviso direktorių įsiveržusį vyriškį. O 
štai jos iš vėžių neišmuša sukti klientų klausimai apie traukes, riebokšlius, įvores ar atliekamus automobilių remonto darbus.



5

AD naujienos

prasidėjus krizei reikalai tapo prastoki, 
nes ten daugiausia remontuojami įmonių 
automobiliai. Kai kuriuos darbus gali 
atlikti šiandien arba po pusmečio, tad ne 
viena įmonė juos ir atidėjo. Užtat dabar 
jų sąskaitos labai išaugo, nes po tokios 
ilgos pertraukos, kai automobiliai buvo 
eksploatuojami, bet neremontuojami, 
tenka daug ką keisti.

Kai klientai jūsų teiraujasi apie 
autoserviso paslaugų kainas ir 
sąlygas, kaip save pristatote?

Mes atliekame beveik visus automobilių 
remonto darbus, išskyrus kėbulų tvarkymą. 
Stengiamės padėti kiekvienam klientui. 
Nesvarbu, ar langas neužsidaro, ar ratai 
išsibalansavo – darbų nesirenkame. Ir 
klientai dažniausiai lieka patenkinti. 
Kainos paprastai skaičiuojamos ne už 
valandas, o už atliktus darbus.

O jeigu jūsų šeimoje sugenda kieno 
nors automobilis, kas rūpinasi jo 
remontu?

Paprastai aš – jei ne pati nuvairuoju, tai 
bent jau dėl laiko susitariu. Šiuo metu 
likome dviese su vyru, bet visi trys mūsų 
sūnūs ir marčios automobilius remontuoja 
„Ausegroje“. Kai tik atidarėme servisą, net 
ir būdama direktore gal kokius trejus ar 

daugiau metų dirbau priėmimo skyriuje, 
klausydavausi, ką pasakoja meistrai, 
domėjausi viskuo, teko dirbti ir tiekėja. 
Tad kai man išvardija gedimo simptomus 
galiu nustatyti diagnozę. Kartais vyrai 
net sutrinka, kai imu aiškinti apie jų 
automobilio remontą. Ir iki šiol, jei serviso 
telefonu atsiliepia moteriškas balsas, 
klientai nelabai nori pasakoti apie gedimus 
– mieliau konsultuojasi su vyrais. 

Beje, jūsų vyras taip pat vadovas –  
AB „Grigiškės“ prezidentas. Kieno 
žodis dviejų direktorių šeimoje 
paprastai būna paskutinis? 

Kartais jo, kartais mano – dėl to 
susitariame. Nors namų reikalais dažniau 
aš rūpinuosi. Ir visai nebijau vadinamųjų 
„vyriškų“ darbų – galiu ir žolę nupjauti, ir 
automobilio ratą pakeisti, ir vinį įkalti.  

Kaip manote, ateityje autoverslas 
išliks tradiciškai vyrų sritis ar ir čia ims 
daugėti moterų?

 Nemanau, nes vis dėlto moterys mažiau 
domisi automobiliais nei vyrai. Nebent 
aplinkybės priverčia. Nors aš pati esu 
patenkinta tokiu savo gyvenimo posūkiu į 
autoverslą – man su vyrais dirbti patinka. 

Aušra Pangonienė automobilių centrui 
„Ausegra“ vadovauja nuo pat jo įkūrimo.
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Pristatome atnaujintą  www.adbaltic.lt svetainę
Daugiau žinių, daugiau profesionalumo, daugiau kokybės

Norime Jums pristatyti atnaujintą  
www.adbaltic.lt svetainę, kurioje ne tik 
atnaujintas dizainas, bet ir pagausėjo 
naujienų, įdiegta tiekėjų paieška pagal sritį, 
pateikti jų pristatymai, detalesni mūsų 
padalinių kontaktai. 
Svetainėje rasite informacijos apie 
mūsų įmonės istoriją, narystę vienoje 
iš didžiausių didmeninės prekybos 
automobilių detalėmis įmonių grupių  
„AD International”, apie tiekiamas detales, 
AD produktų aprašymus ir nuotraukas, 
techninę informaciją ir papildytą įrangos 
bei įrankių katalogą.  
Šiame nuolat atnaujinamame kataloge 
ne tik rasite techninės informacijos 
apie produktus, bet ir, susirinkę jus 
dominančias prekes į krepšelį, vienu 
klavišo paspaudimu galėsite išsiųsti 
užklausą tiesiai „AD Baltic” technikos 
specialistams.  
Kviečiame Jus apsilankyti atnaujintoje 
„AD Baltic” svetainėje adresu   
www.adbaltic.lt

2013 m. gegužės ir birželio mėnesiais  
„AD Baltic” Šiaurės Lietuvos regione 
klientams organizavo akciją, kurios metu 
klientai, pasiekę tam tikrą individualų 
pirkimo lygmenį, galėjo išsirinkti norimus 
prizus. „Šiaulių autodota“ direktorius 
Albertas Afarjanc džiaugsmingai sutiko 
žinią, kad tapo vienu iš laimėtojų, ir 
išsirinko pageidaujamą prizą – televizorių.
Nuo pat pirmos akcijos dienos šios įmonės 
autodetalių parduotuvėje ant sienos buvo 
paruošta vieta televizoriui. Direktoriaus  
A. Afarjanc teigimu, televizorius bus skirtas 
ir klientams prasiblaškyti, kol jie lauks 
atnešant prekių, ir darbuotojams žiūrėti, 
ypač tada, kai vyks Europos krepšinio 
čempionatas – visi įmonės darbuotojai 
yra krepšinio mėgėjai. A. Afarjanc labai 
patenkintas bendradarbiavimu su  
„AD Baltic”: „Kartais kyla problemėlių, 
bet viskas išsprendžiama operatyviai, todėl 
„AD Baltic” mano versle yra vienas iš 
pagrindinių detalių tiekėjų.“

„Šiaulių autodota“ direktoriui Albertui Afarjanc prizą džiaugsmingai įteikia „AD Baltic“ pardavimo 
vadybininkas Aivaras Mikalauskas (dešinėje).

Nuo pat pirmos akcijos dienos parduotuvėje paruošta vieta prizui – televizoriui



7

AD naujienos

• labai paprasta naudotis; 
• į kompiuterį nereikia diegti jokios 
papildomos programos;  
• nereikia jokių atnaujinimų; 
• vartotojo meniu visiškai 
konfigūruojamas;  
• galima pasirinkti automobilį, kuriam 

Tikimės, kad nuolat atnaujinamos ADeCAT katalogo funkcijos ir toliau lengvins bei spartins Jūsų darbą parenkant, užsakant ir 
įsigyjant aukščiausios kokybės automobilių detales.

ADeCAT – patogiausia sistema, nes:

„AD Baltic” futbolo komanda užėmė garbingą 
trečiąją vietą „Castrol” futbolo turnyre

Š. m. gegužės 17 – birželio 7 d.  
„AD Baltic” futbolo komanda bandė 
apginti praėjusiais metais iškovotą 
čempionų titulą kasmetiniame „Castrol” 
futbolo turnyre, kuriame taip pat rungėsi 
„Skubos”, „Inter Cars”, „Moller Auto”, 
„Inchcape” ir „Sostenos” komandos.

Pirmose grupės varžybose atkaklioje 
ir įnirtingoje kovoje „AD Baltic” 
sužaidė lygiosiomis 1:1 su svarbiausiais 
priešininkais – „Inter Cars” komanda. 
Antrose pogrupio varžybose „AD Baltic” 
nepaliko galimybių „Sostenos” komandai, 
ją nugalėjo 5:1 ir pogrupyje iškovojo 
pirmąją vietą!

Pusfinalyje laukė „Inchcape komanda” – 
pirmoje susitikimo dalyje „AD Baltic” rodė 
iniciatyvą, tačiau pasižymėti nepavyko. 
Antroje rungtynių dalyje sėkmingiau žaidė 
„Inchcape” komanda, ji ir šventė pergalę 
rezultatu 2:0. 

Iškovotas 3 vietos „Castrol” futbolo turnyro 
medalis.

Beveik visų rungtynių metu „AD Baltic” komanda spaudė varžovus jų 
aikštės pusėje ir vertė juos gintis.

Mažajame finale dėl trečiosios vietos  
„AD Baltic” rungėsi su pogrupio varžybose 
jau nugalėta „Sostena”. Automobilių 
gamintojų atstovai sugebėjo į praleistus du 
įvarčius atsakyti tuo pačiu, ir ši dvikova 

baigėsi rezultatu 2:2. Baudinius tiksliau 
smūgiavo „AD Baltic” komanda, jai ir 
atiteko trečioji vieta.

ieškoma detalė; 
• galima rasti detalę įvedus originalųjį jos 
kodą; 
• įdiegtas tiesioginio detalių užsakymo 
modulis; 
• matoma detalių paveikslėlių galerija 
padeda identifikuoti reikiamą detalę; 

• pateikiama vaizdinė techninė medžiaga, 
susijusi su įvairių detalių montavimu, 
diegimu ar pakeitimu (simbolis    );
• matomos publikacijos (skelbimai); 
• matomos akcijų kainos ir t. t. 
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„AD Baltic” – projekto „Mes rūšiuojam autoservise“ partneris

Projekto tikslas – ekonominėmis 
priemonėmis skatinti autoservisus rūšiuoti 
ir rinkti atskirai atliekas, jų nešalinti su 
kitomis atliekomis, vykdyti savo veiklą 
atsižvelgiant į aplinkos taršos mažinimo 
tikslus, šviesti ir informuoti visuomenę 
apie atliekų rūšiavimą ir aplinkai 
nekenkiančią veiklą.
Projektui „Mes rūšiuojam autoservise“  
„AD Baltic” kartu su kitais partneriais 
įsteigė vertingus prizus, kuriuos 
autoservisai galės laimėti už tam tikrus 

Kodėl autoservisui verta dalyvauti projekte „Mes rūšiuojam autoservise“:

• atliekų surinkėjai labai geromis kainomis supirks iš autoserviso alyvos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, 
automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekas, o naudotas padangas išveš nemokamai;

• papildomai už kiekvieną atiduotą alyvos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) 
amortizatorių atliekų toną autoservisas gaus taškų, kuriuos autoserviso darbuotojų kolektyvas galės iškeisti į keliones, „Alaus 
kelio“ ekskursijas, karines pramogas, kiną, sporto prekes ir kt.;

• aktyviai projekte dalyvavę autoservisai taip pat gaus vertingų ir naudingų autoservisui prizų (profesionalams skirtų įrankių, 
dovanų kuponų ir t.t.);

• autoservisai bus aprūpinti visomis atliekoms rūšiuoti ir surinkti būtinomis priemonėmis (talpyklomis) bei visuomenės 
informavimo medžiaga (plakatais).

Tai vienintelis toks Lietuvoje 
aplinkosauginis projektas, skirtas 
automobilistams. Tikimasi, jog 
įteikdami prizus ir pasiūlydami 
geras atliekų supirkimo sąlygas,  
bus paskatinti įmonių savininkai 
žiūrėti atsakingai į automobilių 
remonto metu susidarančias 
atliekas, kurių dauguma – 
pavojingos gamtai.

Daugiau informacijos apie nacionalinį projektą „Mes rūšiuojam“ – www.mesrusiuojam.lt

pasiekimus. Už surinktas ir atliekų 
surinkėjui atiduotas atliekas autoservisams 
bus ne tik sumokama, bet ir bus skiriami 
taškai, už kuriuos pasibaigus projektui 
autoservisai iš projekto partnerių galės 
įsigyti siūlomų prekių ar paslaugų.
Projekto metu iš projekte dalyvaujančių 
autoservisų alyvos, vidaus degimo variklių 
degalų, tepalų, oro filtrų, automobilių 
hidraulinių (tepalinių) amortizatorių 
atliekos superkamos, naudotos padangos 
surenkamos ir išvežamos nemokamai. 

Gamintojų ir importuotojų asociacija bei VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ įgyvendina nacionalinį projektą 
„Mes rūšiuojam autoservise“  Šis projektas– unikalus aplinkosauginis projektas, skirtas transporto priemonių techninę priežiūrą ir 
remontą vykdantiems asmenims (autoservisams). Projekto metu iš autoservisų renkamos alyvų, vidaus degimo variklių degalų, 
tepalų, oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos bei naudotos padangos.
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Kaip surasti reikalingą alyvą „Extranet” sistemoje?

Atsižvelgdami į jūsų pageidavimus, nuo šiol kiekviename leidinyje pateiksime trumpą informaciją apie tai, kaip greičiau surasti ieškomą 
prekę „Extranet” sistemoje.
Šį kartą padėsime surasti reikalingą alyvą. Pradėkite pasirinkdami paiešką pagal grupę/pogrupį/tipą (1) ir pasirinkite prekių grupę 
„Tepalai, skysčiai“(2).

Atlikę prieš tai nurodytus veiksmus, pasirinkite prekių pogrupį, tipą (3). Galima ir nepasirinkti prekių tipo, tik tokiu atveju produktų 
sąrašas bus sudarytas iš analogiškų produktų, esančių visame mūsų asortimente.  
Detalesnis prekių pasirinkimas įmanomas, nurodant prekių parametrus: paskirtį, produkto tipą, jo klampą (SAE/ISO) ir pakuotės dydį (4).

Kai kurių alyvų klampumas  pagal SAE nenurodomas, tik pažymima jų naudojimo sritis, pavyzdžiui, ATF, LDS, LHM, CHF 11S, 
„2T-Stroke” (5). Taip palengvinama paieška alyvų, kurioms nėra taikoma arba naudojama ribotoji SAE klasifikacija.
Pasirinkite norimus tepalus, kiekį, įkelkite prekes į krepšelį ir tęskite apsipirkimą įprastu būdu (6).

3 4

1

2

6

5
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ADI Naujienos

Žvilgsnis į „ADI” suvažiavimą

Šių metų balandžio 17–19 d. „ADI” 
partneriai ir tiekėjai susitiko 25-ajame 
„ADI” suvažiavime. Šįmet jis vyko greta 
Leveno esančiame Brabanthal kongresų 
centre. 

Dalyviai turėjo daugybę galimybių 
užmegzti kontaktų (170 dalyvių (1/3 jų 
sudaro „ADI” partneriai, 2/3 – „ADI” 
tiekėjai), suorganizavo beveik 400 
susitikimų, be to, tradiciškai paskelbtos 
šios 2013 m. nominacijos:

• Balandžio 17 d. paskelbtas Metų 
atsarginių detalių rinkos specialistas. 
Nugalėtojas išrinktas dar prieš renginį, 
pasitelkus elektroninę „ADI” suvažiavimo 
platformą. Juo tapo Robert Hanser 
(„Bosch“), per 12 pastarųjų mėnesių įnešęs 
didžiausią indėlį į automobilių atsarginių 
detalių rinką. 

• Balandžio 18 d. išrinktas Metų tiekėjas. 
Remiantis „ADI” partnerių pagal įvairius 
kriterijus atlikto vertinimo rezultatais, 
Metų tiekėju paskelbta bendrovė 
„MANN&HUMMEL“. „MANN 
FILTER“ komanda džiaugėsi šį titulą 
laimėjusi jau 3 kartą!

Metų tiekėju paskelbta bendrovė „MANN&HUMMEL“.

„ADI” prezidentas Olivier Roux.

• Pasitelkus antros kartos  
„Automotive Quiz“ apklausos metodą 
ir „Eure!Car“ technologijos treniruočių 
automobilį, finalinėje „pitstop“ rungtyje 
patikrintos dalyvių techninės žinios ir 
fiziniai gebėjimai.
•   „ADI” sveikina naują partnerę iš 
Jungtinės Karalystės bendrovę IFA ir 
džiaugiasi sudariusi partnerystės sutartį su 
stipria nepriklausomos atsarginių detalių 
rinkos prekybos atstovų grupe. 

Nauji ir pusiau nauji „ADI” partneriai:

• „ADI” sveikina tiesiogiai prisijungusią 
bendrovę „ADI Tunisia“, ilgą laiką 
bendradarbiavusią su „ADI” per bendrovę 
„ADI France“.
• „AD Tunisia“ yra svarbi UTIC 
grupės narė. Ši bendrovė yra sparčiai 
besivystančios rinkos, kurią sudaro 1,4 
milijono automobilių, lyderė ir jos veikla 
nepaprastai reikšminga. 

„ADI” partneriai sėkmingai sustiprino 
turimus ryšius:

• „AD Italia“ prisijungė prie GIADI, lig 
šiol nepriklausomos regioninių prekybos 
atstovų grupės, ir materialiai transformavo 
savo padėtį Italijos IAM.

• Prie „AD Russia“ prisijungė bendrovė 
„Berg“, stiprus 14 filialų turintis prekybos 
atstovas. 
•  Prie „AD Carat“ prisijungė 
stiprus regioninis prekybos atstovas 
„Hengstenberg“.
 •„AD Central Asia“ pradėjo plėtrą anapus 
Kazachstano, tiksliau, į Azerbaidžaną.
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„Eure!Car” mokymai

• „ADI” džiaugiasi, kad „Eure!Car” programą palaiko net 16 „ADI” partnerių tiekėjų. Tai pagerins mokymų kokybę, 
tinkamumą ir patikimumą. 

• „ADI” ir toliau palaipsniui plečia programos geografiją, nes tam būtinas visiškas „ADI” partnerių, nusprendusių įdiegti šią 
programą savo šalyje, atsidavimas.

• Kad kokybiška techninė informacija taptų prieinama visų prekybos atstovų klientų bazėse esantiems profesionaliems 
technikams, „ADI” išleido specialų techninį biuletenį įvairiomis kalbomis. 

• „ADI” partneriai nuolat investuoja į mokymų techninę bazę.
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Produktų naujienos

„NARVA” siūlo platų gaminių 
asortimentą, kuris patenkina specialistų 
poreikius visame pasaulyje. 

„NARVA” gaminių ir gamybos procesų 
kokybė reguliariai kontroliuojama. 
„NARVA” gaminiai atitinka EEK (Europos 
ekonominės komisijos) taisykles ir 
kitus teisinius reikalavimus. „NARVA” 
gamybos, rinkodaros ir logistikos procesai 
kontroliuojami įdiegus tarptautinius 
ISO techninius standartus. EEK parengė 
automobilių pramonei ir jos tiekėjams 
skirtas tarptautines rekomendacijas, 
kuriomis siekiama sumažinti prekybos 
kliūtis ir padidinti eismo saugą. Gaminių, 
kurie neatitinka EEK taisyklių, Europoje 
pardavinėti negalima. „NARVA” 
gaminiai atitinka EEK 37 ir 99 taisykles, 
kuriose pateikiamos rekomendacijos dėl 
kaitinamųjų siūlinių lempų, įskaitant 
matmenis, šviesos srautą ir galingumą. 
Atitiktis ISO/TS 16949 standartui – 
įrodymas, kad į „NARVA” gamybos, 
rinkodaros ir logistikos procesus yra 
glaudžiai integruotos saugos ir stabilumo 
priemonės.

„NARVA” motorinių transporto priemonių 
lempos – kokybė ir patikimumas 

„NARVA” lemputės atitinka EEK 37 ir 99 
taisykles, kuriose pateikiamos rekomendacijos 
dėl kaitinamųjų siūlinių lempų, įskaitant 
matmenis, šviesos srautą ir galingumą.

Kodas Specifikacijos

17177 W5W 12V 5W WEDGE BASE W2,1X9,5d

Kodas Specifikacijos

48630 H1 RPB +  55W HALOGEN P14,5s

48320 H1 12V 55W HALOGEN P14,5s

48616 HB3/9005 RPB +  60W HALOGEN P20d

17635 P21W 12V 21W STOP BA15s

48677 H4 RPB +  60/55W HALOGEN P43t

17125 C5W 11x35 12V 5W FESTOON  SV8,5

48889 H4 LL 60/55W HALOGEN P43t

48078 H11 LL 55W HALOGEN PGJ19-2

48328 H7 12V 55W HALOGEN PX26d

48633 H3 RPB +  55W HALOGEN PK22s

48881 H4 12V 60/55W HALOGEN P43t

Kodas Specifikacijos

48322 H1 LL 55W HALOGEN P14,5s

48329 H7 LL 55W HALOGEN PX26d

17916 P21/5W 12V 21/5W STOP BAY15d

48638 H7 RPB +  55W HALOGEN PX26d

STANDARTINĖS

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

RANGE POWER BLUE+

LONG LIFE

• „NARVA” patirtis apšvietimo srityje 
– daugiau nei 60 metų.
• Per visą gamybos procesą atliekami 
išsamūs gaminių bandymai.
• Nuolat tikrinama kiekvienos 
lemputės kokybė.
• Tikrinama gaminių atitiktis reikala-
vimams ir tarptautiniai sertifikavimo 
procesai, įskaitant ISO/TS 16949, 
DIN EN ISO 14001, ECE 37 
standartus.
• Nuolat investuojama į pažangių 
gaminių ir naujų procesų kūrimą.

Visus „NARVA” apšvietimo sprendimus apibūdina daugiau nei 60 metų praktinė patirtis. Siekdama gerinti ir išlaikyti gaminių 
kokybę, „NARVA” atlieka nuolatinius automobilių apšvietimo gaminių bandymus. Visų kokybės bandymų reikalavimų laikymasis 
garantuoja „NARVA” gaminių patikimumą. Nuo šiol visuose „AD Baltic” skyriuose ieškokite „NARVA”  motorinių transporto 
priemonių lempučių.
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Sezoniniai produktai

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

550014042 SMF 555065048 SMF

560077054 SMF 570014064 SMF

588027075 SMF 565105058 SMF

580035074 SMF 600130086 SMF

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

544402044 AD 545155033 AD

556400048 AD 560409054 AD

560412051 AD

562107051 AD 600402083 AD

560413051 AD

565106054 AD 680032100 AD

725012115 AD

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

570144064 AD 574104068 AD

577400078 AD 580406074 AD

591400074 AD 591401074 AD

Akumuliatoriai, kuriais galima pasitikėti

„Start Extreme” akumuliatoriai, ypač 
tinkantys dyzeliniams varikliams

„AD” akumuliatoriai tinkamiausi Šiaurės šalių klimato sąlygomis. Į akumuliatorių gamybos technologiją įdiegus keletą naujovių ir 
patobulinimų, sukurtos naujos kartos baterijos, kurios puikiai užsirekomendavo šiauriniuose kraštuose.

„Start Extreme ULTRA” privalumai

• Sandarus, priežiūros nereikalaujantis SMF akumuliatoriaus korpusas.

• Iki +30 proc. didesnė paleidimo galia.

• Įkrovimo lygio indikatorius.

• Užtikrinamas paleidimas ekstremalios temperatūros sąlygomis.

• Ypač tinka dyzeliniams varikliams.

• Didesnis saugumas.

„AD” akumuliatorių ypatumai:

• akumuliatorių gamyboje naudojami 
vokai-separatoriai gerokai pailgina 
akumuliatoriaus ilgaamžiškumą;
• radialinės konstrukcijos grotelės 
didina šaltojo paleidimo srovę ir 
pagerina kitus techninius parametrus;
• akumuliatoriams beveik nereikia  
priežiūros, jie sunaudoja labai mažai 
vandens;
• maža savaiminė iškrova leidžia 
papildomai neįkrovus saugoti 
akumuliatorių iki pusės metų;
• akumuliatoriai stabiliai veikia esant 
didelėms apkrovoms, todėl puikiai 
tinka dyzeliniams automobiliams;
• akumuliatoriai atitinka aukštus 
pasaulinius kokybės ir aplinkosaugos 
reikalavimus;
• „AD” akumuliatorių kokybę 
garantuoja žinomiausias pasaulyje 
gamintojas.

Ca/Ca akumuliatorių privalumai, 
lyginant su Sb/Ca ir Sb/Sb 
akumuliatoriais

• Sandarus, priežiūros nereikalaujantis 
SMF akumuliatoriaus korpusas.
• Didelis energijos tankis.
• Mažesnės vandens sąnaudos.
• Didesnė paleidimo srovė.
• Mažas savaiminis išsikrovimas (< 1 
proc.).
• Patvarumas didelio išsikrovimo atveju.
• Geresnis saugumas (uždara sistema).
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Sezoniniai produktai

„Varta“ pažangios baterijos, 
skirtos hibridiniams ir elektriniams automobiliams

Bendrovė „Johnson Controls“ yra pasaulinė automobilių rūgštinių švino baterijų ir hibridinių bei elektrinių automobilių pažangiųjų 
baterijų gamybos lyderė. Jos 30 gamyklų tiekia daugiau nei trečdalį visų pasaulyje parduodamų rūgštinių švino baterijų 
didžiausiems automobilių gamintojams ir atsarginių detalių rinkos pardavėjams. Naujoves diegianti „Johnson Controls“ kuria 
pažangiųjų baterijų, skirtų hibridiniams ir elektriniams automobiliams, gamybos pramonę. „Johnson Controls“ – pirmoji pasaulyje 
bendrovė, pagaminusi ličio jonų baterijas, skirtas masinės gamybos hibridiniams automobiliams.

Unikali „SpiralCell“ technologija

• Energijos tiekimas ją naudojantiems 
įrenginiams.
• Dvigubai ilgesnė eksploatavimo trukmė.
• Apsauga nuo išsiliejimo (ekologiškumas).
• 15 kartų didesnis atsparumas vibracijai.
• Montuojama įvairiose padėtyse. 

Modulinės baterijų sistemos

Tai supaprastina įsigijimo procedūrą, 
nes baterijos komponentus galima įsigyti 
iš vieno tiekėjo. Siekiant palengvinti 
montavimą, ateityje šiose sistemose 
gali būti montuojami skysčių bakeliai, 
energijos skirstymo blokas ir kiti po 
variklio gaubtu esantys komponentai. 
Visiškai integruotoje sistemoje yra baterija, 
baterijos lizdas, spaustuvas ir visi laikikliai, 
skirti šiems automobilio komponentams 
matuoti:
• saugos, komforto ir dydžio 
reikalavimams tenkinti.
• visiškai integruota sistema.
• originalių įrenginių gamintojams padeda 
sumažinti surinkimo sąnaudas ir sumažinti 
sandėliavimo vietos poreikį.

Sutartys su mikrohibridinių automobilių gamintojais

„Audi“ A3, A4, A5, „A5 Sportback“
BMW 1, 3, 5, 6, 7 serijos + „Mini“ (visi modeliai)
„Daimler“ A, B, C, E, S klasės + SMART („Micro Hybrid Drive“)
„Hyundai“ ir „Kia“ iX35, i30, „Cee’d“
„Land Rover“ „Freelander“
„Volvo“ C30, S40, V50
VW „Golf“, „Passat“, „Polo“

AGM (Absorbent glass mat) mikrohibridai

• 3–4 kartus didesnis ciklų skaičius (450), siekiant susitvarkyti su visais paleidimais ir 
stabdymais.
• Didesnė įkrova (skirta kaupti stabdant rekuperuojamai elektros energijai).
• Galimybė veikti esant gerokai mažesnei įkrovai (kad stabdant būtų kaupiama. 
rekuperuojama elektros energija).
• Didesnis variklio paleidimo efektyvumas. 
• Didelis iškrovos lygis – iki 25 % (didelis efektyvumas).

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

560901068  
START-STOP PLUS  

(AGM) 

595901085  
START-STOP PLUS  

(AGM)

570901076  
START-STOP PLUS  

(AGM)  

605901095  
START-STOP PLUS  

(AGM)  

580901080  
START-STOP PLUS  

(AGM)

„SpiralCell“

Automobiliuose naudojama vis 
daugiau žibintų, LCD ekranų, 
nešiojamųjų kompiuterių ir mobiliųjų 
telefonų. Tam reikia galingesnio 
energijos šaltinio. Optima baterijos su 
„SpiralCell“ technologija gali suteikti 
tiek energijos, kiek reikia tokiems 
automobiliams.

„PowerFrame“ 
teigiamas tinklelis

teigiama 
plokštelė 

teigiama 
plokštelė 

neigiamas 
tinklelis

neigiama 
plokštelė
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„MANN-FILTER” aplenkiamieji 
vožtuvai veikia ypač tiksliai. Jie 
atsidaro tik esant būtinybei ir tik tam 
tikram laikui, kad apsaugotų variklį 
nuo greitesnio dėvėjimosi.

„MANN-FILTER” filtrai turi stabilius 
dangtelius, o centre – atraminį 
vamzdelį, todėl yra itin tvirti ir 
išlaiko papildomą slėgį, susidarantį 
paleidžiant šaltą variklį žiemą.

„MANN-FILTER” alyvos filtrai – vertę atitinkanti kokybė

Modernių automobilių varikliai yra pažangūs ir techniškai sudėtingi. Kad jie dirbtų optimaliai, būtina užtikrinti nenutrūkstamą 
kruopščiai filtruotos alyvos tiekimą. Nepakankamai išfiltruota alyva ir netinkamas tepimas spartina dėvėjimąsi ir gali baigtis 
blogiausiu variantu – variklio pažeidimu ir gedimu. Specialistai tai puikiai supranta ir, keisdami alyvos filtrus, daug dėmesio skiria jų 
kokybei.

Tepalo tiekimą užtikrina vožtuvai 

Paprastos konstrukcijos užsukamieji alyvos 
filtrai sudaryti iš šių pagrindinių detalių: 
užsukamojo dangtelio su išoriniu tarpikliu, 
filtro korpuso su filtravimo elementais ir 
jų kreipiklių. Kreipikliai laiko filtravimo 
elementus tinkamoje padėtyje. Dauguma 
kokybiškų užsukamųjų filtrų turi variklį 
tausojančių papildomų komponentų. 
„MANN-FILTER” gamina krovininiam 
transportui skirtus užsukamuosius filtrus 
su ypač elastingomis specialios formos 
membranomis, kurios neleidžia alyvai 
ištekėti iš filtro, net jei automobilis 
pastatytas nuokalnėje ir variklis ilgą laiką, 
pavyzdžiui, visą naktį, neveikia. Paleidus 
variklį, jo komponentai pradedami 
tepti nedelsiant. Tai apsaugo variklį nuo 
dėvėjimosi. Variklį užgesinus, gravitacijos 
veikiama alyva nustoja cirkuliuoti iškart. 
Jei nuo ištekėjimo apsaugančio vožtuvo 
nebūtų, alyva pamažu ištekėtų iš filtro ir 
kanalų atgal į siurblį. 

Variklio tepimas nenutrūksta net 
žemoje temperatūroje

Aukštos kokybės „MANN-FILTER” 
filtrai dažnai turi vadinamuosius 
aplenkiamuosius vožtuvus. Jie užtikrina 
variklio tepimą net ypač sudėtingomis 

sąlygomis. Tokia situacija susidaro 
paleidžiant šaltą variklį minusinėje 
temperatūroje.
Sušalusi alyva tampa labai klampi ir 
per filtrą gali tekėti tik veikiama didelės 
jėgos. Tokiu atveju ypač svarbu, kad 
reikiamu metu atsidarytų aplenkiamasis 
vožtuvas ir alyva, aplenkusi filtrą, patektų 
į variklį. Galima drąsiai teigti, kad geriau 
jau nefiltruota alyva variklyje nei jokios 
alyvos. Varikliui veikiant alyva sušyla, 
tampa mažiau klampi ir lengviau teka 
per filtrą, papildomos jėgos nebereikia. 
Aplenkiamasis vožtuvas iškart visiškai 
užsidaro. 

Stabilumas ir ilgalaikis patvarumas

Viršutinis užsukamojo „MANN-FILTER” 
filtro dangtelis pagamintas iš 5 mm storio 
plieno lakšto. Masyvus dangtelis užtikrina 
viso filtro stabilumą. Sumontuoti ir 
išimti filtrą su tiksliu tvirtinimo sriegiu 
paprasčiau ir lengviau. Taip pat svarbią 
funkciją atlieka ant filtro tvirtinimo 
jungės esantis alyvos nepraleidžiantis 
sandariklis. Jis apsaugo nuo alyvos 
ištekėjimo ir užtikrina tvirtą filtro jungtį su 
varikliu automobiliui judant. Specialiame 
griovelyje sumontuotas sandariklis tarnauja 
saugiai ir ilgai. Sandarikliai gaminami iš 

labai kokybiško, žemai temperatūrai itin 
atsparaus elastomero.

Atsparumas nuotėkiui atliekant 
tvirtumo testą

Filtro korpusas pagamintas iš spaudimui 
ir korozijai atsparios medžiagos. Tai 
patvirtina nuodugnūs filtrų atsparumo 
įvairaus lygio pulsuojamajam spaudimui 
testai. Impulsų skaičius, kurį turi atlaikyti 

„MANN-FILTER” gaminiai,  nurodytas 
automobilio gamintojo pateikiamuose 
techniniuose duomenyse.
Tokius pulsuojamuosius bandymus 
„MANN-FILTER” inžinieriai atlieka 
norėdami patikrinti filtrų stabilumą ir jų 
atsparumą alyvos nuotėkiui. Filtravimo 
specialistas „MANN+HUMMEL” taip 
pat siūlo specialius filtrų korpusuose 
montuojamus atjungimo mechanizmus, 
palengvinančius ir pagreitinančius filtro 
išėmimą net ankštoje variklio kameroje 
ir apsaugančius nuo rankos nuslydimo 
atliekant techninės priežiūros darbus.

Filtravimo paviršių maksimaliai 
padidinanti optimali klostės geometrija

Pagrindinė užsukamojo filtro dalis 
yra filtravimo elementas. Būtent šis 
elementas valo alyvą ir iš esmės atlieka 
pagrindinį filtro darbą. Kad filtravimas 
būtų kruopštus ir efektyvus, filtravimo 
elementas pagamintas iš ypač kokybiškų 
medžiagų. Optimali „MANN-FILTER” 
filtravimo medžiagos klostės geometrija 
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Nuo nepageidaujamos alyvos 
apylankos saugantis fiksatorius

Specialūs reljefiniai įrantai užtikrina, 
kad filtravimo medžiagos klostės išliktų 
tvirtos, o tarpai tarp jų būtų vienodi ir 
stabilūs. Jie neleidžia medžiagos klostėms 
susigrūsti ir sulipti į gumulą. Taip pat labai 
svarbu, kad filtravimo elementas išliktų 
vietoje net mašinai vibruojant. Filtravimo 
elementui užfiksuoti „MANN-FILTER” 
sumontavo plokščios spyruoklės formos 
filtravimo elemento kreipiklį. Kreipiklis 
ne tik palaiko filtravimo elementą ašine ir 
radialine kryptimis, bet ir išsaugo patikimą 
užsukamojo dangtelio sandarumą. Dėl to 
nefiltruota alyva, tekanti aplenkiamaisiais 
kanalais, nebegali aplenkti filtravimo 
elemento.

„MANN-FILTER” tenkina beveik 
99 proc. Europos automobilių parko 
poreikių ir gamina kone visų lengvųjų ir 
krovininių automobilių modelių filtrus. 
Šiuo metu užsukamųjų filtrų asortimentą 
sudaro apie 640 įvairios paskirties 
filtrų modelių. „MANN-FILTER” 

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

W719/5  W940/25  

W719/30  

W75/3  

W67/1

filtravimo paviršių padidina maksimaliai. 
Pavyzdžiui, kai kurių kitų filtrų vidinis 
paviršiaus plotas yra kone tris kartus 
mažesnis. Ne mažiau svarbios savybės yra 
optimalus filtravimas, ilgas naudojimo 
laikas ir filtravimo medžiagos kokybė. 
Filtravimo medžiagos poros turi būti itin 
mažos ir gebėti sulaikyti didelį kiekį  
teršalų. Todėl „MANN-FILTER” naudoja 
sintetinę arba sintetiniu pluoštu sutvirtintą  
celiuliozinę filtravimo medžiagą. Šios 
bendrovės gaminami filtrai puikiai veikia 
aukštoje temperatūroje, be to, jie ypač 
atsparūs agresyviems sintetinės alyvos 
priedams. Tokie priedai gali sumažinti 
iš įprastinių medžiagų pagamintų filtrų 
lankstumą ir tvirtumą.  Taip pat labai 
svarbu, kad filtro elementai būtų atsparūs 
mechaniniam poveikiui. 

„MANN-FILTER” naudoja sintetinę arba sintetiniu pluoštu sutvirtintą celiuliozinę filtravimo medžiagą. Šios bendrovės gaminami 
filtrai puikiai veikia aukštoje temperatūroje, be to, jie ypač atsparūs agresyviems sintetinės alyvos priedams. Tokie priedai gali 
sumažinti iš įprastinių medžiagų pagamintų filtrų lankstumą ir tvirtumą.

nepriklausomai atsarginių detalių rinkai 
tiekia užsukamuosius filtrus, atitinkančius 
originalios įrangos kokybės standartus. 
Prastesnės kokybės filtrų kaina mažesnė 
nedaug. Perkant tokius filtrus sutaupoma 
laikraščio kainos suma. Taigi verta mokėti 
šiek tiek daugiau už garsaus gamintojo 

produktą, nes užsukamieji  
„MANN-FILTER” filtrai patikimai 
apsaugo variklį. Jie gali apsaugoti nuo 
nemenkų remonto išlaidų. Šie filtrai – 
tai investicija į kliento pasitenkinimą ir 
ilgametį pasitikėjimą.
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Besikeičianti žiemos temperatūra:
tinkamiausias sezonas išskirtiniams „Sogefi“ dyzelinio kuro filtrams

Puikiomis eksploatacinėmis savybėmis pasižymintys „Sogefi“ dyzelinio kuro filtrai – geriausias pasirinkimas artėjant žiemai, nes 
kaip tik tada reikia rūpintis dyzelinio kuro filtrų keitimu. Bendrovės „Sogefi“, filtrų gamybos lyderės Europoje, gaminami pažangūs 
produktai atitinka nuolat augančius dyzelinio kuro filtrų rinkos poreikius.

„Sogefi“ dyzelinio kuro filtrai viršija 
specialius žiemą būtinos techninės 
priežiūros reikalavimus. Temperatūrai 
nukritus žemiau nulio, dyzelinio kuro 
filtrus būtina laiku tikrinti. Dyzelinio kuro 
filtravimo komponentai gali būti labai 
jautrūs neigiamos temperatūros poveikiui. 
Dėl netinkamos techninės priežiūros gali 
užšalti vanduo, sutrikti natūrali kuro 
tėkmė, todėl variklis gali pradėti trūkčioti. 
Tai gali labai pakenkti automobiliui.
Neskaitant padidėjusios techninės 
priežiūros žiemą, pažangūs „Sogefi“ filtrai 
atitinka visus nuolat besiplečiančios rinkos 
reikalavimus. Ši nepriklausomos atsarginių 
detalių rinkos bendrovė dabar gali 
nuolat tiekti originalios įrangos kokybės 
standartams nenusileidžiančius filtrų 
pakaitalus, o turint omenyje, kad Europoje 
šiuo metu 32 proc. automobilių yra 
dyzeliniai, šie skaičiai nuolat auga. „Sogefi“ 
skaičiavimais, 2013 m. bendrovė apims 30 
proc. nepriklausomos dyzelinio kuro filtrų 
atsarginių detalių rinkos ir patenkins 98 
proc. kasdienių tiekėjų poreikių. 

Dyzeliniams varikliams tobulėjant, 
griežtėja sisteminės įrangos paruošimo ir 
techninės priežiūros reikalavimai. Labai 
svarbūs tapo dyzelinių variklių filtravimo 
komponentai. Pavyzdžiui, palyginti su 
įprastiniais dyzeliniais varikliais, turinčiais 
pirminę degimo kamerą, naujos kartos 
varikliuose įpurškimo slėgis padidėjo 
dešimt kartų, todėl jie tapo labai jautrūs 
degalų švarai. Nešvarumų dalelės 
nepataisomai gadina sistemą nuo siurblio 
iki purkštukų. Be to, net nedidelis kiekis 
vandens gali sutrikdyti visos sistemos 
tepimą ir ją sugadinti. 
Siekiant atitikti šiuos reikalavimus, 
dyzelinių variklių filtrai ištobulinti, 
kad patenkintų išskirtinius šiuolaikinių 
variklių poreikius. „Sogefi“ dyzelinio kuro 
filtrai gali atskirti 95 proc. didesnių nei 
5 μm dalelių. Be to, juose sumontuoti 
elektroniniai kuro šildytuvai ir vandens 
lygio jutikliai, aptinkantys net ir labai 
nedidelį kiekį degaluose esančio vandens. 
Dabartines „Common Rail“ įpurškimo 
sistemas ištisus metus puikiai apsaugo 
pažangios filtravimo technologijos.

„Sogefi“ dyzelinio kuro filtrai viršija specialius 
žiemą būtinos techninės priežiūros 
reikalavimus ir atitinka visus nuolat 
besiplečiančios rinkos reikalavimus.

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

C10039ECO P5651
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PS5896  
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„Transmax Dual“ ir „TITAN ATF 7134 FE” - 
alyva automatinėms greičių dėžėms

„TITAN ATF 7134 FE” – naujas 
aukščiausios kokybės automatinės 
transmisijos skystis
„TITAN ATF 7134 FE” sukurtas „Fuchs“ 
bendrovės, tiekiančios automobiliams 
skirtus gaminius. Šis mažesnės klampos 
degalų sąnaudas mažinantis aukščiausios 
kokybės automatinės transmisijos 
skystis sukurtas specialiai atnaujintoms 
automatinėms lengvųjų automobilių 
pavarų dėžėms „7--G Tronic Plus“  
(NAG II+), kurias gamina bendrovė 
„Daimler AG“. Jis reikšmingai sumažina 
degalų sąnaudas. „TITAN ATF 7134 
FE” – mažiausios klampos automatinės 
transmisijos skystis automobilių pramonėje. 
Moderniausia priedų technologija užtikrina 
geriausias trinties charakteristikas ir suteikia 
puikią apsaugą nuo dėvėjimosi, nepaisant 
mažos skysčio klampos. Ypač stabili trintis 
užtikrina optimalų efektyvumą perjungiant 
pavaras per visą alyvos naudojimo (tarp 
keitimų) laiką.
Skysčiui suteiktas MB atitikties 
patvirtinimas 236.15. Reikia turėti 
omenyje, kad MB 236.15 atitikties 
patvirtinimas nesuderinamas su senesnėmis 
MB automatinės transmisijos skysčio 
specifikacijomis, pavyzdžiui, 236.14 ir MB 
236.12!
Gaminį galima nusipirkti tokiose talpose:
 1 l; 4 l; 20 l; 60 l; 205 l.

„Transmax Dual“ – alyva, tinkanti 
naujosioms pavarų dėžėms su dviguba 
sankaba
Pavarų dėžė su dviguba sankaba tampa 
Europoje vyraujančia technologija. 
Bendrovė „Castrol“ išsiskiria tuo, kad 
geba pasiūlyti vieną sprendimą visiems 
pirmaujantiems originalių įrenginių 
gamintojams. Tokiu būdu ji sustiprina savo 
pirmavimą rinkoje ir padeda vartotojui. 
Vienas gaminys – „Transmax Dual“ alyva 
– naudojamas daugiau nei 10 originalių 
įrenginių gamintojų ir planuojama, kad 
2015 m. bus naudojamas daugiau nei 50 
automobilių modelių.
„Castrol“ gaminama „Transmax Dual“ 
alyva sukurta specialiai vis labiau 
populiarėjančioms 6 pavaras turinčioms 
pavarų dėžėms su dviguba sankaba, bet 
tinka daugumai sankabų ir prekės ženklų 
gaminių. Jei alyvą reikia keisti kas 60 000 
km ir naudoti didelės talpos – iki 5 litrų 
– karterį, nauda pastebima gana greitai, 
o dirbtuvės gali turėti mažiau atsargų, 
sumažinti kiekį ir klaidų skaičių.
Pagrindiniai bruožai
• Oficialiai aprobuota „Audi“, „Volvo“, 
„Mitsubishi“, „Chrysler“ gamintojų ir 
vienintelė „Ford“ („Getrag FT“ pavarų 
dėžei) gamintojo aprobuota alyva.
• Rekomenduojama VW DQ250 
pavarų dėžei, naudojamai „Volkswagen“, 

„Seat“ ir „Škoda“ automobiliuose, ir 
tinkama naudoti „Citroën“ ir „Peugeot“ 
automobiliuose. 
Kokybės reikalavimai 
„Ford“ WSS-M2C-936-A (dviguba 
sankaba). 
„Volvo“, „Chrysler“ (Europoje), 
„Mitsubishi“.
VW G 052 529 (tinka naudoti „Audi“ 
automobiliuose). 
Bendrovė „Castrol“ rekomenduoja VW, 
„Seat“, „Škodos“ 6 pavaras turinčioms 
pavarų dėžėms su dviguba sankaba (DSG).

„Eurol fluence DXS 5W-30“

„Eurol® Fluence DXS 5W-30“ alyva 
su „Eurol OPT“ priedais suteikia itin 
didelę apsaugą tais atvejais, kai alyvos 
keitimo intervalai yra dideli. Alyvą ypač 
rekomenduojama naudoti „Euro-4“ 
standarto reikalavimus atitinkančiuose 
„Opel“, „Mercedes Benz“ ir BMW 
automobiliuose su suodžių filtrais (DPF), 
siekiant apsaugoti filtrus nuo užsikimšimo.
Dėl šios priežasties „Eurol ® Fluence DXS 
5W-30“ alyvos sudėtyje yra nedidelis 
kiekis sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros 
(vadinamoji vidutinė SAPS technologija).
„Eurol® Fluence DXS 5W-30“ alyva taip 
pat tinka visiems „Volkswagen“ „Seat“, 
„Audi“ ir „Škoda“ automobiliams, 
pasižymintiems vidutinio ilgumo alyvos 

keitimo intervalais (iki 15 000 km). 
Be to, ši alyva puikiai tinka daugumai 
„Mercedes“ ir BMW lengvųjų automobilių 
bei lengvųjų komercinės paskirties 
automobilių su suodžių filtrais arba be jų.
„Eurol® Fluence DXS 5W-30“ alyva 
suteikia ypač gerą apsaugą nuo 
dėvėjimosi, taip pat apsaugo nuo rūdžių ir 
oksidavimosi, o specialūs priedai neleidžia 
variklyje kauptis nešvarumams, suodžiams 
ir nuosėdoms net labai ilgai nekeičiant 
alyvos.
„Eurol® Fluence DXS 5W-30“ alyva 
atitinka „GM Dexos 2“, BMW-LL04, 
MB 229.51, VW 502.00/505.01 alyvos 
reikalavimus, tad gali būti naudojama 
visur, kur reikia naudoti GM-LL-A-025 ir 
GM-LL-B-025 specifikacijų alyvą.

Visiškai sintetinė ilgesnio keitimo intervalo variklio alyva, sukurta naudojant vidutinio SAPS mišinio technologiją „Eurol® Fluence 
DXS 5W-30“ – tai visiškai sintetinė variklio alyva, skirta lengvųjų automobilių ir komercinės paskirties lengvųjų automobilių 
benzininiams ir dyzeliniams varikliams. Šią alyvą galima naudoti automobiliuose, turinčiuose  katalizatorius, variklius su turbininiais 
kompresoriais, suodžių filtrus (DPF) ir tiesioginio įpurškimo sistemas. 
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Kompanija „Eurol” yra nepriklausomas tepalų gamintojas. „Eurol” savo veiklą vykdo daugiau nei 60 šalių, o parindinė kompanijos 
būstinė ir gamybinė bazė yra Olandijoje. Pagrindinį gaminamų produktų asortimentą sudaro įvairios paskirties alyvos ir tepalai. Be 
šių tepimo priemonių, gamintojas siūlo automobilių priežiūros produktus – plovimo skysčius, aušinimo skysčius, stabdžių skysčius, 
antikorozines dangas, purškiamuosius preparatus, metalo apdirbimo skysčius pramonei ir t. t.

„Eurol” specialistai intensyviai 
bendradarbiauja su įvairiais automobilių 
gamintojais, tokiais kaip VW, „Audi”, 
„Škoda”, BMW, „Mercedes-Benz”, 
„Volvo”, „Renault”, MAN, „Scania” ir kt. 
Tokio bendradarbiavimo su automobilių 
gamintojais rezultatas – „Eurol” produktai 
sukurti pagal naujausius mašinų gamintojų 
reikalavimus, naudojant aukščiausios 
kokybės bazines alyvas ir priedus. 

„Eurol” gamykla yra viena moderniausių Europoje. Gamyboje naudojami naujausi  įrenginiai, aukščiausios komponavimo, pakavimo 
technologijos leidžia tiksliai dozuoti žaliavas ir komponentus, o tai užtikrina ilgalaikę ir patikimą produktų kokybę.

„Castrol EDGE” – stipriausia ir pažangiausia alyva, 
kurią kada nors sukūrė „Castrol”

Gali būti sunku įsivaizduoti stiprų skystį, tačiau būtent tokia turi būti alyva. Šiuolaikiniuose varikliuose susidaro negailestinga 
aplinka ir tai buvo iššūkis, su kuriuo susidūrė „Castrol” kurdama naująją „Castrol EDGE” – visų laikų stipriausią ir pažangiausią 
„Castrol“ alyvos asortimentą.

Kodėl stiprumas yra toks  
svarbus?

Per paskutinius 5–10 metų vis daugiau ir 
daugiau jėgos yra išgaunama iš mažesnių 
variklių. Slėgis juose padvigubėjo† ir 
pasiekė 10 000 kilogramų kvadratiniam 
centimetrui, tai atitinka dviejų dramblių 
svorį, tenkantį aukštakulniam moteriškam 
bateliui. Vienas iš nedaugelio dalykų, kurie 
lieka tarp svarbių metalinių variklio dalių – 
alyva, todėl ji turi išlikti ypač stipri.

Tinkamos alyvos pasirinkimas

Turėti stipriausią galimą alyvą yra ypač 
svarbu jūsų automobilio varikliui veikiant 
sudėtingais režimais. „Castrol EDGE” yra 
rekomenduojama BMW,  
„VW Motorsport” ir „Ford World Rally”. 
Tai yra stipriausia ir pažangiausia alyva, 
kurią kada nors sukūrė „Castrol”. Alyva 
išbandyta daugeliu sunkių testų ir dar kartą 
įrodyta, kad ji jūsų nenuvils.

„Fluid strength technology™”

„Castrol EDGE” inovatyvi technologija 
akimirksniu sustiprina alyvą net ir esant 
neįtikėtinam variklio patiriamam slėgiui, 
skirtingomis važiavimo sąlygomis. Alyvos 
prisitaikanti jėga leidžia vairuotojui važiuoti 
kaip jis nori ir kada jis nori. Siekiant įrodyti 
stiprumą, „Castrol EDGE” buvo išbandyta 
iki sunykimo ribų:

1 TESTAS – skysčio stiprumo testas

• Testas buvo atliekamas vienoje iš 
sudėtingiausių dalių variklyje:

„Castrol EDGE” buvo iki 40% 
stipresnė mažinant metalinių 
dalių tarpusavio kontaktą, variklį 
slegiant didžiausiu slėgiu*.

Mažindama trintį ir didindama 
efektyvumą, alyva padeda 
maksimizuoti variklio darbą.

„Castrol” priartino alyvos stiprumą 
prie maksimumo. Pagrindas yra 
„Fluid Strength Technology™”, kuri 
leidžia „Castrol Edge” be perstojo 
reaguoti ir prisitaikyti prie didelių 
krūvių – savo stiprumu išlaikant tarpą 
tarp metalinių dalių paviršių. 

2 TESTAS – maksimalios ištvermės 
testas

• „Castrol” išbandė alyvą variklyje, kuris 
ilgą laiką veikė prie savo galimybių ribos.
• Variklis paliktas veikti, kol alyva sunyko ir 
variklis nustojo dirbti.
• „Castrol EDGE” išlaikė savo jėgą 
stulbinančias 148 valandas dirbant be 
sustojimo – iki 35 % ilgiau nei artimiausio 
konkurento produktas^.

Skirtumas turint stipriausią galimą alyvą 
tampa vis labiau pastebimas, vairuotojui 
daugiau vairuojant ir įgaunant vis daugiau 
patirties. „Castrol EDGE” alyva ir jos 
„Fluid Strength Technology™” leidžia 
automobiliui siekti maksimalių rezultatų su 
pasitikėjimu.

† Paremta BMEP skaičiavimais.
* Alyvos stiprumo skirtingais variklio veikimo 
greičiais testą, „Castrol EDGE” vidutinis metalinių 
dalių tarpusavio kontaktas yra 40 % mažesnis nei 
artimiausio konkurento.
^ „Castrol” paprašė nepriklausomos laboratorijos 
išbandyti „Castrol EDGE” ištvermės testu ir ji įrodė 
išliekanti stipri vidutiniškai 35 % ilgiau, lyginant su 
artimiausių konkurentų produkcija.

„Eurol” gamykla – viena moderniausių Europoje

Kaip sėkmingo bendradarbiavimo 
įrodymą kompanija „Eurol” iš įvairių 
automobilių gamintojų yra gavusi raštus, 
patvirtinančius, kad jos produktai atitinka 
pačius aukščiausius eksploatacinius 
reikalavimus ir naujausias specifikacijas.
Klientai naudodami „Eurol” produktus turi 
patikimas garantijas, kurios pasiekiamos 
darniu kompanijos darbu ir patikima 
kokybės vadybos sistema.
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Patvarios visiškai  guminės – geriau 
nei skysčio pripildytos!

Kuriant naujus gaminius naudojamos tik 
patikimos ir patikrintos technologijos.  
Skysčio pripildytos detalės – naujausia 
OE gamybos tendencija. Tačiau ši 
technologija dažnai nepateisina lūkesčių, 
nes neužkerta kelio skysčio nuotėkiams ir 
dėl to atsirandantiems gedimams.
Štai kodėl bendrovė „MEYLE“ naudoja 
tik visiškai gumines dalis – kad 
padidintų „MEYLE-HD“ atsarginių 
detalių patikimumą. Be to, „ MEYLE“ 
tiksliai priderina atramų slopinamąsias 
charakteristikas prie  OE sistemų, 
todėl užtikrinamas puikus važiavimo 
komfortas. 

Tik tvirtos detalės formuoja  
kokybės lygį. 
Patvarūs rutuliniai pirštai!

Bendrovė „MEYLE“ atsisako taupyti 
parinkdama pigesnes medžiagas arba 
gamindama mažesnio dydžio detales – tai 
neišvengiamai sukeltų problemų. Maža 
apvali galvutė yra mažo paviršiaus ploto, kurį 
veikia didelis slėgis. Atskiros detalės pernelyg 
apkraunamos, todėl jungtis per anksti susidėvi 
ir sugenda.  
„MEYLE-HD“ detalėse naudojami rutuliniai 
pirštai yra optimalaus dydžio, užtikrinančio 
ilgaamžiškumą. „MEYLE“ inžinieriai 
optimaliam rutulinių pirštų skersmeniui 
apskaičiuoti pasitelkia specialias apkrovos 
modeliavimo technologijas. Didesnė rutulinio 
piršto galvutė – efektyvus būdas padidinti 
bendrą detalės stabilumą. Optimalūs matmenys 
maksimaliai padidina detalės tarnavimo laiką.

„MEYLE-HD“ – paprasčiausiai tarnauja ilgiau

„MEYLE-HD“ detalės yra perprojektuotos taip, kad tarnautų ilgiau nei alternatyvios OE detalės. „MEYLE-HD“ gaminių grupėje yra 
daugiau nei 560 detalių, tinkančių daugiau nei tūkstančiui automobilių modelių. 

Sustiprintos metalo ir gumos dalys 
– drąsos reikalaujanti sudėtinga 
užduotis!

Bendrovės „MEYLE“ inžinieriai, tikri 
guminių detalių, sujungtų su metalu, 
gamybos technologijų ekspertai, pasitelkę 
savo žinias tobulina iš gumos pagamintų 
detalių, sujungtų su metalu, profilius. 
Dėl pažangios ir patobulintos struktūros 
padidėja sukibimas tarp metalo ir 
gumos junginių ir sumažėja medžiagoms 
tenkanti apkrova, veikiančias jėgas tolygiai 
paskirstant didesniu detalės paviršiumi. 
Naujoviškas ir išskirtinis dizainas leidžia 

padidinti sukibimą  tarp metalo ir gumos, kartu sumažinama apkrova ir tolygiai paskirstoma susiformavusi jėga visos detalės paviršiumi. 
Geras gumos ir metalo sukibimas ypač svarbus, siekiant užkirsti kelią pirmalaikiam įvorių ir atramų dėvėjimuisi. Todėl „MEYLE-HD“ 
detalės – pirmas pasirinkimo variantas, kai reikia stiprių jungčių. Be to, tai puiki OE detalių alternatyva.
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„MEYLE-HD“ stabilizatoriaus traukės 
su novatoriška tvirtinimo konstrukcija!

„MEYLE-HD“ stabilizatoriaus traukės 
yra visiškai naujos konstrukcijos ir su 
tvirtinamaisiais fiksatoriais, užtikrinančiais 
puikų tvirtinimą plieniniame korpuse.
Ši unikali, novatoriška technologija 
dar labiau padidina „MEYLE-HD“ 
stabilizatoriaus traukių tarnavimo laiką. 
Per Hamburgo Helmuto Schmidto 
universitete atliktus patvarumo bandymus 
gauti įspūdingi rezultatai:
net po 1 000 000 bandomųjų ciklų 
neužfiksuota jokio jungčių laisvumo.
„MEYLE“ bendrovės HD stabilizatoriaus 
traukės suprojektuotos siekiant pagerinti 
atsparumą apkrovai. Tai įgyvendinta 
padidinus rutulinio kaiščio galvutės 
skersmenį 3 mm iki vidutiniškai 22 mm. 
Dėl to 50 % padidėjo rutulinio kaiščio 
galvutės paviršiaus plotas.

Novatoriška plastikinė įvorė patikimam  
darbui

Dėl stabdant arba įveikiant posūkius 
atsirandančios didelės dinaminės apkrovos 
lankstai  turi būti nepaprastai patvarūs, 
jeigu norite, kad detalės nesusidėvėtų per 
anksti.Tačiau ar tuo pasižymi „MEYLE“ 
lankstai? 

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

100 610 0027/HD  014 035 0011/HD  

100 407 0070/HD  100 610 0018/HD  

11-16 060 0009/HD  300 311 2909/HD  

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

300 311 2914/HD  300 311 2919/HD  

316 010 0003/HD  40-16 060 0003/HD 

Novatoriška lanksto plastikinė įvorė 
pagaminta iš labai atsparios polimerinės 
medžiagos, sukurtos specialiai  
„MEYLE-HD“ detalėms (pagaminta 
iš aviacijos pramonėje išbandytos ir 
patikrintos medžiagos).
*Specialus procesas, plonos oksidų 

plėvelės sudarymas ant metalinių dirbinių 
cheminiu arba elektrocheminiu būdu 
šarmų arba rūgščių tirpalais padidinantis 
atsparumą korozijai, pagerina išvaizdą.
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Paprasčiausiai tarnauja ilgiau

„MEYLE-HD” – tai kokybės ženklas. Mūsų inžinieriai ekspertai analizuoja originalių dalių 
silpnąsias vietas ir paprasčiausiai pagerina jų konstrukcines savybes. Nuo naujų dalių kūrimo 
ir tobulinimo iki gamybos – visada siekiame aukščiausios kokybės sprendimų. Tai įrodome 
ketverių metų garantija, kuri taikoma visoms patvarioms, aukščiausios klasės „MEYLE-HD” 
atsarginėms dalims. 

Platų „MEYLE” produktų ir „MEYLE-HD” dalių asortimentą galite peržvelgti svetainėje: 

Sukurta darbui – 
pagaminta ištvermei
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Kodėl amortizatoriai yra tokie svarbūs ESC?

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema 
arba ESC – tai nuostabi elektroninė 
sistema, kuri padeda išvengti automobilio 
nuslydimo ir apsivertimo. Mažiausiai  
40 % mirtimi pasibaigusių nelaimių 
keliuose yra slydimo rezultatas. Tyrimai 
rodo, kad ESC gali sumažinti tokių 
nelaimingų atsitikimų skaičių 80 %. 
Faktas: dauguma nelaimingų atsitikimų, 
kuomet vairuotojas nustoja kontroliuoti 
transporto priemonę, įvyksta tuomet, 
kai automobilis važiuoja netinkama 
trajektorija, pavyzdžiui, posūkyje, arba 
kuomet, atsižvelgiant į esamas sąlygas, 
viršijamas transporto priemonės greitis. 
ESC jaučia, kuomet transporto priemonė 
per daug pasilenkia į priekį ar šoną 
arba kuomet padangos pradeda netekti 
sukibimo. Ji akimirksniu sumažina variklio 
apsukas ir atitinkamai pristabdo vieną iš 
ratų, tokiu būdu transporto priemonė yra 
ir toliau valdoma.

XXI amžiaus saugos diržai?

Daugybė tyrimų parodė, ESC yra labai 
veiksminga priemonė, norint užkirsti kelią 
transporto priemonės kontrolės netekimui 
ir mirtimi pasibaigiančioms avarijoms. 
Neseniai Kelno universitete atliktas tyrimas 
parodė, kad jei visi Europos automobiliai 
turėtų ESC, būtų galima išsaugoti 4000 
gyvybių ir išvengti 100 000 nelaimingų 
atsitikimų.
Automobilių ekspertai apibūdina ESC 
kaip svarbiausią patobulinimą saugos 
srityje. Atsižvelgdamos į tokį žymų kelių 
eismo įvykių ir mirčių rizikos sumažinimą, 
Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada ir 
Australija priėmė naujus teisės aktus, pagal 
kuriuos ESC privalo būti įrengta visose 
naujose keleivius vežančiose transporto 
priemonėse. ES siūlo, kad nuo 2012 m. 
ESC turėtų naujų serijų automobiliai 
ir komercinės transporto priemonės, o 
nuo 2014 m. ESC būtų įrengta visuose 
naujuose automobiliuose.
Beveik trečdalis 2005 metų laidos 
transporto priemonių ir daugiau nei 
pusė visų 2007 m. lengvųjų transporto 
priemonių turi įrengtą ESC. Svarbu, kad 
ir vairuotojas, ir mechanikas žinotų, ar 
transporto priemonė turi ESC. Kodėl? Dėl 
dviejų svarbių priežasčių:
• ESC veiksmingumą lemia padangų ir 
transporto priemonės pakabos savybės. 
Jeigu padangos nesukimba su kelio danga, 
tuomet tai panašu į vairavimą ant ledo. 
Būtent dėl to taip svarbu turėti geras 
padanga ir nesusidėvėjusias pakabos dalis.

• Atsarginės dalys (tokios kaip 
amortizatoriai) turi atitikti transporto 
priemonės gamintojo reikalavimus. Kai 
kurios atsarginės dalys (ypač pigios / žemos 
kokybės) jų neatitinka. Šios dalys turės 
įtakos ESC veikimui ir stabdžiai gali būti 
įjungti tuomet, kuomet vairuotojas to visai 
nenori.
• Transporto priemonėms su įrengta 
ESC, kaip ir visoms kitoms transporto 
priemonėms, reikia reguliariai keisti 
stabdžių trinkeles, amortizatorius 
ir spyruokles, padangas bei kitas 
nusidėvinčias dalis. Rinkdamiesi 
atsargines dalis, būtinai įsitikinkite, ar jos 
yra pritaikytos gamintojo nustatytoms 
originalioms transporto priemonės 
valdymo galimybėms atkurti. Tai ypač 
svarbu ESC veikimui. Net ir su ESC 
automobilio sustabdymas ir apsukimas 
priklauso nuo padangų kokybės. Gera 
padangų traukos jėga labai priklauso 
nuo gerai veikiančių amortizatorių ir 
spyruoklių. ESC veikimui gali pakenkti 
susidėvėję, prastos kokybės arba 
nepriderinti amortizatoriai.

ESC turinčios transporto priemonės 
sumažina mirtinų avarijų, kurių 
priežastis yra automobilio kontrolės 
praradimas, riziką per pusę, o 
apsivertimo rizika sumažėja 80 %.

Visos sistemos - ABS, ASC ir ESC 
– kontroliuoja transporto priemonę, 
diferencijuodamos stabdžių 
stabdymo jėgą atskiriems ratams. 
Skirtingai nuo kitų sistemų, ESC taip 
pat turi galimybę reguliuoti variklio 
greitį (apsukas).

Kuo ESC skiriasi nuo ABS arba ASC?

ABS padeda išvengti slydimo tiesia linija, o 
ASC apsaugo nuo ratų praslydimo, tačiau 
tik ESC apsaugo transporto priemonę 
nuo slydimo kreivėse. ABS (stabdžių 
antiblokavimo sistema) apsaugo padangas 
nuo užsiblokavimo arba praslydimo 
staigaus stabdymo metu. Tai padeda 
išlaikyti traukos jėgą ir pagerina transporto 
priemonės valdymą.
Apsaugos nuo praslydimo sistema (ASC) 
apsaugo padangas nuo greito sukimosi 
didinant greitį, pavyzdžiui, ant ledo arba 
drėgno oro sąlygomis. Tai padeda išlaikyti 
traukos jėgą greičio didinimo metu.
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema 
skirta automobiliui sulėtinti ir jo 
valdymui pagerinti posūkyje. Ji naudoja 
tiek ABS, tiek ir ASC privalumus bei 
variklio valdymą ir šoninio greitėjimo 
jutiklį, padedantį sistemai nustatyti, 
kuomet transporto priemonė važiuoja 
kita kryptimi, nei nori vairuotojas. 
Ši hibridinė sistema padeda išvengti 
nuslydimo ir apsivertimo, o tai savo ruožtu 
gelbsti gyvybę. ESC naudoja tuos pačius 
daviklius kaip ir ABS bei ASC, prideda 

šoninio greitėjimo jutiklio duomenis, o 
kai kuriais atvejais panaudoja vairavimo 
kampo jutiklį. Tai iš esmės lemia, kad 
kompiuterinė sistema žino apie kiekvienos 
padangos greitį, norimą variklio greitį, 
automobilio palinkimą pirmyn ir į šoną, 
numatomą vairavimo kryptį, taip pat kada 
kuri nors padanga praranda traukos jėgą. 
ESC sugeba atlikti daugiau operacijų ir gali 
padaryti daugiau vairavimo korekcijų nei 
žmogus. 

ESC veiksmingumą lemia padangų ir 
transporto priemonės pakabos savybės. 
Jeigu padangos nesukimba su kelio danga, 
tuomet tai panašu į vairavimą ant ledo. Būtent 
dėl to taip svarbu turėti geras padangas ir 
nesusidėvėjusias pakabos dalis.

Kodėl verta pasirinkti ,,KYB” 
amortizatorius ESP turinčioms 
transporto priemonėms?

Nusidėvėję amortizatoriai nustoja veikti 
efektyviai po 80 000 kilometrų (50 
000 mylių). Žemos kokybės antrinės 
rinkos amortizatoriai ir techniniu 
požiūriu, ir veikimu važiavimo metu 
skiriasi nuo originalių atsarginių dalių. 
Amortizatorių veikimo skirtumas paveikia 
ir kitus komponentus, pavyzdžiui, 
stabdžius ir padangas, sukelia jų įtampą 
ir nusidėvėjimą. Transporto priemonę 
naudojant originalios atsarginės dalys 
nusidėvi. Tik ,,KYB” amortizatoriai yra 
pritaikyti originalioms ESC savybėms 
atkurti.
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,,Brembo” – geriausias 2013 m. prekės ženklas
(prestižiniai Vokietijos spaudos apdovanojimai)

Ypač efektyvios „Brembo“ stabdžių sistemos visada puikuojasi Vokietijos automobilininkų dažniausiai pasirenkamų gaminių 
sąrašų viršuje. Remiantis „Motorrad“ ir „Auto Bild“ žurnalų skaitytojų apklausos rezultatais, bendrovės „Brembo“ stabdžių 
sistemoms dar kartą suteiktas geriausio 2013 m. prekės ženklo titulas.

Naujoji „Delphi“ bendrovės katalogavimo sistema „WebCat“ – tai paprasta, lengva naudoti žiniatinklio sistema, leidžianti greitai susieti 
automobilį ir didelį „Delphi“ bendrovės produktų asortimentą. 
Intuityvi svetainės paieška suteikia galimybę naudotojams ieškoti 
automobilių (markės, modelio ir kt.), „Delphi“, originalių 
įrenginių gamintojų bei kitų detalių numerių tiek lengviesiems, tiek 
lengviesiems komerciniams automobiliams. Be to, lengvai prieinama 
visa pagrindinė informacija, pvz., produktų nuotraukos ir techninė 
informacija. 
Sistema suderinama su didžiąja dalimi „Android“, „Windows“ ir 
„iOS“ („Apple“) mobiliųjų platformų, taigi naudotojai gali gauti šią 
informaciją kelyje.
Išbandykite šią puikią naująją priemonę patys: DelphiCat.com

Nuo šiol informacija apie „Delphi“ detalių numerius 
pasiekiama paspaudus vos vieną mygtuką!
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,,Remsa” – moderniausia sauga

Iniciatyvumas

„Remsa“, beveik 40 metų veikianti 
bendrovė, yra pasaulinio masto stabdžių, 
skirtų automobilių pramonei, gamintoja. 
Per savo veiklos metus ji nuolat plėtėsi ir 
vystėsi technologiškai, todėl ilgainiui tapo 
viena iš stambiausių stabdžių trinkelių 
gamintojų pasaulyje ir didžiausia atsarginių 
detalių rinkos tiekėja Europoje.
Dabartinė „Remsa“ vieta šiame pramonės 
segmente palanki ilgalaikei strategijai. 
Pagrindiniai sėkmės veiksniai:
• Pažangios frikcinių medžiagų 
technologijos – moderniausia gamyba 
ir atsarginių detalių rinkai tiekiami 
aukščiausios kokybės gaminiai, kuriems 
neprilygsta kitų gamintojų produkcija. 
130 milijonų detalių per metus, kurias 
pagamina 12 pasaulyje esančių gamyklų, 
padėjo bendrovei įgyti puikią kvalifikaciją 
ir žinių, lėmusių pirmavimą frikcinių 
medžiagų pramonėje.
• Didžiausias pasaulyje asortimentas. 
Gaminiai paruošti pristatyti iš 
automatizuotų sandėlių visame pasaulyje.
• Išskirtinumas: „Remsa“ gaminius tiekia 
vien atsarginių detalių rinkai. Tai, kas 
kitoms įmonėms būtų kliuvinys, bendrovei 
„Remsa“ yra pranašumas. Pasinaudodama 
savo, kaip stabdžių trinkelių tiekėjos, 
technologinėmis, gamybinėmis ir 
logistinėmis galimybėmis ji gali patenkinti 
visus atsarginių detalių rinkos dalyvių 
poreikius ir lūkesčius.

Apdorojimas aukštu slėgiu (angl. High 
Pressure Treatment – HTP)

Šis gamybos metodas taikomas visose 
bendrovės „Remsa“ gamyklose. Elektra 
kaitinama plieninė sistema stabdžių 
trinkeles įkaitina iki 650 ºC ir pagreitėjus 
šilumos apykaitai kiekvieną trinkelę 
suslegia 1 Mt galia. Taip užtikrinamas 
tolygus viso trinkelės paviršiaus 
apdorojimas.
• Naudojant šį procesą sutrumpinamas 
prisitrynimo laikotarpis ir stabdžiai 
efektyviai veikia vos sumontavus. O 
naudojant tradicines originalių įrenginių 
gamintojų detales jie ima efektyviai veikti 
tik pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis.

• Trinkelės yra saugios, nes išvengiama 
frikcinėms medžiagoms būdingo 
kristalizavimosi proceso, dėl kurio mažėja 
trinkelių efektyvumas jas naudojant.
• Trinkelės nekenkia aplinkai. Kaitinant 
išsiskiriančios dujos po šerpetų 
pašalinimo apdorojamos tol, kol tampa 
nekenksmingos. Jeigu „Remsa“ savo 
gamyklose nenaudotų šio proceso, 
vairuotojai iš karto pajustų neigiamą 
poveikį, ypač prisitrinant stabdžių 
trinkelėms – į atmosferą išsiskirtų dujos. 

Stabdžių diskai

„Remsa“ turi 40 metų patirtį ir nuolat 
užsiima pramonės ir gaminių plėtra, 
tad pirmauja Europos atsarginių detalių 
rinkoje. Ji pradėjo bendradarbiauti 
su didžiausiu Azijoje stabdžių diskų 
gamintoju ir siūlo aukščiausios kokybės 
stabdžių diskų asortimentą, kokio ir 
galima tikėtis iš tokią padėtį rinkoje 
turinčios bendrovės. „Remsa“ gali 
išpildyti visų Europos rinkos dalyvių ir 
vairuotojų lūkesčius. Po penkerių metų 
bendradarbiavimo ir plėtros galime 
patenkinti 99 % Europos rinkos poreikių, 
tiekdami nuodugniai patikrintus gaminius, 
kuriuos aprobavo KBA (Federalinė 
motorinių transporto priemonių 
institucija) Vokietijos TUV.

,,Remsa’’ pradėjo bendradarbiauti su didžiausiu Azijoje stabdžių diskų gamintoju ir 
siūlo aukščiausios kokybės stabdžių diskų asortimentą.

,,Remsos’’ trinkelės nekenkia aplinkai,nes 
kaitinant išsiskiriančios dujos po šerpetų 
pašalinimo apdorojamos tol, kol tampa 
nekenksmingos.

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

Diskai Kaladėlės

6647.10 0390.22 

6648.10

6630.00  

6742.10 

6096.10 

6846.00

6564.10  

0263.10 

0957.02

0263.05

0135.00

1031.00 

0134.00

6602.10  

6671.10  

6690.00 

0842.00  

0390.02  

1082.00 
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REMSA REKLAMA
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„Ferodo Premier“ stabdžių trinkelės – 
atsarginių detalių rinkoje perkamiausios stabdžių trinkelės

Lengvai montuojamos

• Visuomet turėsite tinkamą detalę: šios 
stabdžių trinkelės tinka 98,5 % Europoje 
naudojamų automobilių.
• Standartiškai komplektuojami visi 
priedai, atitinkantys originalių įrenginių 
gamintojų priedus.

Ilgesnis stabdžių trinkelių 
eksploatavimo laikotarpis

• Gerokai ilgesnis stabdžių trinkelių 
eksploatavimo laikas, pasiekiamas tiksliai 
parinkus frikcines medžiagas ir naudojant 
specialų šiluminį posluoksnį, užtikrinantį 
neprilygstamą šilumos sklaidą.

Lengviesiems komercinės paskirties 
automobiliams tenka didesnė stabdžių 
apkrova nei vidutiniam lengvajam 
automobiliui: jais nuvažiuojama daugiau 
kilometrų, taip pat daugiau kartų 
sustojama ir vėl pradedama važiuoti. Šiais 
automobiliais gabenami įvairaus dydžio 
kroviniai, todėl neretai avariniais atvejais 
juos gerokai sunkiau suvaldyti.  
„Ferodo Premier“ lengvųjų komercinės 
paskirties automobilių stabdžiai sukurti 
specialiai šiems poreikiams tenkinti.

Lengvai montuojami

• Neprilygstamas suderinamumas: 

šie stabdžiai tinka 99,5 % Europoje 
naudojamų automobilių, ,,Ferodo” 
visuomet stengiasi pirmoji pagaminti 
stabdžius naujiems modeliams.
• „Ferodo Premier“ furgonų stabdžių 
trinkelės komplektuojamos kartu su 
priedais, atitinkančiais originalių įrenginių 
gamintojų standartus.

Ilgesnis stabdžių trinkelių 
eksploatavimo laikotarpis

• Optimizuotas eksploatavimo laikas, visos 
stabdžių trinkelės pagamintos iš unikalių 
frikcinių medžiagų mišinių ir skirtos 
naudoti esant didelei apkrovai.

Didesnė krovinio ir vairuotojo sauga

• Trumpesnis stabdymo kelias.
• Originalių dalių gamintojų konstrukcija, 
nuodugnus produktų tikrinimas ir puikios 
dilimo charakteristikos.

Didesnis komfortas

• Maksimaliai sumažintas triukšmas, kad 
vairuoti būtų malonu.

Didesnė vairuotojo sauga

• Konkrečiam automobiliui parinktos 
frikcinės medžiagos maksimaliai sumažina 
stabdymo kelią. 
• Stabdžiai, kuriais galite pasitikėti: 
„Ferodo Premier“ stabdžių trinkelės 
pagamintos pagal originalių įrenginių 
gamintojų specifikacijas.
• Visos detalės nuodugniai patikrinamos 
dinamometrais ir kelyje.

Didesnis komfortas

• Tarpikliai ir nuožulos maksimaliai 
sumažina triukšmo lygį.

Bandymo parametrai

Šį bandymą atlikto  
„Federal-Mogul“ inžinieriai 
bendrovės MIRA  nepriklausomoje 
bandymų bazėje pagal R90 
reglamento aprobavimo procedūrų 
reikalavimus.

• Bandymas atliktas remiantis 
aprobavimo reikalavimais, keliamais 
atsarginėms stabdžių trinkelėms 
pagal R90 reglamentą.

• Automobilį pradėta stabdyti 
pasiekus 80 % didžiausio galimo 
greičio („Ford“ C-MAX – 160 km/
val.).

Sauga 

Nors šis bandymas atliktas 
pasiekus 160 km/val. greitį, dėl jūsų 
pačių saugos bendrovė „Ferodo“ 
rekomenduoja laikytis leistino 
važiavimo greičio. 

„Ferodo Premier“ stabdžių trinkelės, tinkančios beveik visiems Europoje naudojamiems automobilių modeliams, pasižymi 
puikiomis stabdymo ypatybėmis. Aukščiausios kokybės originalios stabdžių trinkelės sukuriamos specialiai automobilių 
gamintojams ir tuomet išleidžiamos į atsarginių detalių rinką.

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

FDB1639  FDB1947 

FDB1629  FDB1083  

FVR1642  

Lengvųjų komercinės paskirties automobilių stabdžių trinkelės
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„COAT+“ stabdžiai – pliusas jūsų stabdžių sistemai

Geresnė išvaizda

• Glotni, lygi apdaila.
• Stebulėje nesiformuoja rūdys.

Didesnis efektyvumas

• Tas pats didžiausias efektyvumas, kokio 
visuomet tikitės iš „Ferodo“ stabdžių.
• Aukščiausios kokybės liejimo procesas 
itin sumažina stabdžių gedimų ir avarijų 
riziką.

Ilgesnis stabdžių eksploatavimo laikas

• Mažesnė korozijos rizika.
• Neprilygstama šilumos sklaida.
• Puiki metalo apdirbimo technologija ir 
konstrukcija.

Didesnis komfortas

• Didesnis vibracijos slopinimas sumažina 
vibravimo ir triukšmo lygį iki minimumo.

Paprastesnis montavimas

• Kadangi diskai nerūdija, susidėvėjusį 
diską išimti lengviau ir paprasčiau.

• Nereikia prieš montuojant pašalinti 
dangos.

Švariau garaže

• Kadangi nereikia šalinti jokios alyvos, 
nereikia ir cheminių valiklių.

Didesnė rinkos aprėptis

• „COAT+“ produktai tinka šiuolaikiniams 
aukščiausios kokybės automobiliams su 
lietaisiais ratlankiais.
• Bus nuolat įtraukiami naujų detalių 
numeriai, kad būtų galima įsigyti 

Pirmaujantis frikcinių produktų gamintojas ,,Ferodo’’ savo ir taip platų aukščiausios kokybės stabdžių diskų asortimentą papildė 
nauja dengtųjų stabdžių diskų linija ,,COAT+’’. Vis daugiau automobilių išleidžiama iš gamyklų atviro ratlankio dizaino lengvojo 
lydinio ratais, per kuriuos aiškiai matyti stabdžių diskai. Vairuotojams nebeužtenka vien tobulo stabdymo – jie nori, kad stabdžių 
diskai būtų švarūs ir gražūs. Ferodo aukštos kokybės dengtieji stabdžių diskai ,,COAT+’’ siūlomi prie esamo asortimento. Tai 
reiškia, kad didelę dalį įprastų ,,Ferodo’’ diskų dabar galima įsigyti ir dengto varianto. Taip bus ir ateityje. Danga tolygiai, be jokių 
sluoksnio nuokrypių paskirstyta po visą diską ir saugo jį nuo korozijos bei nemažina stabdymo efektyvumo.

pažangiausių į rinką išleistų automobilių 
stabdžių.

Lengvai atpažįstamos detalės

• „Ferodo“ „COAT+“ stabdžių diskus 
galima lengvai atpažinti iš C raidės, 
pridedamos detalių numerių gale 
(pvz., standartinis prekės numeris – 
DDF1408 – „COAT+“ prekės numeris – 
DDF1408C).
Ferodo „COAT+” stabdžių „AD Baltic” 
skyriuose  ieškokite nuo spalio mėnesio.



31

Sezoniniai produktai

Neprilygstamas patikimumas: 
„common rail“ įpurškimo sistemos iš „Bosch Exchange“

Tiktai „Bosch“ gamyklinį atnaujinimą sudaro visų susidėvėjusių dalių keitimas ir, svarbiausia, toliau nurodytų „common rail“ įpurškimo 
sistemos svarbiausių komponentų keitimas naujomis „Bosch“ dalimis: purkštuko su tvirtinimo veržle, spyruoklės, vožtuvų komplekto, 
aukšto slėgio sandarinimo žiedų ir įleidimo jungties. Itin tikslios gamybos standartai ir griežta gamybos kontrolė papildomai garantuoja 
maksimalų veikimo patikimumą.
Prastai perrinktų dyzelino sistemos komponentų montavimas gali sukelti problemų jūsų kliento automobilyje ir net sugadinti variklį. Į 
„common rail“ sistemas tiekiant iki 2500 barų darbinį slėgį, pasekmės gali būti sunkios. Todėl geriau apsisaugoti ir įsigyti  
„Bosch eXchange“.
„Bosch eXchange Common Rail“ 
purkštukas

• 100 % pakeista naujomis originaliomis 
„Bosch“ dalimis.

• Išbandyta ir panaudota pakartotinai, 
pakartotinai suderinta, jei reikia, arba 
pakeista naujomis „Bosch“ dalimis.

Purkštukas su  
tvirtinimo veržle

Vožtuvo 
komplektas

Purkštuko 
korpusas

Aukšto slėgio 
sandarinimo 
žiedas

Inkaro mazgas

Magneto mazgas

Įleidimo 
jungtis

Spyruoklės

Galimos problemos nenaudojant originalaus 
„Bosch eXchange“ purkštuko

Priežastis Galimas poveikis Susijusi rizika

1. Seno purkštuko ir tvirtinimo veržlės 
pakartotinis naudojimas

Adata arba adatos tvirtinimo veržlė 
praleidžia degalus arba netinkamai įpurškia

Sumažėja variklio galia, atsiranda  
neigiamas poveikis deginių kiekiui arba net 
variklio gedimas

2. Seno vožtuvo naudojimas
Nebegarantuojamas milisekundinis adatos 
įjungimo tikslumas ir padidėja degalų 
atgalinis srautas

Variklis netolygiai veikia, sumažėja variklio 
galia, padidėja degalų sąnaudos

3. Pakartotinis spyruoklių naudojimas
Sumažėja spyruoklių jėga, įtrūksta 
spyruoklės, netinkamai veikia įpurškimo 
procesas

Neigiamas poveikis deginių kiekiui, 
variklio gedimas

4. Aukšto slėgio sandarinimo žiedas  
nepakeistas originalia nauja detale

Atsiranda nuotėkis, netinkamai veikia 
įpurškimo procesas

Galios praradimas arba net variklio 
gedimas

5. Pakartotinis įleidimo jungties  
naudojimas

Degalų pratekėjimas, dalelių filtro  
defektas

Sumažėja variklio galia, atsiranda  
neigiamas poveikis deginių kiekiui ir net 
variklio gedimas

6. Purkštuko korpuso mechaninis  
gedimas arba korozija Degalų pratekėjimas Variklio užgesimas, variklio užsidegimas

Konsultacijas, susijusias su dyzelinių maitinimo sistemų gedimu, remontu ir priežiūra, pateikia:  
Andrius Bendoraitis, techninių produktų vadybininkas, tel. +370 6 867 4473. 
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„Champion” – naujos ir patobulintos gaminių techninės charakteristikos

Pakeistos „Easyvision“ valytuvų techninės charakteristikos, siekiant patenkinti greitai augančio vidutinės klasės rinkos segmento 
poreikius. Naujoje programoje numatyti ir estetiniu, ir efektyvumo požiūriu gerokai patobulinti šluostikliai, taip pat visiškai naujas 
„Retro Clip“ asortimentas.

Berėmiai „Easyvision“ valytuvai

• NAUJA patobulinta simetriška   
    konstrukcija.
• Patobulinta išvaizda – tarsi OE išvaizda.
• „Septyni viename“ –  
    „Universal Multi Clip“ valytuvo   
    tvirtinimo sistema. 
• 15-os valytuvų asortimentas, įskaitant  
    naująjį 80 cm ilgį.  
• Dėl naujos jungčių sistemos tinka 95 %  
    automobilių.
• Nauja blisterinė pakuotė. 

Berėmiai „Retro Clip“ valytuvai

• NAUJAS specialus „Retro Clip“  
    asortimentas.
• Lengvai pakeičiami standartiniai 
valytuvai.
• Dėl naujos jungčių sistemos tinka 95 %   
    automobilių.
• Tiesiogiai montuojami prie 9 x 3 arba 9 x  

    4 kabliuko formos jungties.
• 11-os valytuvų asortimentas. 

Standartiniai valytuvai

• 13-os ilgių rėminė konstrukcija       
    sumontuota jungtimi.
• Dėl naujos jungčių sistemos tinka 90 %  
    automobilių.
• Parduodami po vieną arba pakuotėmis.
• Patobulinta blisterinė pakuotė. 

Galinio lango valytuvai

• 3 valytuvų asortimentas. 
• Plastikinio rėmo valytuvai populiariems  
    modeliams.
• Patobulinta blisterinė pakuotė. 

• Viena sistema suteikia galimybę prijungti 7 populiarių OE tipų svirtis.
• Pakuotėje iš anksto sumontuota „Multi Clip“ sistema tinka 5 tipų svirtims.
• Dvi papildomos „easy fit“ jungtys.
• Lengvai tvirtinama.
• Geriausias suderinamumas savo klasėje.

NAUJA „septyni viename“ sistema „Multi Clip“ 

1. Kaištinė jungtis 22 mm

2. Viršutinis fiksatorius

3. Viršutinis fiksatorius  
(BMW)

4. Šoninis kaištis 19 mm

5. Šoninis kaištis 22 mm

6. Kaištinė jungtis 19 mm

7. Plokščioji kaištinė jungtis
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Nauja detalių numeravimo sistema

E F 60 / B01
Prekės ženklo porūšis
E – „Easyvision“

Valytuvų tipas
F – „Flat Multi Clip“
R – „Retro Clip“
P – plastikiniai
   – tradiciniai

Dydis (cm)
Vieno valytuvo ilgis Pakuotės kodas

B01 – vienas valytuvas 
blisterinėje pakuotėje 
W10 – 10-ies valytuvų 
pakuotė

EU53/C01 ER53/B01

EU55/C01

EU48/C01

EU65/C01

ER55/B01

ER48/B01

ER65/B01

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

Senos pakuotės Nr. Naujos pakuotės Nr.

EU60/C01 EF60/B01

EU53/C01

EU65/C01

EU60/C01

EU55/C01

EU45/C01

EU48/C01

EU40/C01

EF53/B01

EF65/B01

ER60/B01

EF55/B01

EF45/B01

EF48/B01

EF40/B01

Senos pakuotės Nr. Naujos pakuotės Nr.

X48E/B01 E48/B01

X65E/B01

X29EP/B01

X45E/B01

X36EP/B01

X41E/B01

X41EP/B01

E65/B01

EP29/B01

E45/B01

EP36/B01

E41/B01

EU45/C01

X53E/B01

EU40/C01

X55E/B01

X60E/B01

ER45/B01

E53/B01

ER40/B01

E55/B01

E60/B01

EP41/B01

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

• suprantamesnė,
• lengviau rasti reikiamas detales,
• struktūrizuota, siekiant apibrėžti kiekvieną detalę.
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Bendrovė „NGK Spark Plug Europe“ uždegimo žvakes tiekia 
pirmajam „Ferrari“ hibridiniam sportiniam automobiliui „LaFerrari“

 „NGK Spark Plug Europe“ bendrovei „Ferrari“ tiekia uždegimo žvakes, skirtas šio gamintojo pirmajam hibridiniam sportiniam 
automobiliui „LaFerrari“, oficialiai pristatytam 2013 m. Ženevos automobilių parodoje. Iš viso bus pagaminti tik 499 šie 
išskirtiniai lenktyniniai automobiliai. Kiekviename jų sumontuotas 6,3 litro V12 variklis ir NGK MR8AP8H JS uždegimo žvakės su 
papildomomis jutiklių funkcijomis.

Anot automobilių gamintojo, „LaFerrari“ 
bus daugiausiai arklio galių turintis 
„Ferrari“ modelis, tačiau jo kuro 
sąnaudos bus 40 procentų mažesnės nei 
pirmtakų. Galingas 6,3 litro V12 variklis 
pasižymi 789 arklio galių galia, variklį 
papildo 163 arklio galių „HY-KERS“ 
energijos rekuperacijos sistemos blokas. 
Šis automobilis išvysto didesnį nei 360 
kilometrų per valandą greitį.
Šiam projektui „Ferrari“ pasirinko  
NGK MR8AP8H JS uždegimo žvakes, jau 
išbandytas ir patikrintas „Ferrari“  
„F458 Italia“ modelio V8 variklyje bei 
„F12 Berlinetta“ modelio V12 variklyje. 
HEX 16 uždegimo žvakėje yra ilgas 22 mm 
M10 sriegis, sukurtas specialiai „Ferrari“ 
varikliams, siekiant pritaikyti žvakę šio 
gamintojo sudėtingai degimo kameros 
konstrukcijai.
MR8AP8H JS uždegimo žvakėje 
naudojama dvigubai įžeminto elektrodo 

konstrukcija ir centrinis elektrodas su 
platininiu žiedu, suvirintu naudojant 
lazerį. Šis brangusis metalas leidžia visiškai 
apsaugoti elektrodą nuo karštų dujų 
korozijos ir uždegimo erozijos poveikio 
net esant didelei apkrovai, itin aukštai 
temperatūrai bei slėgiui.

Be to, ši uždegimo žvakė suteikia galimybę 
ją naudoti kaip jutiklį, siekiant nustatyti 
variklio detonavimą. Centrinis elektrodas 
yra sujungtas su nepriklausomu valdymo 
bloku, matuojančiu joninę srovę tarp 
elektrodų. Ši srovė yra proporcinga 
jonizacijos lygiui degimo kameroje. Atlikus 
atitinkamą analizę, ši informacija leidžia 
susidaryti tikslų degimo proceso kokybės 
paveikslą. Ši sistema suteikia galimybę 
nustatyti pradinius uždegimo pertrūkio bei 
detonacijos etapus, todėl variklio valdymo 
sistema gali atitinkamai reguliuoti savo 
nustatymus.

MR8AP8H JS uždegimo žvakėje naudojama 
dvigubai įžeminto elektrodo konstrukcija 
ir centrinis elektrodas su platininiu žiedu, 
suvirintu naudojant lazerį.
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Nuo 2015 m. automobiliuose taps privaloma pagalbos iškvietos sistema „eCall“, 
automatiškai suveikianti patekus į avariją

Siekdama visoje ES švelninti didelių 
avarijų keliuose pasekmes, Komisija priėmė 
du pasiūlymus, siekdama užtikrinti, 
kad iki 2015 m. automobiliuose būtų 
įdiegta automatinė skambinimo pagalbos 
tarnyboms funkcija patekus į didelę avariją. 
Didelės avarijos atveju „eCall” sistema 
automatiškai skambina Europos bendruoju 
pagalbos telefono numeriu 112. Ji praneša 
pagalbos tarnyboms transporto priemonės 
vietą net jei vairuotojas yra netekęs 
sąmonės arba pats negali paskambinti. 
Prognozuojama, kad tokia sistema per 
metus galėtų išgelbėti iki 2 500 gyvybių 
(MEMO/13/547).
Šie teisės aktų projektai užtikrins, kad nuo 
2015 m. spalio mėn. visų naujų modelių 
keleiviniuose automobiliuose ir lengvosiose 
transporto priemonėse būtų įdiegta 
sistema „112 eCall“ ir kad būtų sukurta 
reikiama infrastruktūra, leidžianti tinkamai 
priimti ir tvarkyti pagalbos iškvietas 
bendrosios pagalbos skambučių centruose 
ir užtikrinanti paslaugos „eCall“ teikimo 
suderinamumą, sąveikumą ir tęstinumą. 
Šiandienos pasiūlymai žymi naują erą 
užtikrinant didesnį saugumą ES keliuose. 
Pernai ES keliuose žuvo 28 000 asmenų, 
o 1,5 mln. buvo sužeista. Įvykus avarijai 
kiekviena minutė yra gyvybiškai svarbi 
norint išgelbėti sužeistus asmenis. 

Technologija „eCall“ suteikia daug 
galimybių išgelbėti žmonių gyvybes, 
nes visoje ES gerokai sumažėja 
pagalbos tarnybų atvykimo laikas.

Prognozuojama, kad sistema „eCall“ 
leis 40 % sutrumpinti reagavimo į 
nelaimę laiką miesto vietovėse ir  
50 % – kaimo vietovėse, ir per metus 
bus išgelbėta iki 2500 gyvybių

ES masto sistemos „eCall“ sukūrimas rodo 
svarbią pažangą kelių eismo saugos srityje. 
Įdiegus šią sparčiai veikiančią sistemą ES 
piliečiai galės jaustis saugesni – ji padės 
išvengti keliuose mirties atvejų ir leis 
greitai suteikti pagalbą susižalojus. Su 
šia sistema mūsų transporto priemonės 
bus išmanesnės, dėl to padidės mūsų 
konkurencingumas.
ES masto sistema „eCall“ reiškia didelę 
pažangą kelių eismo saugos srityje. Kai 
prireikia skubios pagalbos, daug geriau 
būti prisijungus prie šios sistemos nei jos 
neturėti. 

Sistemos „eCall“ nauda

Per sistemą „eCall“ gauti duomenys leis 
skubios pagalbos tarnyboms greičiau 
suteikti pagalbą transporto priemonių 
vairuotojams ir keleiviams. Taip bus 
išgelbėta daugiau gyvybių ir greičiau 
pradėtas gydymas susižalojus. Sistema 
„eCall“ bus naudinga ne tik kelių eismo 
saugai – ji leis gerokai sumažinti po eismo 
įvykių susidarančias spūstis ir antrinių 
eismo įvykių skaičių, kurie kyla dėl 
neapsaugotų eismo įvykių vietų. Pramonė 
irgi turės naudos: yra daug bendrovių, 
kurios susijusios su įvairių sistemai „eCall“ 
reikalingų technologijų bei komponentų 
tiekimu ir paslaugų teikimu, įskaitant 
transporto priemonėse montuojamas 
sistemas, belaidį duomenų perdavimą ir 
bendrųjų pagalbos centrų sistemas. Be to, 
transporto priemonėse montuoti skirta 
„eCall“ įranga galėtų būti naudojama 
teikiant papildomą pridėtinę vertę 
sukuriančias paslaugas (kaip antai vogtų 
automobilių atsekimas).

Teisės aktų pasiūlymai dėl privalomos 
„eCall“ sistemos sukūrimo

Komisija siūlo du teisės aktus, padėsiančius 
sukurti ir įdiegti šią sistemą: 
• Reglamentas dėl tipo patvirtinimo 

reikalavimų dėl „eCall“ sistemos įdiegimo 
(ir kuriuo iš dalies keičiama susijusi 
Direktyva 2007/46/EB), kad transporto 
priemonės būtų pritaikytos prie sistemos 
„eCall“.
• Sprendimas dėl ES mastu veikiančios 
sąveikiosios sistemos „eCall“ įdiegimo, kad 
viešoji infrastruktūra būti pritaikyta prie 
sistemos „eCall“.
Šie pasiūlymai apvainikuoja Komisijos 
trijų etapų teisėkūros darbą siekiant, kad 
sistema „eCall“ būtų privaloma visoje ES 
(žr. IP/11/1010 ir Deleguotąjį reglamentą 
Nr. 305/2013).  Komisija anksčiau 
yra raginusi visoje Europoje sistemą 
„eCall“ savanoriškai įdiegti iki 2009 m. 
(IP/09/1245), tačiau tai vyko pernelyg 
lėtai. 

Kaip veikia pagalbos iškvieta

Sistema „eCall“ aktyvinama automatiškai, 
kai tik automobilyje įrengti jutikliai 
nustato, kad įvyko didelė avarija. 
Įsijungusi sistema surenka Europos 
pagalbos numerį 112, užmezga telefono 
ryšį su atitinkamu pagalbos skambučių 
centru ir nusiunčia detales apie avariją 
gelbėjimo tarnyboms, nurodydama 
avarijos laiką, tikslią transporto priemonės 
vietą ir judėjimo kryptį (tai itin svarbu 
greitkeliuose ir tuneliuose). Sistemą 
„eCall“ galima aktyvinti ir rankiniu būdu, 
paspaudus automobilyje esantį mygtuką; 
tai gali padaryti, pavyzdžiui, didelę avariją 
pamatęs asmuo.
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Naujų baterijų tikrinimas elektroniniais baterijų tikrintuvais

Šios problemos technines priežastis bendrovė „Bosch“ žino seniai. Iš esmės BAT 121 tikrintuvas rodo teisingus visų tipų 
12 V paleidimo baterijų bandymų rezultatus. Deja, visų tipų baterijos visą projektinę galią pasiekia tik tada, kai kelias dienas 
naudojamos automobilyje. Kai kurių tipų nenaudotų baterijų arba jų serijų faktinė galia skiriasi nuo projektinės daugiau nei kitų. 
Taip yra dėl techninių priežasčių ir nereiškia, kad baterija sugedusi. Bet baterijų gamintojai dažnai susiduria su nepagrįstais 
reikalavimais pakeisti baterijas.

Spręsti apie naujų baterijų galią „Bosch“ 
rekomenduoja remiantis atvirosios 
grandinės įtampos matavimais (tai 
atlikti galima naudojant BAT 121 
įrenginį).  Jeigu naujos baterijos šaltojo 
paleidimo srovė (angl. Cold cranking 
ampers) matuojama BAT 121 įrenginiu, 
rezultatus reikia lyginti su kitų naujų 
tos pačios serijos ir to paties senumo 
baterijų šaltojo paleidimo srove. Tačiau 
dėl aukščiau minėtų priežasčių patikimai 
nustatyti naujos baterijos kokybės tokiu 
būdu negalima. Į BAT 121 įrenginio 
šalia reikšmės procentais (%) rodomą 
tekstinį pranešimą (pvz., „replace battery“ 
– pakeiskite bateriją) atsižvelgti nereikia, 
jeigu vertinate naujas baterijas, kurios 
niekada nebuvo naudojamos automobilyje. 

Joks baterijų matavimo įrenginys negali 
nustatyti, kad yra bandoma nauja baterija, 
dar nepasiekusi maksimalių eksploatavimo 
charakteristikų.
Naudojant pagal instrukcijas, BAT 121 
įrenginys yra visiškai tinkamas vertinant 
baterijų, kurios automobilyje buvo 
naudojamos kelias ar daugiau dienų, 
kokybę.  Čia aprašoma problema kyla 
visiškai ne dėl įrenginio BAT 121. Naujų 
baterijų darbinių charakteristikų matavimo 
problema išsprendžiama keletą kartų 
įkrovus ir iškrovus bateriją.
Svarbu: naujomis baterijomis vadiname 
nenaudotas baterijas, niekada nenaudotas 
automobilyje (važiuojant).
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Kaip multimetru išmatuoti įtampos svyravimus
Įtampos svyravimų sukeliamų gedimų aptikimo technologija

Pasitelkus skaitmeninį multimetrą ir šiek tiek žinių, galima sėkmingai diagnozuoti elektros sistemų sutrikimus.

Gebant tinkamai perskaityti multimetro duomenis, kartais galima išvengti netinkamos diagnostikos padarinių. Matuojant įtampą, 
multimetro rodmenys rodo potencialų skirtumą tarp raudono ir juodo zondų matavimo duomenų.
Pavyzdžiui, jei raudonas zondas yra prijungtas prie 12 V, o juodas zondas – prie 0 V, multimetras rodys 12 V, nes skirtumas tarp 12 ir 0 
yra 12.
Jei abu zondai prijungti prie 12 V (įtampa nesiskiria), multimetras rodys 0.
Prieš atliekant automobilio elektros sistemos patikrą, būtina žinoti įtampos ekvivalentą. Šiuos duomenis galima gauti multimetrą 
prijungus prie automobilio akumuliatoriaus. Raudonas zondas jungiamas prie teigiamo gnybto (+), juodas zondas – prie neigiamo 
gnybto (-). 
Toliau pateikiamos instrukcijos, kaip tinkamai atlikti visą procedūrą.

PIRMAS VEIKSMAS

Patikrinkite, ar išjungto multimetro zondai 
prijungti prie tinkamų jungčių.

ANTRAS VEIKSMAS

Nustatykite multimetro padėtį „Volts DC“ 
(nuolatinės srovės įtampa).

TREČIAS VEIKSMAS

Prijunkite raudoną ir juodą zondą prie 
atitinkamų akumuliatoriaus gnybtų.

Šiuo atveju, tikrinant įtampą teigiamame ir 
neigiamame automobilio akumuliatoriaus 
gnybtuose (kai automobilis neveikia), 
multimetras turi rodyti apie 12,7 volto. Tai 
vadinama potencialiu skirtumu. 
Matuojant įtampos skirtumą saugiklyje 
(arba bet kuriuose dviejuose elektros 
grandinės taškuose), tinkamai veikiančioje 
grandinėje multimetras turi rodyti 0, nes 
raudono ir juodo zondo fiksuojama įtampa 
yra vienoda. Suvokus šią teoriją, lengviau 
išvengti diagnostinių klaidų.

Iš pirmiau aprašyto pavyzdžio aišku, 
kad įtampa akumuliatoriaus teigiamame 
gnybte yra mažesnė nei variklio starterio 
teigiamame gnybte. Dabar patikrinsime 
kabelio vientisumą. Norint atlikti šį testą, 
reikia nustatyti multimetro padėtį  
„Volts DC“, o zondai turi būti prijungti 
prie abiejų kabelio galų, kaip pavaizduota 
paveikslėlyje.

Kad kabeliu imtų tekėti srovė, automobilio variklį reikia priversti suktis. Taip 
užtikrinama, kad rodmenys gauti normaliomis darbinėmis sąlygomis, o ne esant statinei 
būsenai. Testuojant automobilio darbą reikia apriboti, kad nepasileistų variklis. 
Atliekant šį testą multimetro rodmuo neturi viršyti 0,5 V. Tuomet kabelis yra tinkamas 
naudoti.
Jei multimetro rodmenys didesni už rekomenduojamus, kabelis pažeistas arba elektros 
grandinėje susidariusi didelė varža.

Tą patį testą galima atlikti ir su įžeminimo grandine. 
Prijungus multimetrą prie neigiamo akumuliatoriaus gnybto ir starterio įžeminimo taško, 
kaip pavaizduota paveikslėlyje, turėtų būti gautas apie 0,5 V rodmuo. Tai reikštų, kad 
kabelis yra tinkamas naudoti.

Tą pačią įtampos svyravimo technologiją galima pritaikyti bet kokiai automobilio elektrinei grandinei, tai patikimas būdas aptikti šiuos 
gedimus:
• Atvira grandinė (nutrūkus laidui arba perdegus saugikliui).
• Didelė varža (aprūdijus gnybtams arba pažeidus laidą).
• Vartotojo sukeltas gedimas.
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Automobilių ratų tvirtinimas

Problema

Per silpnai arba per stipriai priveržus ratą 
kyla didelė rizika, kad jis nukris arba 
deformuosis tvirtinimo detalės. 

Priežastis

Keletą kartų priveržus ratą pakinta 
pradinio įtempimo jėgos kreivė. Kaskart 
priveržiant arba atsukant varžtus 
pažeidžiamas sriegio paviršius, dėl to 
sriegyje arba po galvute padidėja trintis. 
Rato varžtų sriegyje padidėjus trinčiai 
greičiau, nei turėtų, atsipalaiduoja 
dinamometrinis raktas. Dėl to 
nebeįmanoma pasiekti automobilio 
gamintojo numatytos pradinio įtempimo 

jėgos ties rato stebulės – ratlankio – ir rato 
tvirtinimo detalių jungtimi (žr. diagramą). 
Trinties koeficientas ypač padidėja, jei 
ratų tvirtinimo detalės surūdijusios, 
nešvarios arba pažeistos ir dėl to sumažėja 
pradinio įtempimo jėga (žr. 1 ir 2 pav.). 
Visiškai priešingai yra, jei ratų tvirtinimo 
detalės nuolat tepamos. Šiuo atveju trintis 
sumažėja, dėl to rato varžtų prisukimo 
momentas būna netinkamas, nors ir 
naudojote dinamometrinį raktą. Varžtus 
perveržti nesunku, jei visai nenaudojote 
dinamometrinio rakto. Tai ilgainiui lemia  
plastinės deformacijos padidėjimą (3 pav.).

CT 909 K5 pavaros grandinės komplekto, skirto „VW”, „Audi“, „Škoda“ ir „Seat“ 
automobiliams, keitimas 1,8 T arba 2,0 į CT 909 K10

Hidraulinio įtempimo sklendės pakeitimas mechaninio įtempimo guoliu

Problema

Pavaros grandinės komplekte esančios 
detalės neatitinka prieš tai automobilyje 
sumontuotų detalių.

Priežastis:

Anot originalių įrenginių gamintojo, 
kataloge nurodytuose atitinkamuose  
automobiliuose naudojama nauja 
įtempimo sistema su mechaninio įtempimo 
guoliu. Hidraulinio įtempimo sklendė su 
mažu skriemuliu pakeičiama nauja, kurioje 
yra tik viena skriemulio gembė.

1 pav. Keistinas variantas

2 pav. Nauja įtempimo sistema

Atminkite

Verždami detales būtinai 
priveržkite tokia sąsūkos jėga, 
kokią rekomenduoja automobilio 
gamintojas.

Sprendimas:

Sumontavę pavaros grandinę 
ir gembę su mažu skriemuliu, 
sukdami ekscentrinį veleną pasukite 
įtempimo guolį iki žymės.  Du kartus 
paleidę variklį patikrinkite jo padėtį. 
Priveržkite įtempimo guolio veržlę iki 
23 +/- 3 Nm sukimo momento.

Sprendimas

Kiekvieną kartą prieš verždami ratus 
apžiūrėkite, ar nepažeistos ratų tvirtinimo 
detalės! Jeigu jos surūdijusios arba 
deformuotos, patartina pakeisti. Jeigu 
pažeistas rato stebulės sriegis, ją taip pat 
reikėtų pakeisti.

Pradinio įtempimo jėgos kreivė

Priveržimo procedūrų skaičius
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Žirkliniai automobilių keltuvai

Žirkliniai keltuvai – plati kategorija. Ji 
apima visus keltuvus, kurie kelia krovinį po 
platformomis esančiu į akordeoną panašiu 
mechanizmu. 

Žirkliniai automobilių keltuvai gali būti 
priskiriami ir prie keltuvų, kurie remiasi 
į automobilio ratus, ir prie keltuvų, 
kurie remiasi į automobilio kėbulą. Dėl 

kolonų ir kintamo ilgio letenų dviejų 
kolonų automobilių keltuvai reikiamame 
aukštyje gali išlaikyti įvairias transporto 
priemones. Tačiau didžiausias dviejų 
kolonų automobilių keltuvo pranašumas 
yra mažesnė nei keturių kolonų 
automobilių keltuvo kaina, mažesnis 
užimamas plotas ir patogesnė ir geresnė 

jiems paprastai nereikia jokio papildomo 
pagrindo paruošimo. Stabili keturių 
kolonų konstrukcija idealiai tinka dviem 
automobiliams statyti, kai yra tik viena 
vieta, vieną iš jų pakeliant į viršų.

Keturių kolonų automobilių keltuvus 
sudaro daugiau įrangos ir jiems 
pagaminti sunaudojama daugiau 
medžiagų, tad šie keltuvai paprastai 
kiek brangesni nei dviejų kolonų 
keltuvai.

Dviejų kolonų automobilių keltuvai 
gali būti simetriški arba asimetriški. 
Simetriškus automobilių keltuvus 
galima atpažinti iš to, kad jų 
kolonos idealiai nukreiptos viena 
į kitą, o kiekviena keltuvo letenų 
pora laiko maždaug 50 % krovinio. 
Asimetriškieji automobilių keltuvai 
turi letenas, kurių ilgis gale ir priekyje 
skiriasi, o kolonos yra pasuktos.

Žirkliniai automobilių keltuvai gali būti 
įvairios galios ir aukščio. Nedidelio 
kėlimo aukščio automobilių keltuvai 
kelia iki 90 centimetrų nuo žemės, 
vidutinio kėlimo aukščio automobilių 
keltuvai kelia 90–120 centimetrų, o 
didelio kėlimo aukščio keltuvai gali 
kelti gerokai aukščiau.

Nuodugnus automobilių keltuvų palyginimas

Automobilių keltuvų būna įvairių, tačiau daugumą jų galima suskirstyti į dvi kategorijas pagal keltuvo ir automobilio lietimosi taškus: 
keltuvai, kurie kelia automobilį remdamiesi į jo ratus, ir keltuvai, kurie remiasi į automobilio kėbulą. Populiariausi yra keturių kolonų 
keltuvai (keltuvas remiasi į ratus) ir dviejų kolonų keltuvai (keltuvas remiasi į kėbulą). Toliau išsamiau aptariamos šios automobilių 
keltuvų rūšys ir jų atliekamos funkcijos.

Keturių kolonų automobilių keltuvai

Keturių kolonų automobilių keltuvai 
pasižymi dideliu universalumu, kai reikia 
kelti didelį svorį. Jie gali pakelti didesnį 
svorį nei dviejų kolonų keltuvai, nes 
turi dvi papildomas atramines kolonas. 
Keturių kolonų automobilių keltuvus labai 
paprasta naudoti, nes ant keltuvo takų 
automobilis tiesiog užvažiuoja ir sustoja. 
Keturių kolonų automobilių keltuvai 
taip pat labai populiarūs todėl, kad 

Dviejų kolonų automobilių keltuvai

Dviejų kolonų automobilių keltuvai yra 
populiariausi. Jie keldami automobilį 
remiasi į automobilio kėbulą. Tokius 
keltuvus greičiausiai sutiksite automobilių 
remonto dirbtuvėse. Dėl dviejų ypač tvirtų 

Taip pat, jeigu ketinate naudoti keturių 
kolonų automobilių keltuvą techninei ratų 
apžiūrai, pravartu investuoti į papildomą 
hidraulinį kėliklį ratams pakelti nuo 
keltuvo takų.

prieiga prie ratų. 
Šios dvi ypatybės lemia tai, kad 
asimetriniai keltuvai puikiai tinka 
ilgesnėms transporto priemonėms, kurių 
svorio centras yra gerokai nutolęs nuo 
kėbulo centro, taip pat lieka daugiau vietos 
automobilių durims, todėl operatorius turi 
tiesioginę prieigą prie automobilio salono. 
Tačiau dviejų kolonų automobilių keltuvai 
turi trūkumų: jie gerokai aukštesni nei 
kiti automobilių keltuvai, todėl reikia 
gerai apgalvoti jų įrengimo vietą, be to, 
norint pasiekti ant automobilio kėbulo 
esančias kėlimui skirtas vietas reikia skirti 
daugiau dėmesio detalėms ir automobilių 
nepavyksta pastatyti taip patogiai, kaip su 
keturių kolonų automobilių keltuvu. 

žemo tokių keltuvų profilio automobilio 
tvirtinimo procedūra paprastai nekelia 
jokių problemų. Pastačius lengvąjį 
automobilį arba vilkiką ant žirklinio 
keltuvo, daugiau beveik nieko nereikia 
daryti, išskyrus žirklinius keltuvus, kurie 
remiasi į automobilio kėbulą: norint 
pakelti automobilį jo nepažeidžiant, 
automobilį virš keltuvo reikia pastatyti 
pakankamai tiksliai. 
Nenaudojami žirkliniai automobilių 
keltuvai nuleidžiami į žemutinę padėtį ir 
užima gana vietos. Tai puiki ypatybė, jeigu 
keltuvą naudojate namuose ir norite ant jo 
pastatyti automobilį, kai nereikia kėlimo 
funkcijų. Tačiau žirkliniai keltuvai niekada 
nenusileidžia tiek, kad būtų nematomi, 

nebent yra sumontuoti grindų lygyje. Taip 
pat šių keltuvų negalima naudoti dviem 
automobiliams laikyti vienoje vietoje. 
Dar vienas žirklinių keltuvų trūkumas – 
sunkesnė prieiga prie pakeltos transporto 
priemonės dugno dėl po keltuvo platforma 
esančių keliamųjų mechanizmų.
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Mobiliųjų kolonų automobilių keltuvai

Idėja labai paprasta: jeigu reikia pakelti 
ką nors labai didelio ir sunkaus, tiesiog 
pridėkite daugiau kolonų! Mobiliųjų 
kolonų automobilių keltuvai suteikia 
galimybę esant reikalui pridėti (arba 

Stovėjimo vietų keltuvai

Iš esmės stovėjimo vietų keltuvai užima 
šiek tiek mažesnį plotą nei keturių kolonų 
keltuvai, tačiau jų veikimo principas labai 
panašus. Viena arba dvi kolonos laiko 
keliamąją platformą, kuri suprojektuota 
taip, kad po ja būtų galima pastatyti 
kitą lengvąjį automobilį arba vilkiką. 
Todėl naudojant keltuvą nuosavame arba 

Kilnojamieji automobilių keltuvai

Pastaraisiais metais kilnojamieji 
automobilių keltuvai vis labiau populiarėja 
tarp žmonių, kurie garaže turi nedaug 
vietos ir siekia kuo geriau ją išnaudoti. 
Daugeliu atvejų kaip kilnojamuosius 
automobilių keltuvus galima naudoti 
mažesnės galios keturių kolonų 
automobilių keltuvus su ratukais, kitais 
atvejais taip pat naudojami žirkliniai 
keltuvai su ilga rankena, kilnojamojo 
korpuso vienos kolonos keltuvai ir 
nedidelės galios dviejų kolonų automobilių 
keltuvai.
Kalbant apie kilnojamuosius keltuvus 
reikia turėti omenyje, kad naudojant šiuos 
mažesnius kilnojamuosius automobilių 

pašalinti) itin patvarių kolonų. Mobiliųjų 
kolonų automobilių keltuvai šiuo metu 
leidžia tvirtinti automobilius už ratų, ir 
lengvajam automobiliui arba vilkikui kelti 
naudojami ne takai, o keliamosios šakės. 

viešajame garaže vieno automobilio vietoje 
galima pastatyti du automobilius.
Stovėjimo vietų keltuvai turi ne du takus, 
o visą užvažiuojamąją platformą, todėl 
šio tipo automobilių keltuvai neskirti 
automobilių techninės apžiūros ir remonto 
darbams. Stovėjimo vietų keltuvai skirti 
naudoti vien automobilių stovėjimo 
vietose.

keltuvus dėl funkcionalumo aukojama 
galia. Naudodami juos negalėsite pakelti 
didesnių ir sunkesnių automobilių. Prieš 
pasirinkdami kilnojamąjį keltuvą, visuomet 
įsitikinkite, kad jūsų pageidaujamo 
naudoti automobilių keltuvo galia yra 
pakankama pageidaujamoms transporto 
priemonėms kelti. 

Ratų suvedimui atlikti tinkami 
automobilių keltuvai

Ratų suvedimui atlikti skirti automobilių 
keltuvai priskiriami ypatingai klasei, nes 
turi papildomų funkcijų, leidžiančių 
lengviau atlikti lengvųjų automobilių arba 
vilkikų ratų suvedimą. Ratų suvedimo 
keltuvai gali būti bet kokios rūšies anksčiau 

minėti automobilių keltuvai, kurie pakelia 
automobilį remdamiesi į jo ratus (keturių 
kolonų keltuvai, žirkliniai keltuvai) ir 
kurie turi takuose integruotas specialias 
sukamąsias ir slystančiąsias plokštes, kad 
būtų galima lengvai pasukti ratus. Dėl šios 
priežasties mobiliosios kolonos, stabiliai 
laikančios ratus jų keliamosiose šakėse, 
negali būti naudojamos ratų suvedimui 
atlikti.

CT 881 K3 pavaros grandinės komplektas, 
pvz., „Ford“ 1,25 16 V / 1,4 16 V / 1,6 16 V varikliams

Problema:

Komplekte yra skirtingo ilgio alkūninio 
veleno varžtai (29 ir 44,5 mm).

Priežastis:

Ilgasis 44,5 mm varžtas naudojamas nuo 
2005 m. rugpjūčio 15 d.

1 pav. 29 mm variantas. 2 pav. 44,5 mm variantas.

Sprendimas:

Norėdami įsitikinti, kad naudojamas 
tinkamas varžtas, turite nustatyti 
skylės gylį. 42 mm – 29 mm varžtas; 
52 mm – 44,5 mm varžtas.

Abu varžtai priveržti iki 40 Nm + 90° 
sukimo momento.

Kaip matote, prieš perkant 
automobilių keltuvą reikia apsvarstyti 
daug dalykų. Jeigu žinosite, kiek 
turite vietos, automobilio matmenis, ir 
nusistatysite keltuvui išleistiną sumą, 
bus gerokai lengviau nuspręsti, kokio 
automobilių keltuvo jums reikia.
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Gedimų identifikavimas ir šalinimas – stabdžių diskai

Netinkamas montavimas

Išvaizda. Pažeistas stebulės paviršius ir (arba) ties montavimo angomis yra įtrūkimų.
Priežastis. Netinkama varžtų veržimo seka. Nepakankamas sukimo momentas.
Rezultatas. Juntama vibracija, ypač tik pradėjus naudoti stabdžius.
Sprendimas. Pakeiskite diskus ir montuodami laikykitės montavimo veiksmų eiliškumo bei gamintojo 
rekomenduojamo sukimo momento.

Išvaizda. Nuo stabdomojo paviršiaus atsiskyrusi disko stebulė. 
Priežastis. Mechaninis spaudimas dėl netinkamo lygiavimo. Netinkamai surinktas arba sulygiuotas suportas ir 
diskas, dėl to asimetriškai dėvisi stabdomasis paviršius ir galiausiai dėl to atitrūksta disko stebulė. 
Rezultatas. Iš pradžių stabdant girdimas didelis triukšmas ir jaučiama vibracija, atitrūkus disko stebulei, galiausiai 
visiškai sugenda stabdžiai.
Sprendimas. Reikia apžiūrėti visą stabdžių sistemą ir susijusias detales. Pakeiskite visas sugedusias detales ir 
sumontuokite naujus diskus, laikydamiesi gamintojo rekomenduojamo sukimo momento ir eiliškumo. Prieš 
montuodami diskus patikrinkite, ar stabdžių suportas tinkamai sumontuotas ant ašies ir sureguliuotas.

Išvaizda. Atitrūkęs arba deformavęsis stebulės paviršius.
Priežastis. Per stipriai priveržti varžtai, nesilaikoma gamintojo rekomenduojamo sukimo momento  
ir eiliškumo.
Rezultatas. Atitrūkęs disko paviršius. Visiškai sugedę stabdžiai.
Sprendimas. Apžiūrėkite visą stabdžių sistemą ir susijusias detales. Pakeiskite visas sugedusias detales ir 
sumontuokite naujus diskus, laikydamiesi gamintojo rekomenduojamo sukimo momento ir eiliškumo.

Susijusių detalių gedimai

Išvaizda. Kai kuriose disko vietose yra mėlynų dėmių, tamsesnių spalvų. Vietinio perkaitimo požymiai.
Priežastis. Per didelis stebulės mušimas. Dėl netolygaus disko ir trinkelės sąlyčio atsiranda didelė vibracija. Dėl jos 
kai kurios vietos pernelyg įkaista ir dėl to atsiranda spalvos pakitimų (pamėlimas).
Rezultatas. Vis didėjantis triukšmas ir vibracija.
Sprendimas. Pašalinkite rato stebulės mušimo priežastį ir įsitikinkite, kad mušimas neviršija normos.

Išvaizda. Ant disko yra griovelių.
Priežastis. Gilių griovelių atsirado dėl abrazyvinių dalelių, esančių tarp trinkelių ir disko. Galbūt į stabdžių sistemą 
pateko šiukšlių (kelio dangos dalelių dulkių, purvo, vandens) arba naudojamos prastos frikcinės medžiagos.
Rezultatas. Stabdant ir važiuojant girdimas triukšmas, dėl sumažėjusio stabdžių paviršiaus sumažėja stabdžių 
efektyvumas.
Sprendimas. Pakeiskite trinkeles ir diskus.

Išvaizda. Deformavęsis stebulės paviršius ir (arba) aplink jį yra įtrūkių.
Priežastis. Per didelis centravimo varžto sukimo momentas.
Rezultatas. Vibracija atsiranda ir nedingsta jau nuo pirmojo  stabdymo.
Sprendimas. Pakeiskite diskus, kad sumažėtų sukimo momentas.  Centravimo varžtai skirti tik užtikrinti, kad 
diskai būtų tinkamoje padėtyje.

Išvaizda. Nešvarus disko paviršius – glazūruotas ir (arba) padengtas tamsiomis dėmėmis.
Priežastis. Ant disko paviršiaus pateko frikcinių medžiagų nuosėdų. Taip dažniausiai nutinka sumontavus 
nekokybiškas stabdžių trinkeles.
Rezultatas. Vibracija, mažas stabdžių efektyvumas ir kietai minamas stabdžių pedalas.
Sprendimas. Montuokite tik kokybiškas stabdžių trinkeles, kurių frikcinės medžiagos yra pritaikytos prie stabdžių 
ir automobilio.

Išvaizda. Ant stebulės paviršiaus yra purvo ir (arba) rūdžių.
Priežastis. Ant stebulės paviršiaus esantys nešvarumai gali trukdyti montuojant nustatyti tinkamą padėtį, dėl to 
gali būti netolygus trinkelės ir disko sąlytis ir nevienodai dėvėtis diskas.
Rezultatas. Nevienodas disko storis, dėl to diskas pradeda vibruoti ir skleisti triukšmą. Vibracija ir triukšmas 
ilgainiui didėja.
Sprendimas. Išimkite diską ir kruopščiai nuvalykite ant rato stebulės ir disko paviršių esančias rūdis ir kitus 
nešvarumus. Patikrinkite, ar nedeformuotas ir nepažeistas atraminis paviršius. Pakeiskite diskus laikydamiesi 
gamintojo rekomenduojamo sukimo momento ir eiliškumo.
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Išvaizda. Radialiniai įtrūkimai arba mėlynos dėmės ties aušinimo angomis.
Priežastis. Mėlynos dėmės byloja apie atsirandančius įtrūkimus. Taip nutinka dėl metalo pokyčių detalės 
paviršiuje, dėl kurių jis tampa kietas ir trapus. Taip paprastai nutinka stabdžius veikiant didesne nei projektinė 
apkrova. Taip gali nutikti intensyviai arba neįprastai naudojant stabdžius, pvz., vairuojant agresyviai arba su per 
dideliu kroviniu.
Rezultatas. Sudyla stabdžiai ir (arba) sumažėja jų efektyvumas, girdimas triukšmas, juntama vibracija.
Sprendimas. Pakeiskite diskus, pernelyg neapkraukite stabdžių sistemos ir efektyviau stabdykite varikliu ir (arba) 
pavaromis.

Išvaizda. Ant diskų matyti įvairaus ryškumo ir atspalvių dėmių (mėlynų, violetinių, auksinių).
Priežastis. Netinkamas pritrynimas. Normalu, kad sumontavus naujus stabdžius ant paviršiaus tarp trinkelės 
ir disko gali atsirasti nedidelių pakitimų. Jeigu paviršius netinkamai printrintas, metaliniai frikciniai paviršiai 
perkaista ir dėl to atsiranda frikcinio paviršiaus pakitimų.
Rezultatas. Mažas stabdžių efektyvumas dėl sumažėjusios trinties. Gali kilti vibracija. Eksploatuojant tas pačias 
trinkeles ir diskus ji gali ilgainiui stiprėti.
Sprendimas. Pakeiskite diskus ir atlikite reikiamą pritrynimo procedūrą, t. y. pirmuosius 200 kilometrų stabdykite 
saikingai, venkite staigaus ir stipraus stabdymo. 

Nenormalus dilimas

Netinkamas naudojimas arba perkaitimas

Išvaizda. Per didelis nusidėvėjimas. Disko storis mažesnis nei gamintojo rekomenduojamas mažiausias leistinas 
storis.
Priežastis. Nebuvo atliekama reguliari diskų apžiūra arba jie reikiamu metu nepakeisti.
Rezultatas. Sumažėjęs stabdymo efektyvumas, jaučiama didelė vibracija ir triukšmas.
Sprendimas. Apžiūrėkite visą stabdžių sistemą ir susijusias detales. Pakeiskite visas sugedusias detales ir 
sumontuokite naujus diskus, laikydamiesi gamintojo rekomenduojamo sukimo momento ir eiliškumo. Ateityje 
reguliariai atlikite apžiūrą ir priežiūros darbus.

Išvaizda. Netolygiai susidėvėję stabdymo paviršiai. Ties stabdymo paviršiaus viduriu yra mėlynų dėmių. Gali būti 
pastebimų įtrūkimų.
Priežastis. Dėl netinkamai sumontuoto suporto ir (arba) trinkelių pastarosios gali liesti diską nevienodu kampu, 
todėl atskiros skirtingos pusės dėvisi nevienodai. Mėlynų dėmių atsiranda dėl vietinio perkaitimo trinties vietoje.
Rezultatas. Dėl vietinio perkaitimo stiprėja vibracija. Gali sumažėti stabdžių efektyvumas.
Sprendimas. Patikrinkite ir, jei reikia, sutaisykite suportą. Pakeiskite trinkeles tinkamai parinkę jų tipą ir formą.

Išvaizda. Labai susidėvėjęs diskas,  paviršiuje yra griovelių.
Priežastis. Dėl per didelio stabdžių trinkelių dėvėjimosi stabdžių trinkelės galinė plokštelė liečia diską (metalas 
metalą) ir gadina disko paviršių.
Rezultatas. Labai mažas stabdžių efektyvumas ir (arba) padidėjęs stabdymo kelias, girdimas džeržgimas.
Sprendimas. Pakeiskite trinkeles ir diskus. Jeigu įmanoma, patikrinkite, ar tinkamai veikia trinkelių dėvėjimosi 
indikatorius.

Išvaizda. Netolygiai susidėvėjusios stabdžių trinkelės. Vienoje pusėje esanti trinkelė labai susidėvėjusi, kitoje 
pusėje – nedaug.
Priežastis. Užstrigęs suportas. Viena stabdžių trinkelė nuolat liečia disko paviršių, dėl to nusidėvi iki metalinės 
pagrindo plokštelės. Metalinę pagrindo plokštelę liečianti disko pusė labai suraižoma, o kita disko pusė ir kita 
trinkelė išlieka beveik naujos.
Rezultatas. Girdimas nuolatinis džeržgimas, juntama vibracija, neefektyviai veikia stabdžiai. Stabdymas gali būti 
išbalansuotas, automobilį stabdant gali nešti į vieną pusę.
Sprendimas. Patikrinkite, pakeiskite arba sutaisykite suportą. Jei reikia, pakeiskite stabdžių trinkeles ir diskus.

Išvaizda. Dideli grioveliai tarp stebulės ir disko paviršiaus.
Priežastis. Pernelyg susidėvėjus trinkelei ir diskui, gali pasislinkti suporto apkaboje esanti trinkelės nugarinė 
plokštelė. Tokiu atveju susidėvėjusios trinkelės nugarinė plokštelė iškrenta iš savo vietos apkaboje ir suraižo disko 
stebulę, dangtelį ir disko paviršių.
Rezultatas. Labai mažas stabdžių efektyvumas ilgai laikant nuspaustą pedalą ir didelis triukšmas.
Sprendimas. Pakeiskite trinkeles ir diskus. Patikrinkite ir, jei reikia, sutaisykite suportą.



44

Patarimai autoservisams

„Bosch Exchange” pagrindiniai detalių grąžinimo kriterijai

„Bosch” keičia aukščiausios kokybės 
atsargines automobilių detales. Vis dėlto 
naudotos detalės turi būti tinkamos 
restauruoti būklės.

Visos grąžinamos dalys turi atitikti tam 
tikrus toliau išvardytus kriterijus. 

Keitimo sąlygos:

• Produktas turi būti įtrauktas į galiojantį 
keitimo / grąžinimo sąrašą. 
• Detalė turi turėti įskaitomą numerį.
• Supakuota į originalią “Exhange” dežutę.

Detalių nepriėmimo priežastys: • Žymi korozija • Ne visas agregatas

Kintamosios srovės generatorius

Kuro įpurškimo sistema

Kuro purkštukai

Aukšto slėgio dyzelinio kuro purškimo 
siurblys / CR siurblys / CP1 / 3

Aukšto slėgio dyzelinio kuro purkštukai

Stabdžių suportai

Žymi korozija

Žymi korozija

Siurblys buvo 
išmontuotas arba 
ne visos detalės

Žymi korozija

Nevienodos 
detalės dalys

Modelio  
numeris nurodytas 

ant pakuotės

Kompiuterio dalys 
/ ECU

Pažeistas korpusas, 
kabliai ar įsriegti 

sujungimai, stūmokliai 
arba stūmoklių ruožai, 
vandens padaryta žala 
(atidarytas korpusas)

Oro srauto 
daviklis

Pažeistas korpusas, 
sąvaržos detalės 

ar veržlės (veržlės 
išimtos arba susuktos 

ne tokios)

Oro srauto 
daviklis
Pažeistas  

potenciometras ar       
temperatūros daviklis               

Oro srauto 
matuoklis

Pažeistas 
temperatūros  

matuoklis, cilindrinis 
korpusas

Mechaninis 
pažeidimas

Atidengtas 
velenas

Dalys 
išmontuotos arba 

ne visos

Purkštuko detalės 
išmontuotos arba 

ne visos

Pažeistos jungtys 
arba laidai

Buvo išmontuotas 
arba ne visos 

dalys

Pažeistas korpusas, 
izoliacinis sluoksnis 

ar vamzdis

Pažeistas sukamasis 
velenas arba jungė

Mechaninis 
pažeidimas

Mechaniškai 
pažeistas liejinys
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Kaip greitai ir lengvai paskirstyti 
detales:

• Aiškus įmokos dydis.
• Aiškūs pagrindiniai grąžinimo kriterijai.

• Paprastas ir saugus grąžinimas „Atgal į 
dėžutę“.
• Greitas aptarnavimas dėl glaudaus 
pardavimo tinklo.

• Išmontuotas agregatas • Mechaninis gedimas

Kuro skirstytuvas

Žymus korpuso ar sriegių 
pažeidimas (deformacija, lūžiai)

Droselinės sklendės dalys 
(viršutinioji ir žemesnioji dalys)

Pažeistas korpusas, tarpiklis, sriegės, 
droseliniai vožtuvai, lygio, spaudimo 

reguliatoriai arba nėra droselinio vožtuvo 
potenciometro. 

Uždegimo skirstytuvas
Pažeista vakuumo dalis, įvorė, 
uždegimo modulis, skirstytuvo 

ašis, trūksta skirstytuvo 
dangtelio ar jungiklio

Žymi korozija Dalys 
išmontuotos arba 

ne visos

Mechaninis 
pažeidimas

Žymi korozija

Žymi korozija

Žymi korozija

Pažeistas tarpiklis ar 
korpusas

Pažeista ašis arba 
jungė

Buvo išmontuotas 
arba ne visos dalys

Buvo išmontuotas 
arba ne visos dalys

Buvo išmontuotas 
arba ne visos dalys

Pažeistas tarpiklis ar 
korpusas

Atgal į dėžutę

1. Naujo produkto pristatymas

Jūs gaunate naują „Bosch” detalę.

2. Detalės pakeitimas

Išimtą senąją detalę pakeičiate nauja.

3. Grąžinimas „Atgal į dėžutę“

Siunčiate senąją detalę originalioje „Bosch” 
detalės pakuotėje. 

4. Gaunate įmoką (keičiamos detalės 
vertę)

Paprastas senų detalių surinkimas iš 
automobilių remonto dirbtuvių:

• pašalinama rizika, kad detalės bus 
pažeistos transportavimo metu arba 
atmestos kaip netinkamos; 
• paprastesnis detalių indentifikavimas 
pagreitina detalių grąžinimo procesą; 
• neteršiama aplinka;
• nelieka panaudotų dalių purvo.
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Ar „LUK” dviejų masių smagračių laisvumas yra defektas?

„LUK” – didžiausio pasaulyje sankabų 
gamintojo – specialistai paaiškina, 
kad dviejų masių smagračių gamybos 
technologijoje yra naudojami dviejų rūšių 
guoliai: rutuliniai ir slydimo. Būtent 
tuose gaminiuose, kuriuose naudojami 
slydimo guoliai, gali būti juntamas šis 
laisvumas. Tačiau tai jokiu būdu nėra 
defektas. Gamintojas atsakingai teigia, kad 
smagratis, kurio centrinės dalies laisvumas 
neviršija nurodytų leistinų ribų, atitinka 
jam keliamus kokybės ir patikimumo 

reikalavimus. Gamintojas visuose 
kataloguose („AdeCat”, „TecDoc”) pateikia 
leidžiamas laisvumo ribas.
Kaip parodyta pirmame paveikslėlyje, 
smagračio 415 0059 10 atveju yra 
leidžiamas laisvumas „max.sideplay 
2,9mm”. Paveikslėlyje taip pat matome 
keturis „i” ženkliukus (prie gaminio kodo, 
dešiniau). Tai reiškia, kad gamintojas šiam 
smagračiui turi paruošęs keturis atskirus 
dokumentus su būtent jam aktualia 
informacija. Pirmas ir antras „i” ženkliukai 

būtent ir nurodo informaciją apie 
pasitaikančius laisvumus bei jų leistinas 
ribas.

Informaciją apie kiekvieną „LUK” produktą galite rasti „AdeCat” sistemoje (prie kiekvienos prekės pasirinkdami „i” mygtuką (1)):

Dėvėjimuisi atsparus slydimo guolis 
be kitų detalių, naudojamas „LUK“ 
spyruokliniuose dviejų masių smagračiuose 
(angl. Dual Mass Flywheel, toliau – DMF). 
Dėl naudojamos technologijos šis slydimo 
guolis užtikrina didesnę antrosios masės 
pasvirimo kampą (žr. 2 pav.) „Sachs“ DMF.
Šis pasvirimo kampas aiškiai matomas ir 

nėra joks gedimas, todėl „LUK“ DMF 
galima naudoti visiems kataloguose 
nurodytiems automobiliams.
Skirtingai nei standųjį smagratį, 
spyruoklinį dviejų masių smagratį sudaro 
kelios labai tiksliai tarpusavyje sulygiuotos 
detalės. Nepaisant to, kad smagračio 
konstrukcija uždara, šių detalių veikimą 
gali sutrikdyti išorinės jėgos. Netinkamai 
elgiantis su spyruokliniu dviejų masių 
smagračiu galima jį pažeisti: smagratis 
gali sugesti anksčiau laiko, gali padidėti 
skleidžiamo triukšmo arba vibracijos lygis.

Elkitės su spyruokliniais dviejų masių 
smagračiais atsargiai ir laikykitės šių 
nurodymų:
Nemontuokite spyruoklinio dviejų masių 
smagračio, jeigu jis prieš tai buvo nukritęs 
ant žemės!
Smūgio metu gali būti pažeistas rutulinis 
arba slydimo guoliai, susisukti signalinis 

krumpliaratis arba padidėti disbalansas.
Nebandykite iš naujo apdirbti spyruoklinio 
dviejų masių smagračio frikcinio 
paviršiaus!
Susilpnėjus frikciniam paviršiui, 
neįmanoma užtikrinti reikiamo staigaus 
pagreitėjimo.
Nebandykite per didele jėga spyruoklinio 
dviejų masių smagračio (su frikciniu 
guoliu) antrinio smagračio patraukti ašies 
kryptimi!
Taip galite pažeisti spyruokliniame dviejų 
masių smagratyje esančią membraną!

Spyruoklinio dviejų masių smagračio 
negalima plauti detalių plovimo mašinoje, 
naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginius 
arba garus!
Sankabai naudokite tinkamo ilgio varžtus!
Per ilgi varžtai gali liesti pirminį smagratį 
(ir skleisti triukšmą) arba surakinti dvi 
mases.
Naudojant per ilgus varžtus gali būti 
pažeistas arba iš tinkamos pozicijos 
išstumtas rutulinis guolis.
Visuomet veržkite naudodami naujus 
varžtus!
Spyruoklinio dviejų masių smagračio 
frikcinį paviršių nuvalykite valomuoju 
tirpikliu sudrėkintu audiniu!
Neleiskite jokiai valomajai priemonei 
patekti į spyruoklinio dviejų masių 
smagračio vidų!

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

415 0250 10 

415 0220 10 

415 0256 10  

415 0241 10  

417 0008 11 415 0168 10

415 0494 09 415 0191 10

Pastaruoju metu iš pirkėjų gauname įvairių klausimų apie LUK pagamintų dviejų masių smagračius.

Dažniausiai pasitaikantis klausimas – ranka juntamas smagračio centrinės dalies laisvumas (klibėjimas) judinant ją į šonus.

1

1 pav.

2 pav.
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„Michelin“ gaminamos „Tweel“ padangos 2013 m. 
„Edison Awards“ apdovanojimuose laimėjo sidabro medalį

„Michelin“ gaminamos „Tweel“ padangos 
pasaulį pirmiausia sužavėjo beorių 
radialinių padangų koncepcija. Šią 
revoliucinę technologiją „Michelin” taip 
pat naudoja statybos, žemės ūkio, atliekų ir 
kraštovaizdžio tvarkymo pramonėje.
Vadovaudamasi moto „Geresnis kelias 
į priekį“, bendrovė „Michelin Tweel 
Technologies“ gamina beores radialines 
padangas „Tweel“ pavadinimu. Šios beorės 
padangos pasižymi tradicinės radialinių 

Bendrovė „Hankook Tire“ SEMA parodoje atskleidė keletą ateities padangų koncepcijų, kurių tiesiog neįmanoma neapžvelgti dar 
kartą.

Bendrovė „Michelin North America“ 2013 m. „Edison Awards“ apdovanojimuose laimėjo sidabro medalį. „Michelin“ gaminamos 
„X-Tweel SSL“ padangos užėmė antrąją vietą transportavimo kategorijoje. Auksas atiteko „Delphi Automotive“ už „Connected Car“ 
įrenginį, o bronzą laimėjo „Streetline Inc.“ už išmaniojo automobilių statymo programą „Parker“. 

padangų technologijos specifikacijomis, 
tačiau leidžia išvengti brangių prastovų, 
atsirandančių pradūrus ar kitaip pažeidus 
padangą ir iš pneumatinių padangų išėjus 
orui.
Šiuo metu tik mini krautuvams skirtos 
„X-Tweel SSL” padangos siūlomos 
kaip idealus sprendimas kraštovaizdžio 
tvarkymo, statybos, atliekų, perdirbimo ir 
žemės ūkio pramonei.

„Tiltread“ dinaminės padangos

Beno Zavalos suprojektuotos „Tiltread“ 
padangos – tai tamprios beorės padangos, 
padedančios išvengti sprogimo. 
Maksimalus sąlytis ir dėl kreipiamosios 
sistemos pasiekiama paviršiaus įtampos 
sklaida leidžia dinamiškai, tačiau 
stabiliai įveikti posūkius. Revoliucinės 
sportinės padangos „Tiltread“ dėl beorių 
kreipiamųjų padangų technologijos 
suteikia galimybę dinamiškiau įveikti 
posūkius ir išvengti nebūtino protektoriaus 
dilimo.

„Motiv“ – bekelės padangos

Marko Hearno sukurtas bekelei skirtas 
„Motiv“ padangas sudaro įvairūs judantys, 
prie važiuojamojo paviršiaus prisitaikantys 
protektoriaus segmentai, gerokai 
pagyvinantys vairavimo patirtį. Kintamas 
protektoriaus sąlyčio su važiuojamąja 
dalimi paviršius ir beorė technologija 
padangas pritaiko prie ekstremalių sąlygų 
nerizikuojant, kad jos susprogs.

„Hankook“ – ateities padangos

„eMembrane“ padangos su 
keičiamuoju pasirenkamosios trinties 
protektoriumi

Scotto Lendowsky’o sukurtos 
„eMembrane“ padangos – bene 
išmaniausios pasaulyje hibridinės 
padangos. Jos ne tik itin sumažina degalų 
sąnaudas, bet ir suteikia puikų sukibimą su 
paviršiumi, leidžiantį važiuoti agresyviai. 
Šiomis padangomis galima važiuoti dviem 
režimais. Važiuojant geriausio sukibimo 
režimu „eMembrane“ padangos pasižymi 
didesniu sąlyčio su paviršiumi segmentų 
plotu ir suteikia puikų sukibimą ir 
pasukamumą. Važiuojant degalų taupymo 
režimu sumažinamas bendrasis padangos 
sąlyčio su paviršiumi segmentų plotas, 
todėl sumažėja pasipriešinimas riedėjimui 
ir automobilio degalų sąnaudos. 

„Mag-Trac“ padangos

Richardo Byrne’o sukurtos „Mag-Trac“ 
padangos turi nepriklausomą rato ir 
stebulės mazgą ir padidina važiavimo 

komfortą. Dėl magnetinio lauko 
technologijos sukuriama tuščia erdvė 
atskiria automobilio ratą ir stebulę, tad 
padidėja komfortas ir sumažinamas 
triukšmas. Šiomis išmaniosiomis ateities 
padangomis siekiama sukurti galimybę 
važiuoti oru.

„Tessela“ padangos

Mirandos Steinhauser sukurtos ekologiškos 
„Tessela“ padangos turi lengvai nuimamus 
protektoriaus komponentus, kad vartotojai 
galėtų dažnai keisti automobilio padangų 
protektorių. Tokiu būdu padidinamas 
padangų efektyvumas ir užtikrinamas 
ekologiškas sprendimas, suteikiantis 
galimybę išvengti įprasto padangų 
medžiagų švaistymo. Nuimamieji 
protektoriaus komponentai tvirtinami 
perdirbamosiomis aliuminio juostomis.
Visa tai skamba gražiai, tačiau belieka 
spėlioti, kokia nauda iš tokių padangų bus 
ištobulinus skraidantįjį automobilį. Kol 
tai netapo tikrove, bendrovei „Hankook“ 
reiškiama didelė pagarba už inovacijas.
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REKLAMA
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„Valeo“ automobilių technologijos – IAM augimo ateitis

Viskas nuo stabdžių trinkelių ir sankabos antdėklų prasidėjo dar 1923 m. Saint-Ouen dirbtuvėse greta Paryžiaus. Per 
devyniasdešimt metų bendrovė „Valeo“ tapo visų didžiausių automobilių gamintojų partnere, įkūrė filialus 29 šalyse ir tapo viena iš 
pirmaujančių automobilių detalių tiekėjų pasaulyje.

Dabartinė grupės strategija plėtojama 
dviem kryptimis: CO2 taršos mažinimas 
ir plėtra į sparčiai besivystančias šalis ir 
Aziją. „Valeo“ vertinama už naujoviškas 
technologijas, kurias stengiasi padaryti 
prieinamas kaip galima daugiau žmonių.
Bendrovė kuria rinkos poreikius 
atitinkančius produktus ir technologijas, 
numato būsimus poreikius ir, remdamasi 
tuo, kuria naujus gaminius – tai 
pagrindiniai „Valeo“ plėtros strategijos 
principai. Siekdama patenkinti vairuotojų 
lūkesčius, „Valeo“ daug dėmesio skiria 
CO2 taršos mažinimui. Bendrovė yra 
intuityviojo vairavimo technologijos, 
apimančios automobilį, autonominį 
vairavimą ir žmogaus ir mašinos sąsają, 
pionierė ir siekia padaryti šią technologiją 
prieinamą visiems.

Ypač galingi elektriniai kompresoriai

„Valeo“ buvo pirmoji automobilių 
detalių bendrovė, pasiūliusi klientams 
platų spektrą ypač galingų kompresorių, 
pagerinančių mažų variklių darbą 
nedidelėmis apsukomis. Pasitelkus šią 
naujovę pavyko sumažinti vidaus degimo 
variklius, o tai leido sumažinti degalų 
sąnaudas. 12 voltų konstrukcijos variklis 
gali sutaupyti nuo 8 iki 10 proc. degalų. 
Drauge su „Valeo“ energijos atkūrimo 
sistema degalus efektyviai taupo ypač 
galingas elektrinis kompresorius (su 
sustiprintu „Valeo ReStart“ starteriu 
sudeginama 15 proc. mažiau degalų, o 
standartiniame europietiško vairavimo 
procese – 20 proc. mažiau degalų). 
Kadangi ši sistema menkai keičia variklio 

konstrukciją, naujuose automobiliuose 
ją sumontuoti paprasta ir lengva. Ypač 
galingo elektrinio kompresoriaus sistema 
sėkmingai sumontuota natūraliai 
ventiliuojamuose nuo 2,4 l talpos 
varikliuose, taip pat dyzeliniuose ir 
benzininiuose nuo 1 iki 4 l talpos 

varikliuose su turbininio įpurškimo 
funkcija (mažesnis mažesnėmis apsukomis 
dirbantis variklis – didesnis pavaros 
perdavimo skaičius, optimalus automobilio 
darbas).
Ypač galingi kompresoriai pritaikyti įvairių 
konstrukcijų elektrinėms sistemoms: 12, 
24 ir 48 voltų.

Dviguba sausoji sankaba

Dviguba sausoji sankaba – dar vienas 
efektyvus, CO2 taršą reikšmingai 
mažinantis „Valeo“ sprendimas. Dvigubą 
sausąją sankabą sudaro dvi sankabos ir trys 
sankabų diskai, kurių sukimasis susijęs 
su variklio smagračio darbu. Ant variklio 
pusėje esančio disko sumontuota sankaba 
susikabina paleidžiant variklį ir jungiant 
nelygines pavaras. Ant pavarų dėžės 
pusėje esančio disko sumontuota sankaba 

susikabina tik jungiant lygines ir atbulinės 
eigos pavaras. Abi detalės paeiliui perduoda 
sukimo momentą vienam iš dviejų ašinių 
transmisijos velenų. „Valeo“ modulis 
sujungtas su energiją taupančiais traukos 
elektriniais magnetais, todėl variklis 
suvartoja mažiau degalų ir į aplinką išmeta 

nuo 6 iki 10 proc. mažiau CO2, palyginti 
su tiek pat pavarų turinčia automatine 
pavarų dėže, ir 4 proc. mažiau, palyginti 
su dviguba šlapiąja sankaba. Traukos 
elektriniai magnetai leidžia dviem sankabos 
diskams slankioti, todėl juos galima tiksliai 
ir sinchroniškai valdyti. Šiame modulyje 
esanti pagalbinė spyruoklė sumažina 
elektros sąnaudas.
Tokie „Valeo“ moduliai pasižymi 
geresnėmis eksploatacinėmis savybėmis 
nei tradicinės automatinės transmisijos. 
Tolygus greitėjimas keičiant pavarą 
be sukimo momento pertrūkių veikia 
patogiau už automatinę mechaninę 
transmisiją. Be to, automobiliui sustojus 
dėl papildomo saugumo sankabos 
atsikabina (valdymo sistema jas iškart 
uždaro). 

„Valeo” galingas elektrinis kompresorius

Dvigubą sausąją sankabą sudaro dvi sankabos ir trys sankabų diskai, kurių sukimasis susijęs su 
variklio smagračio darbu.
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„Gates“ elektroninį katalogą jau galima 
peržiūrėti ir mobiliajame telefone

Elektroninę „Gates“ katalogo versiją (www.gatesautocat.com) dabar galima peržiūrėti ir išmaniajame telefone arba planšetiniame 
kompiuteryje. Naudodamiesi mobiliąja katalogo versija, naujausius duomenis galite peržiūrėti bet kur ir bet kada. 

Išsamiame elektroniniame kataloge pateikiama detali informacija apie bet kokiam automobiliui reikalingą produktą ir jo pritaikymo 
galimybes. „Gates“ kataloge pateikiama informacija apie visų modelių automobilių vairavimo sistemų, didelio galingumo sistemų 
ir aušinimo sistemų produktus. Naujojoje mobiliesiems įrenginiams pritaikytoje interneto svetainėje produktai pateikiami abėcėlės 
tvarka, nurodomi įvairūs dydžiai ir pateikiami aiškūs vaizdai. 

Speciali „Gates“ naudojimo tyrimų komanda ypač atidžiai stebi rinką ir nuolat 
atnaujina produktų asortimentą. Nesvarbu, kokio modelio automobilis bus 
technikui prieš akis – jis gali būti tikras, kad „Gates“ kataloge ras reikiamą 
kokybišką, originalą atitinkantį produktą. 

Kad būtų dar paprasčiau, technikas 
prie mobiliosios internetinio katalogo 
versijos gali prisijungti naudodamas ant 
„Gates“ pakuotės esančius QR kodus 
(greitojo reagavimo kodus, angl. Quick 
Response codes). Nuskenavus kodą, 
iškart atverčiama pasirinkto produkto 
informacija. Greta specifinių naudojimo 
duomenų internetiniame kataloge taip pat 
pateikiami techninių duomenų biuleteniai, 

Naudodamiesi internetine katalogo versija, naujausius duomenis galite peržiūrėti bet kur ir bet kada.

informacija, kaip uždėti diržus, produktų 
paveikslėliai ir galimi komplektai.  
Funkcionalus internetinio katalogo 
dizainas padeda lankytojui greitai rasti 
visą reikiamą informaciją apie bet kokio 
tipo automobiliui reikalingus „Gates“ 
produktus. Pakeistas ne tik šios interneto 
svetainės dizainas. Klientų patogumui 
„Gates“ išvertė katalogą į penkiolika kalbų. 
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Kai vairuotojas nuima koją nuo stabdžių 
pedalo, variklis vėl paleidžiamas ir galima 
važiuoti.
 Ši technologija populiari hibridiniuose 
automobiliuose, jau turinčiuose 
dideles baterijas energijai kaupti ir 
rekuperacines stabdžių sistemas, 
įkraunančias šias baterijas stabdant. 
Tačiau „stop-start“ sistemos pradedamos 
naudoti ir tradiciniuose benzininiuose 
automobiliuose. 

Japonijos gamintojai nepaliaujamai ieško geriausios „stop-start“ sistemos
Kondensatoriai, įvairių tipų baterijos turi pranašumų ir trūkumų

Tiekėjai ir automobilių gamintojai bando naudoti konkuruojančias energijos kaupimo sistemas, tiekiančias energiją vis dažniau 
automobiliuose naudojamoms degalus taupančių variklių „stop-start“ sistemoms. 

Japonijoje automobilių gamintojai naudoja rūgštines švino, ličio jonų ir nikelio ir metalo hibridines baterijas ir kondensatorius. 

Visi jie turi ir pranašumų, ir trūkumų. Gamintojai vis dar stengiasi suderinti sąnaudas su sauga ir našumu. Tačiau ši technologija jau 
pastebimai sumažina degalų sąnaudas. 

„Toyota Motor Corp.“, „Honda Motor 
Co.“, „Mitsubishi Motors Corp.“, 

„Mazda Motor Corp.“ ir „Suzuki Motor 
Corp.“ gamina automobilius, kuriems 

sustojus išjungiamas variklis. Taip 
sumažinamos degalų sąnaudos, 

tačiau reikia įkrautų baterijų, 
galinčių tiekti energiją radijo imtuvui, 

navigacijos, oro kondicionavimo 
įrangai ir kitai elektronikai, kol variklis 

išjungtas.

Kondensatorius galima visiškai įkrauti 
per 10 sekundžių, šiems sugeriant 
didesnį kiekį stabdant automobilį 
išskiriamos energijos. O baterijos 

įkraunamos lėčiau ir pasižymi 
trumpesniu įkrovos ir iškrovos ciklų 
skaičiumi eksploatavimo laikotarpiu.

„Suzuki“ sukurtoje „stop-start“  
sistemoje naudojama ličio  

jonų baterija

Papildoma ličio jonų baterija. Bendrovė 
„Suzuki“, siekdama pagerinti kinetinės 
energijos rekuperavimą stabdant, 
sumontavo mažą ličio jonų bateriją.

Kondensatoriai. Bendrovė „Mazda“ 
viena iš pirmųjų savo automobiliuose 
ėmė montuoti kondensatorius energijai, 
naudojamai išjungus variklį, kaupti. Ši 
technologija kaip standartinė funkcija, 
pavadinta „i-Eloop“, pradėta naudoti naujo 
dizaino „Mazda6“ automobilyje ir bus 
naudojama kituose modeliuose.
Taip pat kondensatoriai nėra tokie jautrūs 

Šiuose automobiliuose paprastai reikia 
didesnių elektros energijos kaupimo 
sistemų nei standartinė 12 voltų baterija. 
Apžvelgsime keletą Japonijos automobilių 
gamintojų ir tiekėjų naudojamų kaupimo 
technologijų. 

karščiui, kaip gali būti ličio jonų baterijos, 
o tai riboja baterijų montavimo variklio 
skyriuje galimybes. „Mazda6“ modelyje 
kondensatorius sumontuotas po priekiniu 
žibintu. 
Neigiamas aspektas: kondensatoriai 
pasižymi nedidele talpa. Tiesą sakant, 
jie negali prilygti ličio jonų baterijoms 
atliekant tokias funkcijas kaip ratų sukimas 
automobiliui naudojant elektros energiją.

Ličio jonų baterijose saugomas didelis 
kiekis energijos ir jų eksploatavimo 
trukmė (įkrovos ir iškrovos ciklų skaičius) 
yra didesnė nei standartinių rūgštinių 
švino baterijų. Taip pat jos gali ilgiau 
tiekti energiją automobilio elektrinėms 
sistemoms, kai išjungtas variklis. 
Tačiau ličio jonų baterijos gali perkaisti, 
taigi „Suzuki“ sumontavo jas po grindų 

plokštėmis, atokiai nuo karšto variklio 
skyriaus. Tam reikia papildomų kabelių 
jungčių ir sudėtingesnės laidų sistemos. 
Ši baterija suderinama su 12 voltų baterija, 
jai nereikia nuolatinės srovės keitiklio į 
nuolatinę srovę. 

„Mazda6“ serijos „i-Eloop“ sistemoje kondensatoriai naudojami energijai kaupti, kai išjungiamas variklis.
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Labiausiai vertinamas dalykas

Vienoje tyrimo dalyje respondentų buvo 
prašoma įvertinti 12 dabar naudojamų 
ir potencialių automobilių su interneto 
prieiga technologijų.
Didžiausią vertę vartotojams turinti 
funkcija yra važiavimo ir žemėlapių 
informacijos pateikimas automobilyje, 

Nikelio ir metalo hibridinė baterija. 
Bendrovė „Panasonic Corp.“ sukūrė 
Nikelio - metalo hibridine  baterija pagrįstą 
technologiją, skirtą „stop-start“ sistemoms. 
Šis jos gaminys – tai pigesnių mažos įkrovos 
rūgštinių švino baterijų ir brangesnių bei gerokai talpesnių ličio jonų baterijų kompromisas. 
Nikelio ir metalo hibridinės  baterijos taip pat stabilesnės ir atsparesnės karščiui nei ličio jonų baterijos.

„Panasonic“ sistemos pranašumas: nikelio ir metalo hibridinė  baterija ne tik 
aprūpina automobilio elektrinę sistemą energija, kai variklis išjungtas, bet ir suteikia 

pakankamai energijos varomajam varikliui ir užtikrina pagalbinę variklio varymo 
funkciją hibridiniuose automobiliuose. 

Rūgštinės švino baterijos. Kalbant apie 
technologijas, galiausiai reikia paminėti 
kuklias 12 voltų rūgštines švino baterijas. 
Tokie tiekėjai kaip „Furukawa Battery 
Co.“ šias baterijas vis dar naudoja 

kaip ekonomišką „stop-start“ sistemų 
alternatyvą. Mintis paprasta: automobilyje 
tereikia sumontuoti antrą rūgštinę švino 
bateriją ir tokiu būdu padvigubinti talpą.
Ši technologija neprilygsta kitoms 

energijos tankio arba įkrovos greičio 
požiūriu. Tačiau šalininkai teigia, kad tai 
išbandyta ir patikima technologija, vis dar 
nepralenkiama dėl sąnaudų. 

Naujojo tyrimo rezultatai rodo, kad 
automobilių su interneto prieiga 
technologijų poreikį formuoja su 
automobiliais nesusiję įrenginiai, 
pavyzdžiui, išmanieji telefonai ir 
planšetiniai kompiuteriai.
O vairuotojams svarbiausia automobilių su 
interneto prieiga paslauga, anot bendrovės 
„Covisint“ finansuoto tyrimo, yra laiko 
taupymas. „Covisint“, Detroite įsikūrusios 
bendrovės „Compuware Corp.“ padalinys, 
tiekia interneto paslaugų technologijas.
Automobilių gamintojai turės veikti 
„interneto rinkos greičiu“, kad suspėtų 
tenkinti vartotojų technologinius lūkesčius, 
užtikrinti automobilių kokybę ir prekės 
ženklo patirtį, teigiama tyrime.
Kai žmonės įlipa į automobilį, savo 

Tyrime teigiama, kad didžiausią vertę 
vartotojams turinti 

techninė funkcija yra važiavimo ir 
žemėlapių informacijos pateikimas 

automobilyje.

Šiame tyrime teigiama, kad  
automobilių pramonė, kurioje 

automobiliai anksčiau buvo vertinami 
kaip atskiros mašinos, turi prisitaikyti 

prie vartotojų, save suvokiančių 
„kaip vartotojus, esančius integruotų 
įrenginių ir paslaugų tinklo centre“.

Tyrimas rodo, kad šiuo atveju 
vartotojų pageidavimams įtakos turėjo 
kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai, 
telefonai ir netgi žaidimų platformos, 
kur jie gali įrašyti ir perkelti profilio 
nuostatas, pradžios svetaines ir 

adresynus į kitus įrenginius.

Tyrimas rodo, kad išmaniųjų telefonų ir kitų įrenginių populiarumas 
turi įtakos automobilių su interneto prieiga paklausai

telefonuose jie jau turi susikūrę 
skaitmeninę ekosistemą, kurią sudaro 
socialiniai ryšiai, užmegzti naudojant 
„Twitter“ ir kitas programas, pavyzdžiui, 
„Four Square“, leidžiančias žmonėms 
lankantis vietovėse jose prisiregistruoti. 
Vairuotojai pageidauja, kad automobiliai 
su interneto prieiga papildytų jų 
ekosistemą ir įlipus į automobilį nereikėtų 
kurti naujos.

pagrįstas žemėlapių programomis,  
naudojamomis išmaniuosiuose  
telefonuose.
Kita funkcija – automobilių programinės 
įrangos automatinis naujinimas iš 
originalių įrenginių gamintojų naujinių 
internetu (standartinė kompiuterių ir 
mobiliųjų įrenginių funkcija).
Trečioji funkcija – asmeninių nuostatų 
perkėlimas iš vieno automobilio į kitą. 
Šioms nuostatoms gali būti priskiriamos 
mėgstamos radijo stotys arba automatinės 
transmisijos perjungimo vietos, pavyzdžiui, 
sportinio ir ekonominio važiavimo 
konfigūracijos.

Tyrime taip pat teigiama, kad 
„svarbiausiems vartotojų duomenims 
ateities (ryšių su vartotojais valdymo) 
sistemose mažiau įtakos turės reti 
vartotojų kontaktai su originalių įrenginių 
gamintoju, platintoju arba prekės 
ženklo interneto svetainėmis ir gerokai 
daugiau – išsamus nuolatinis automobilio 
charakteristikų ir naudojimo automobilio 
duomenų srautas“.
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ContiIceContact

Nauja dyglių technologija
„Brilliant Plus“ dygliai lemia didesnę 
saugą ir neprilygstamą sukibimą ant 
ledo.

Nauja grūsto ledo technologija
Efektyvesnis stabdymas ant ledo.

Nauja gumos mišinio technologija
Optimizuotas padangų ilgaamžiškumas.

Išskirtinės techninės ypatybės
Protektoriaus struktūros technologija – 
geresnis valdymas ant bet kokio paviršiaus.

Ypatybė
• Asimetriška protektoriaus struktūra su 

trimatėmis pakopinėmis įpjovomis vidinėje 
dalyje ir trimatės sinusoidinės įpjovos 
išorinėje dalyje. 

• Jungiamosios segmentų juostos 
skersiniuose grioveliuose su skiriamosiomis 
įpjovomis. 

• Aštrūs padangos kraštai su grubia 
nuolydžių struktūra.

Ypatybė
Grūsto ledo ertmės ir kreipiamoji sistema, juosianti kiekvieną dyglį, padeda pagerinti 
„Brilliant Plus stud“ dyglių efektyvumą.

Optimizuotas protektoriaus struktūros 
standumas ir didesnis segmentų 
lankstumas, lemiantys geresnį valdymą 
ant bet kokio paviršiaus.

Optimizuotas ledo kreipimas iš po 
protektoriaus segmentų, siekiant užtikrinti 
gerą dyglių sukibimą su ledu stabdant.

Rezultatas
• Optimizuotas galios perdavimas.
• Didesnis įpjovų tarpusavio sukibimas.
• Didesnis skersinis sukibimas ir segmentų 

standumas, lemiantys geresnį galios 
perdavimą.

Poveikis
• Geresnis valdymas ant bet kokio 

paviršiaus.
• Optimizuotas sukibimas ant ledo ir sniego.
• Mažesnis dėvėjimasis.

Rezultatas
• Sutraiškytam ledui neleidžiama patekti 

į sąlyčio zoną tarp protektoriaus 
segmento ir kelio paviršiaus ir 
optimizuojamas ledo kreipimas iš po 
protektoriaus segmentų.

ContiIceContact Standartinės

Eksploatavimo savybių diagrama 

Valdymas ant ledo 104 %

Sukibimas ant sniego 102 % Valdymas ant sniego 104 %

Stabdymas ant sniego 101 %

Valdymas sausame kelyje 105 %

Stabdymas ant ledo 111 %

Sukibimas ant ledo 110 %

• Geras dyglių sukibimas su ledu net 
kritinėse stabdymo situacijose.

Poveikis
• Efektyvesnis dyglių išsikišimas.
• Trumpesnis stabdymo ant ledo kelias.

ContiWinterViking
ContiIceContact

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

- - -
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Efektyviausias stabdymas
Naujosios „ContiWinterContact TS 830 P“ padangos pasižymi didžiausiu stabdymo 
efektyvumu, nepriklausomai nuo oro sąlygų.

Subalansuotos charakteristikos
Derinant naujausias protektoriaus, padangų konstrukcijos ir gumos mišinio gamybos 
technologijas sukurtos „ContiWinterContact TS 830 P“ padangos pasižymi 
subalansuotomis charakteristikomis ir ypač dideliu efektyvumu.

Skirtos naudoti su ESK
„ContiWinterContact TS 830 P“ – tai žieminės padangos, skirtos naudoti su 
šiuolaikinėmis elektroninėmis stabilizavimo sistemomis, pvz., su elektronine stabilumo 
kontrolės (ESK) sistema.

Rezultatas
• Tvirtesnė protektoriaus struktūra išoriniame krašte.
• Daugybė protektoriaus segmentų briaunų ir įpjovų 

vidinėje protektoriaus dalyje.

Poveikis
• Didesnis šoninis stabilumas įveikiant posūkius.
• Geresnis sukibimas ir valdymas ant sniego.
• Itin efektyvus stabdymas ant sniego ir ledo.

Rezultatas
• Užtikrinamas segmentų stabilumas ir skersai, ir išilgai 

padangos paviršiaus.
• Tvirtesni kraštiniai segmentai įveikiant posūkius.

Poveikis
• Greitesnė reakcija į vairu atliekamus judesius.
• Geresnis valdymas.

ContiWinterContact™ TS 830 P

Išskirtinės techninės ypatybės
Pažangi asimetriška protektoriaus 
struktūra.

Ypatybė
• Dvilypė protektoriaus struktūra, 

atliekanti dvi funkcijas: išoriniame 
padangos krašte esantys protektoriaus 
segmentai didesni nei vidinėje padangos 
dalyje.

Ypatybė
Dvilypė protektoriaus struktūra atlieka dvi 
funkcijas: 
• Viduryje esantys segmentai yra ilgi ir 

siauri. 
• Kraštuose esantys segmentai yra trumpi 

ir platūs.

Sniegas – skersinis stabilumas 106 %

Stabdymas ant šlapios dangos 103 % Sniegas – sukibimas 105 %

Stabdymas ant ledo 108 %

Ilgaamžiškumas 110 %

Valdymas sausame kelyje 103 %

Akvaplanavimas 102 %

Eksploatavimo savybių diagrama 

ContiWinterContact™ TS 810S*
ContiWinterContact™ TS 830P

105%

Vidinė pusė Išorinė pusė

Vidinė pusė IšorinėIšorinė

Santrauka
• Padalytas protektorius atlieka dvi funkcijas: užtikrinamas didžiausias padangos efektyvumas ir žiemos sąlygomis, ir sausame kelyje.
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ContiVikingContact5
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Sausa danga 106 %

Šlapia danga 101 %

Sniegas 103 %Ledas 106 %

Triukšmas 102 %

Eksploatavimo savybių diagrama 

Rodikliai
Sausa danga: valdymas + griovelių jautrumas

stabdymas, išilginis ir šoninis valdymas

stabdymas, sukibimas, valdymas

stabdymas, sukibimas, valdymas

nelygus kelias

Šlapia danga: 

Sniegas: 

Ledas: 

Triukšmas: 

Išskirtinės ypatybės
Valdymas sausame kelyje
Ypatybė: iškilūs šoniniai grioveliai.
Rezultatas: tvirtesnė protektoriaus struktūra.
Poveikis: geresnis valdymas sausame kelyje.

ContiViking 
Contact5

Standartinė 
padanga

ContiVikingContact3
ContiVikingContact5

Valdymas šlapiame kelyje
Ypatybė: daugybės kibių briaunų ir iškilių griovelių kombinacija.
Rezultatas: didesnis sukibimo su danga plotas šlapiame kelyje.
Poveikis: trumpesnis stabdymo atstumas šlapiame kelyje.

Akvaplanavimas
Ypatybė: nuožulnūs išilginiai grioveliai.
Rezultatas: efektyvesnis vandens šalinimas.
Poveikis: greitas vandens šalinimas.

Sukibimas ant sniego
Ypatybė: daugybė aktyvių kibių briaunų.
Rezultatas: puikus galios perdavimas.
Poveikis: puikus sukibimas ir stabdymas ant sniego.
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Polaris 3
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Gaminio ypatybė Rezultatas Nauda klientui

Papildomas griovelis kraštinėse 
iškyšose 

Sumažėjęs įtempimas protektoriuje Mažas atsparumas riedėjimui, 
lemiantis mažesnes degalų 
sąnaudas

Didelės kraštinės iškyšos su 
papildomu išilginiu grioveliu

Iškyšos išlieka stabilios, griovelis 
sukuria stiklo valytuvo poveikį

Geresnis valdymas šlapiame kelyje

Sniego gaudyklė palei išilginius 
griovelius

Geras sukibimas ant sniego, sniego 
gaudyklė neleidžia sniegui išslysti 
iš griovelio

Optimizuotas greitėjimas ir 
stabdymas ant sniego

Įvairaus gylio įpjovos, pakrypusios 
iškyšų briaunų atžvilgiu (išilgai 
sniego paviršiaus)

Optimizuotas iškyšų tvirtumas Nedidelis dėvėjimasis, 
užtikrinantis ilgą eksploatavimą

SnoVanis 2
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Eksploatavimo savybių diagrama 

Gaminio ypatybė Rezultatas Nauda klientui

Glaustas protektoriaus segmentų 
išdėstymas padangos kraštuose ir 
tankiai išdėstytos įpjovos

Geresnis galios perdavimas ir 
daugiau kibių briaunų

Optimizuotas stabdymas, 
trumpesnis stabdymo kelias ant 
sniego

Didelis griovelių tūris ir sniego 
angos išoriniuose grioveliuose

Didesnis surenkamo sniego kiekis 
lemia didesnį sniego sukibimą su 
sniegu

Puikus sukibimas ant sniego

Tvirti kraštiniai segmentai ir 
glausta segmentų struktūra 
centrinėje protektoriaus dalyje

Optimizuotas skersinių 
protektoriaus segmentų  tvirtumas 
ir stabilumas

Didesnė sauga įveikiant posūkius 
ir šlapiame kelyje

Žieminis mišinys, pasižymintis 
optimaliu atsparumu riedėjimui

Maža protektoriaus segmentų 
deformacija sukantis padangai 
lemia mažesnius energijos 
nuostolius

Sumažėjęs atsparumas riedėjimui 
gali sumažinti degalų sąnaudas

Stabdymas ant 
sniego 102 %

Valdymas šlapiame 
kelyje 102 % Ilgaamžiškumas 105 %

Stabdymas 
šlapiame kelyje 
103 %

Akvaplanavimas 99 %

Atsparumas 
riedėjimui 105 %

Sukibimas ant 
sniego 102 %

Stabdymas ant 
šlapios dangos 
101 %

Stabdymas ant 
sausos dangos 103 %

Akvaplanavimas 
100 %

Triukšmo lygis 102 %

Stabdymas ant 
sniego 102 %

Sukibimas ant 
sniego 101 %

Posūkių 
įveikimas ant 
šlapios dangos 
105 %

Valdymas ant 
sausos dangos 
100 %

Atsparumas 
riedėjimui  

115 %

SnoVanisPolaris 2=100%
Polaris 3 SnoVanis 2



58

Viskas apie padangas

UltraGrip Ice Arctic
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- - -

Bandymų nugalėtojos „UltraGrip Ice Arctic“ stabdymo atstumas ant ledo 
yra 7 proc. trumpesnis.* Išskirtinis stabdymas, trauka ir valdymas ant ledo 
bei sniego – pažangiausi šios padangos „Multicontrol Ice Technology®“ 
kryptiniai dygliai sustiprina sukibimą ant ledo.

„V“ formos protektoriaus raštas ir grioveliai su 
įpjovomis:
• puikiai šalina pažliugusį sniegą, lemia geresnę trauką 

ir stabdymą ant sniego.
* Palyginti su 3-jų pagrindinių konkurentų padangų 
rezultatų vidurkiu ant ledo; bandymus 2012 m. sausį 
atliko „Test World Ltd“, padangos dydis: 205/55R16 
94T; automobilis: Audi A3; vieta: Ivalo (Suomija); 
ataskaita Nr. TW-TT11-MT224.

Pažangaus dizaino kryptiniai dygliai:
• trumpesnis stabdymo atstumas ant ledo.
• geresnis valdymas ant ledo.

Pakaitomis išdėstyti dantytos formos blokai 
protektoriaus krašte:
• puikios savybės esant giliam sniegui.

UltraGrip 8 Performance
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„UltraGrip 8 Performance“stabdymo kelias ant sniego yra 6 proc. 
trumpesnis.* Puikus stabdymas bei valdymas šlapiuose ir apsnigtuose 
keliuose. Daugelį apdovanojimų pelniusi mūsų naujausios versijos žieminė 
padanga teikia visus pažangiosios 3D-BIS Technology® pranašumus. 

3 technologijų įpjovų derinys:
• puikus valdymas ant sniego.

* Palyginti su 3-jų pagrindinių konkurentų 
padangų rezultatų vidurkiu; bandymus 2012 m. 
kovą atliko „TÜV SÜD Automotive“, padangos 
dydis: 225/45R17 94V; automobilis: Audi A3 1.8 
TFSI Sportback; vieta: Ivalo (Suomija), Mireval 
(Prancūzija); ataskaita Nr. 76248182.

Centrinė dantytos formos juosta turi kintamo 
kampo briaunas:
• geresnė trauka ir stabdymas ant sniego.

„CoolCushion“ sluoksnis:
• mažesnis pasipriešinimas riedėjimui.
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UltraGrip Ice+
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Daugelio bandymų nugalėtojos „UltraGrip Ice+“ savybės yra vidutiniškai 
8 proc. geresnės.*„Active Grip Technology“ užtikrina geresnes savybes 
važiuojant visais žiemos keliais.

Hibridinės įpjovos lemia subalansuotą protektoriaus 
standumą:
• geresnis sukibimas žiemą, tolygesnis dėvėjimasis, 

savybės išlieka padangai dėvintis.
* Išbandyta ir palyginta su 3-jų pagrindinių 
konkurentų lygiaverčių padangų vidutinėmis 
savybėmis ant sniego ir ledo, 2010 m. sausio mėn. 
„Test World“, padangos dydis: 205/55R16 94T; 
automobilis: Ford Focus 2.0 su benzininiu varikliu, 
bandymų vieta – Ivalo (Suomija), ataskaita Nr. 
TW20100032; šlapio ir sauso kelio sąlygomis, 
2010 m. sausio mėn. „Test World“, padangos dydis: 
205/55R16 94T; automobilis: VW Golf V 2.0 TDI, 
bandymų vieta – Mireval (Prancūzija), ataskaita Nr. 
TW20100032.

Dvigubas gumos mišinys:
• viršutinis sluoksnis lieka minkštas net esant 

didžiausiam šalčiui, todėl sukibimas puikus.
• apatinis sluoksnis pagerina stabilumą ir padidina ridą.

„V“ formos protektoriaus dizainas:
• didelis atsparumas slydimui pažliugusiu sniegu ir 

vandens sluoksniu.

IceTouch
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- - -

Pažangi technologija lemia optimalų sukibimą su sniegu ir ledu. Pirmoji 
sustoja: 13 proc. geresnis stabdymas ant ledo.*
„Dunlop“ solidžiai sukimba su apsnigtu ir apledėjusiu paviršiumi, ypač 
stabdant ir greitėjant.“„Motor“, 2012 m. spalis, Norvegija.

4D dyglių plati galinė briauna padidina stabdymo galią.
Dvi specialios šoninės briaunos padidina sukibimą 
posūkiuose. Aštri priekinė briauna užtikrina maksimalią 
trauką.

* Palyginti su 4-ių Premium klasės konkurentų 
padangų rezultatų vidurkiu ant ledo ir sniego, 
šlapiame ir sausame kelyje; bandymus 2012 m. sausį 
atliko „Test World Ltd“, padangos dydis: 205/55R16 
94T; automobilis: Audi A3; vieta: Ivalo (Suomija), 
Colmar-Berg (Liuksemburgas), Wittlich (Vokietija); 
ataskaita Nr. TW-TT11-MT224.

Daugiakryptis raštas. Briaunos nukreiptos visomis 
kryptimis. Sukibimo efektas ant ledo ir sniego. 
Daugiakryptis išdėstymas lemia išskirtinę trauką, 
stabdymą ir posūkių įveikimą apsnigtuose ir 
apledėjusiuose keliuose.

Žemai temperatūrai pritaikytas gumos mišinys. 
Didesnis gumos lankstumas žemoje temperatūroje 
užtikrina geresnį sukibimą su sniego ir ledo danga.
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Winter Response2
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USP
• Puikus efektyvumas bet kokiomis žiemos sąlygomis.

Pranašumai
• Racionalūs pranašumai: efektyviausias stabdymas ir valdymas bet kokiomis žiemos 

sąlygomis. Kalbant kategorijomis: sukibimas šlapiame kelyje – B klasė, atsparumas 
riedėjimui – C klasė.

• Emociniai pranašumai: pasitikėjimas važiuojant.

Pagrindinės techninės ypatybės
• 45° pakrypusios kraštinės įpjovos.    
• Atvirkščias sniego kreiptuvas.   
• Tankiai išdėstytų įpjovų sistema.  
• Optimalios formos struktūra.   

Ypatybė
• 45° pakrypusios kraštinės įpjovos.

Poveikis
• Kampu išdėstytos kraštinės įpjovos 

suteikia didesnį pasipriešinimą 
išcentrinei jėgai.

Nauda
• Geresnis sukibimas įveikiant posūkius 

ant sniego ir ledo.

VALDYMAS ANT SNIEGO 

STABDYMAS ANT SNIEGO

VAŽIAVIMAS ANT SNIEGO

SUKIBIMAS ĮKALNĖJE

Sukibimas įveikiant posūkius ant sniego

Stabdymas ant sniego
1. Sniegas kaupiasi vidurinėje padangos 
dalyje.
2. Viduryje susikaupęs sniegas ir 
protektoriaus guma sudaro didelę centrinę 
briauną.
3. Didesnis centrinės linijos sukibimo 
paviršiaus plotas.
4. Sukibimas išilgai padangos perimetro.
5. Stabdymas ir sukibimas.

Mažas

Didelis 
aktyvusis 
paviršiaus 
plotas

Išcentrinė jėga

Išcentrinė jėga

Ypatybė
• Atvirkščias sniego kreiptuvas.

Poveikis
• Apgręžtas centrinės linijos segmentas 

leidžia sugriebti ir sulaikyti sniegą. Taip 
padidinamas centrinės linijos sąlyčio 
paviršiaus plotas ir sukibimas išilgai 
padangos perimetro.

Nauda
• Geresnis sukibimas ir stabdymas ant 

sniego.

Efektyvumas ant sniego

„WR2“: efektyvesnis važiavimas bet kokiomis žiemos sąlygomis.

Winter ResponseWinter Response2

94 96 98 100 102 104 106 108 110 112
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IceSport
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„Įspūdingoji „Dunlop Ice Sport“ suderina žiemos nugalėtojos savybes ir 
puikų važiavimą ledu.“ 
2012 m. „Teknikens Värld“ žieminių padangų bandymai, Švedija.

„Ice Grip Technology“ su trimatėmis sukimbančiomis 
įpjovomis. Geriausias sukibimas visomis sąlygomis ir 
kryptimis.

* Sukurta panaudojus bandymus laimėjusių padangų 
gumos mišinį ir protektoriaus raštą. Šiaurės šalių gumos mišinio technologija. Naujausios 

kartos labai žemai temperatūrai pritaikyto žieminio 
gumos mišinio technologija.

„Touch“ technologija. Pažangiausia karkaso 
konstrukcijos technologija.

WinterSport 4D
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Neprilygstami vairavimo žiemą pojūčiai. „Aukščiausios klasės žieminė 
padanga, išsiskirianti geriausia trauka ir trumpiausiu stabdymu apsnigtuose 
keliuose. Lyjant ši padanga užtikrina saugų valdymą, optimalų šoninį 
sukibimą ir trumpą stabdymo atstumą. Maloniai nuteikiantis tylus važiavimas 
ir geras atsparumas slydimui vandens sluoksniu.“2012 m. „Auto Bild 
Sportscars“ Nr. 11.

4D įpjovų sistema lemia puikų šoninį sukibimą.

„V“ formos rašto dizainas užtikrina gerą sukibimą 
važiuojant apsnigtu keliu, taip pat didelį atsparumą 
slydimui vandens ir pažliugusio sniego sluoksniu.

Lengvasvorė konstrukcija padeda taupyti degalus ir 
lemia tikslesnį vairavimą.
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Eskimo Stud
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- - -

Patikimos padangos atšiauriomis žiemos salygomis. Dygliuotos padangos, 
itin efektyvios esant atšiaurioms žiemos sąlygoms. „Sava Eskimo Stud“ 
padangos – nebrangus pasirinkimas esant atšiauriam žiemos orui. 
Šešiakampiai dygliai, aštrūs kraštai ir puikiu sukibimu pasižymintis silicio 
dioksido junginys užtikrina gerą valdymą apledėjusiame, apsnigtame ir 
šlapiame kelyje.

Valdymas ir sukibimas žiemą 
Stabilus važiavimas apgaulingais keliais žiemą. Šešiakampiai dygliai užtikrina stabilų važiavimą bei 
sukibimą ant ledo. Aštrūs kraštai skirti stabilesniam valdymui ant sniego. Šios padangos pagamintoms 
iš silicio dioksido junginio, jų protektoriaus struktūra kryptinė be to, jos išsiskiria puikiomis savybėmis 
šlapiame kelyje.

Patikimas stabdymas ant sniego ir ledo
„Eskimo Stud“ padangos užtikrina efektyvų stabdymą ant slidaus ledo ir suslėgto sniego. Padanga 
sukurta siekiant padidinti sąlyčio su važiuojamąja danga plotą, stabdymo efektyvumą. Dygliai išdėstyti 
taip, kad būtų kuo didesnis sukibimas stabdymo metu.

Didesnis važiavimo komfortas
Jus nudžiugins tylesnis ir komfortiškesnis važiavimas. Protektoriaus segmentai ir dygliai išdėstyti 
siekiant sumažinti padangų skleidžiamą triukšmą ir užtikrinti tolygų važiavimą.

Ilgas eksploatavimo laikotarpis
Ekonomiškos „Eskimo Stud“ padangos pagamintos iš dėvėjimuisi atsparaus junginio, padidinančio 
padangų ilgaamžiškumą.

Eskimo S3+
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Pažangios žieminės padangos, pasižyminčios puikiu sukibimu ir trumpesniu 
stabdymo keliu žiemą.
Efektyvių žieminių padangų kaina nebūtinai turi būti „kosminė“. „Sava eskimo 
S3+“ padangos suteikia gerą sukibimą važiuojant tiek šlapia, tiek apsnigta 
kelio danga – mažiau vienu dalyku, dėl kurio reikėtų sukti galvą nukritus oro 
temperatūrai. Padangos pažymėtos snaigės simboliu, reiškiančiu, kad jos 
skirtos žiemai.

Patikimas sukibimas žiemą
Geresnis valdymas esant šaltam orui bei sningant. Pažangus žieminis silicio dioksido junginys leidžia „Eskimo S3+“ padangoms išlikti 
minkštoms ir lanksčioms esant žemai temperatūrai, todėl padidina sukibimo ir valdymo efektyvumą. Snaigės simbolis reiškia, kad šios 
padangos atitinka griežtus žieminėms padangoms taikomus efektyvumo reikalavimus.
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Patikimas stabdymas šlapiame kelyje
„Eskimo S3+“ padangoms naudojama speciali guma, leidžianti padidinti sukibimą ir sumažinti 
stabdymo kelią šlapiame kelyje. Protektoriaus struktūra pasižymi papildomais krašteliais, dar labiau 
pagerinančiais sukibimą.

Atsparumas akvaplanavimui
Kryptinė struktūra su plačiais protektoriaus grioveliais efektyviai šalina vandenį bei pažliugusį sniegą ir 
taip sumažina akvaplanavimo riziką.

Ilgas eksploatavimo laikotarpis 
„Sava eskimo S3+“ padangos ilgaamžiškesnės, todėl Jūs sutaupote pinigų. Padangos konstrukcija 
užtikrina tolygų paviršiaus dėvėjimąsi. Patvarus protektoriaus mišinys leidžia nuvažiuoti daugiau 
kilometrų nekeičiant padangų.

Eskimo HP

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

C,E C,E ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB; )) 70 DB

Važiuoti itin nepalankiomis sąlygomis skirtos žieminės padangos, 
užtikrinančios stabilų valdymą ant sniego ir ledo.
„Sava eskimo HP“ padangos sukurtos specialiai stabiliam važiavimui ant 
sniego ir ledo esant labai nepalankioms sąlygoms. Padangos pažymėtos 
snaigės simboliu, reiškiančiu, kad jos skirtos žiemai.

Puikus sukibimas ir valdymas ant sniego
Važiuokite ant sniego ir ledo užtikrintai. Speciali žieminė protektoriaus struktūra sudaryta iš 
tarpusavyje sujungtų segmentų, sukimbančių su važiuojamąja danga ir užtikrinančių stabilumą. 
Optimizuota padangos forma užtikrina gerą sukibimą su kelio danga ir stabilesnį valdymą.

Patikimas stabdymas šlapiame kelyje
Kryptinė struktūra ir silicio dioksido junginys užtikrina labai gerą sukibimą šlapiame kelyje ir 
sumažina stabdymo kelią lyjant.

Stabilus valdymas esant labai nepalankioms sąlygoms
„Eskimo HP“ padangos skirtos važiavimui esant labai nepalankioms žiemos sąlygoms. Tvirtas vieno 
sluoksnio karkasas suteikia reikiamą stabilumą, važiuojant automagistralėse leistinu greičiu.

Ilgas eksploatavimo laikotarpis 
Dėvėjimuisi atsparus protektoriaus junginys ir optimizuota konstrukcija užtikrina didesnį „Eskimo 
HP“ padangų ilgaamžiškumą ir leidžia Jums sutaupyti pinigų.
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Eskimo SUV
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Aukštos kokybės visureigių padangos bet kokioms žiemos sąlygoms. Esant 
sudėtingoms važiavimo sąlygoms reikia tvirtų padangų. „Sava eskimo SUV“ 
padangos pasižymi puikiu sukibimu ant sniego ir stabilumu važiuojant 
šlapia danga arba ant pažliugusio sniego, todėl tai idealus pasirinkimas 
išlaidauti nelinkusiems vairuotojams. Padangos pažymėtos snaigės simboliu, 
reiškiančiu, kad jos skirtos žiemai.

Patikimas sukibimas ant sniego ir ledo
Jokių rūpesčių dėl sniego ir ledo. Iš daugybės aštrių segmentų sudarytas protektorius suteikia geresnį 
sukibimą, o specialus žieminis gumos mišinys užtikrina geresnį sukibimą esant žemesnei temperatūrai.

Efektyvus valdymas ir stabdymas šlapiame kelyje
„Sava eskimo SUV“ padangos yra su kryptiniu protektoriumi, užtikrinančiu stabilų valdymą lyjant. 
Platūs grioveliai greitai pašalina vandenį bei pažliugusį sniegą ir sumažina akvaplanavimo riziką. Iš 
silicio dioksido junginio pagamintas protektorius užtikrina gerą sukibimą ir trumpesnį stabdymo kelią 
važiuojant šlapia danga.

Ilgas eksploatavimo laikotarpis
Optimizuota protektoriaus struktūra užtikrina tolygų padangos paviršiaus dėvėjimąsi. Dėl to padangos 
naudojamos ilgiau, o Jūs sutaupote pinigų.

Žemas triukšmo lygis
Protektoriaus struktūra užtikrina žemą triukšmo lygį, todėl nuo šiol galėsite važiuoti tyliau ir patogiau.

Trenta m+s
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Ilgaamžės ir patikimos žieminės padangos, skirtos komercinės paskirties 
lengviesiems automobiliams ir nedideliems sunkvežimiams „Sava trenta 
m+s“ padangos – tai patikimos padangos jas vertinantiems vairuotojams. 
Jos išsiskiria geru sukibimu ir efektyviu stabdymu atšiauriomis sąlygomis.

Patikimas valdymas žiemą
Specialus žieminis protektoriaus mišinys užtikrina gerą sukibimą ir efektyvų stabdymą esant šaltam 
orui.
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Tinka visoms ašims
Šios padangos gali būti naudojamos ant visų lengvųjų komercinės paskirties automobilių ir 
mikroautobusų ašių.

Ilgas eksploatavimo laikotarpis
Ilgaamžės padangos, kurių kilometro kaina puiki.

Frigo 2
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Unikalus pasiūlymas
• Ekonomiškumas.
• Sauga.
• Ilgaamžiškumas.
• Sukibimas žiemos sąlygomis.

Ypatybė
• Daug kibių radialinių briaunų.

Kaip tai veikia
• Daug banguotų radialinių įpjovų.

Nauda vartotojui
• Efektyvesnis stabdymas ir sukibimas ant šlapios 

dangos, sniego ir ledo.

Segmentai suteikia sukibimą

Ypatybė
• Dviguba segmentų forma.

Kaip tai veikia
• Daugybė kibių briaunų ir stabili segmentų forma.

Nauda vartotojui
• Didesnis sukibimas ir geresnis valdymas žiemą.

„Frigo“ padangos optimizuotos, kad važiavimas būtų efektyvesnis

Ypatybė 
• 4 žingsnių segmentų seka.
Kaip tai veikia
• Suderinami dažniai platesniame diapazone.

Nauda vartotojui
• Mažas triukšmo lygis.
• Tolygus dėvėjimasis.

Ypatybė
• 2 % ilgesnės įpjovos.

Kaip tai veikia
• Daugiau aštrių briaunų.

Nauda vartotojui
• Saugesnis važiavimas žiemą.

„Frigo“ padangos – efektyvus važiavimas žiemą

Ypatybė
• Aštrūs segmentų kraštai.

Kaip tai veikia
• Didesnis sukibimas.

Nauda vartotojui
• Didesnis sukibimas žiemą ir 

šlapiame kelyje.
• Efektyvesnis stabdymas žiemą 

ir šlapiame kelyje.
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1. Protektoriaus raštas su plačiais 
apskritais grioveliais = efektyvus 
vandens pašalinimas. 

2. 6 briaunų raštas su siaurais spinduli-
niais grioveliais = mažesnis triukšmo 
lygis, vienodas dėvėjimasis ir maksi-
malus vandens paskirstymas. 
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Debica Navigator 2 (visiems sezonams)
Ekonomiškos padangos tiek vasarai, tiek žiemai. Naujosios
„Navigator 2” reiškia ilgesnę ridą ir geresnį vairavimą šlapiu keliu.

1. 

2.

1.
1.

 
 

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.

3.

4.
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Gamintojas „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Roadgrip“ „Ugigrip“

Modelis 8-11/2 H4.0 8-11/2 HT- (išskirtinai 
„Winter i*Pike 
RS“padangoms)

8-11/2 T WX 8-11/1 9-11 ESU 9-11 ESU

Aukštis 11 11 11 11 11 11

Besriegės stiebo 
dalies skersmuo 

(maks./min.)

65/40 63/40 63/37 5.5 5 5

Jungės skersmuo 8 8 8 8 9 9

Tipas Dvigubas Dvigubas Dvigubas Viengubas Viengubas Viengubas

Medžiaga Aliuminis Aliuminis Plienas Plienas Plienas Plienas

Pastabos Skandinavija* ir 
pasauliniu mastu

Skandinavija* ir 
pasauliniu mastu

Skandinavija* ir 
pasauliniu mastu

Tik Rusija ir NVS Tik JAV, Kanada Tik JAV, Kanada

„HK“ lengvųjų automobilių radialinių padangų dyglių sąrašas

DYGLIAVIMO GIDAS

• Skandinavijoje visos dygliuotosios padangos atitinka dygliams taikomus reikalavimus.
• „Hankook“ bendrovė nerekomenduoja naudoti mažo svorio dyglių (pvz., aliumininių) dėl ekologinių (oro taršos) ir kelio dangos gadinimo priežasčių.
• Jeigu dyglių matmenys atitinka, tyrimų ir plėtros centras, atlikęs papildomus bandymus arba patikrą, gali rekomenduoti papildomus dyglių gamintojus.
• Šiaurės Europos šalyse* privaloma naudoti „Turvanasta“ dyglius.
* Skandinavija: Švedija, Danija, Norvegija, Islandija.
* Šiaurės Europos šalys: Švedija, Danija, Norvegija, Islandija, Suomija.

PERVAŽIAVIMO BANDYMAS

Pataisyti teisės aktai
Teisės aktuose nustatyti padangoms naudojamų dyglių apribojimai. Nuo 2013 m. liepos galiojančiuose teisės aktuose numatytas iki 50 
dyglių viename riedėjimo perimetro metre apribojimas. Ribojami ir kiti dalykai. Lengvųjų automobilių padangų dyglių jėga ribojama 
iki 120 N, dyglių svoris – iki 1,1 g, išsikišimas – iki 1,2 mm. Kurio nors vieno arba visų šių dalykų galima nepaisyti, jeigu įmanoma 
įsitikinti, kad padangos bei dyglių kombinacija kelio dangai kenkia ne daugiau nei padangos, sukurtos laikantis teisės aktų reikalavimų 
dygliams. Patikrinimo procedūrą galima atlikti taikant pervažiavimo (angl. „over-run“) metodą.
„HK“ padangų su „Turvanansta“ dygliais pervažiavimo bandymą atliko „Test World“ bendrovė.
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Griežtai draudžiama naudoti šio 
tipo dyglius. Jungės su aštriais 
kraštais pažeis naudojamas 
padangas.

Apkrova mažesnė nei 
600 kg

600 kg~800 kg Apkrova didesnė nei 
800 kg

C

Padangų dydis 175/65R14 195/65R15 235/65R17 195/70R15C

Alternatyvus dydis 185/60R15 205/55R16 255/55R18 215/65R16C

Ribinė vertė 0,9 g  1,1 g 1,4 g 1,8 g 

Skersmuo Skersmuo Skersmuo 

Besriegė stiebo dalis
Skersmuo 

Besriegė stiebo dalis
Skersmuo 

Besriegė stiebo dalis
Skersmuo 

Jungė 
(galvutė)
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Winter i*Pike RS Ice W419

- - -

Dyglių efektyvumas aktualus važiuojant apledėjusia kelio danga.

Įvertinus išskirtinai W419 padangoms naudojamų dyglių efektyvumą, palyginti su 
dabartiniais „Grip Stud“ (8-11/2H 4.0) dygliais, nustatyta, kad:
• palyginti su „Nokian“ dygliais, efektyvumas skyrėsi nuo nustatytojo „Test World“ 

bendrovės bei „Za Rulem“ žurnalo atliktų bandymų metu.
• išskirtinai „Winter i*Pike RS“ padangoms naudojami dygliai leido pasiekti 8 % 

didesnį efektyvumą akceleruojant ant ledo ir 3 % didesnį efektyvumą važiuojant ant 
ledo ratais, atitinkamai „Test World“ bei „Za Rulem“ bandymų metu.

Pažangi „Winter i*Pike RS“ dyglių technologija

Sniego šalinimo grioveliai
Pažangi sniego šalinimo griovelių struktūra ir dygliuoti protektoriaus segmentai padeda 
pasiekti geresnį sukibimą stabdant ir važiuojant ant ledo bei sniego.

Pažangi dyglių technologija (1)
Optimizuotas „Winter i*Pike RS“ padangų dyglių išdėstymas: 8 dyglių eilės užtikrina 
efektyvų stabdymą ant apledėjusios kelio dangos. Dviejų sluoksnių protektoriaus 
struktūra geriau laiko dyglius.

Daugiakrypčiai dygliai

Daugiakrypčiai dygliai leidžia maksimaliai padidinti sukibimą ant ledo ir sniego 
važiuojant tiesiai ir darant posūkius. Sniego šalinimo grioveliai dar padidina dyglių 
efektyvumą.

• Privalomi W419 padangų dygliai (”8 – 11 / 2HT – 2”).Tradicinis apskritas 
dyglys

Naujasis dyglys
(”8 – 11 / 2HT – 2”)

Pažangi dyglių technologija (2)
„Winter i*Pike RS“ dygliai sumontuoti arčiau padangos 
centrinio protektoriaus segmento, todėl pagerina valdymą 
važiuojant tiesiai ir darant posūkius ant apledėjusios dangos.

Bendras viduriniame segmente esančių dyglių skaičius
• Optimizuotas dyglių išdėstymas itin efektyviam valdymui ir 

sukibimui ant ledo.
• Palyginti su tradicinėmis padangomis, 1 eilė yra arčiau 

centro. Neprilygstamas sukibimas ir valdymas, pasiektas 
plačiau išdėsčius dyglius.

Paruošimas

Eiga
1. Paruoškite dyglių montavimo įrangą ir dyglius. Rekomenduojame naudoti ne paprastą dyglių montavimo pistoletą, o pusiau 
automatinį arba automatinį įrenginį.
2. Dyglių montavimo įrenginį ir padangas prieš pradedant montuoti dyglius reikėtų laikyti patalpoje, kurioje oro temperatūra ne 
žemesnė nei 18 °C.
3. Montuodami dyglius niekuomet nenaudokite alyvos pagrindu sukurtų lubrikantų. Rekomenduojame naudoti 2 % koncentracijos 
muiluotą vandenį.
Apžiūra
1. Montuodami dyglius ant padangos atidžiai parinkite jų padėtį.
2. Dygliai neturi būti išsikišę daugiau nei 1,2 mm virš padangos protektoriaus paviršiaus, kadangi daugiau išsikišę ir palinkę dygliai 
prasčiau laikosi padangoje, todėl gali iškristi ir sumažinti padangos efektyvumą.
3. Dygliai ant žieminių padangų turėtų būti sumontuoti tinkamai, užtikrinant ilgą padangos eksploatavimo laiką.

12 eilių 16 eilių

Centras

Bendras viduriniame segmente esančių dyglių skaičius

Įprastinės 
padangos

Winter i*Pike RS

47 %

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS
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Papildomos rekomendacijos
Važiuodami dygliuotomis padangomis laikykitės teisės aktuose numatytų ir padangų gamintojo rekomenduojamų greičio apribojimų.
• Dygliai ant žieminių padangų turi būti sumontuoti tinkamai, užtikrinant ilgą padangos eksploatavimo laikotarpį.
• Nauji padangose sumontuoti dygliai pradeda veikti optimaliai nuvažiavus 500–1 000 km. Tuo laikotarpiu stenkitės stipriai 

nestabdyti ir neužblokuoti ratų. Tinkamai pravažinėjus dygliuotas padangas, dygliai geriau įsitvirtina guminėse dyglių angose. 
Nepamirškite patarti klientui pravažinėjimo laikotarpiu su naujai sumontuotais dygliais važiuoti atsargiai.

• „Hankook“ bendrovė nerekomenduoja naudoti nedidelio svorio dyglių dėl ekologinių (oro teršimo dulkėmis) ir kelio dangos 
gadinimo priežasčių.

Dyglių padėtis padangoje

Netinkama Netinkama NetinkamaTinkama 

Tinkama 

Netinkama 

Stabdymas ant ledo 115 %

Stabdymas ant sniego 102 %

Valdymas ant sniego 113 %

Valdymas ant sniego 133 %

140

115
110
105
100

Eksploatavimo savybių diagrama 

Winter i*Pike RS Ice W419
Dabartiniai gaminiai

Įsibėgėjimas ant sniego 100 %

Įsibėgėjimas ant ledo 111 %

Ledo apskritimas (40 m.) sek. 103 %

Stabilumas ant sniego 115 %

Konstrukcijos ypatybės
• Vandens išstūmimo angos.
• Vandens išstūmimo angos maksimaliai padidina sukibimą 

pažliugusiame kelyje, sugerdamos vandenį nuo kelio dangos 
paviršiaus.

Techninis pristatymas
Efektyvumas ant ledo ir sniego
• Palyginti su įprastinėmis padangomis, 

„Winter i*Pike RS“ pasižymi net 
iki 20 % didesniu sąlyčio plotu su 
važiuojamuoju paviršiumi, todėl 
stabdymas ant apsnigtos ir apledėjusios 
dangos yra gerokai efektyvesnis.

Sugėrimas Išstūmimas

Sąlyčio paviršiaus forma

Įprastinės padangos Winter i*Pike RS

Faktinis sąlyčio plotas (cm²)

150

140

130

120

110

100

90

Įprastinės padangos Winter i*Pike RS

100 %

140 %
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Winter i*cept evo W310
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Pritaikytos važiuoti sausa ir šlapia danga Pritaikytos važiuoti sniegu ir šlapia dangaIšorė   Vidus 

3 išilginiai grioveliai, padedantys 
išvengti akvaplanavimo stabdant

Trimatės įpjovos
Stabdoma ir vairuojama efektyviau,
naudojant trimates įpjovas, neleidžiančias
slysti ant ledo ir sniego.

Baltojo lokio nagų formos griovelis 
Puikus efektyvumas važiuojant apledėjusiais ir 
apsnigtais keliais.

Konstrukcijos ypatybės

Trimačių įpjovų pranašumai
• Santykinai didelis protektoriaus 

blokelių standumas - didesnis 
efektyvumas ant šlapios dangos ir 
sniego.

• Padeda išvengti neįprasto dilimo 
blokelių kraštuose.

• Puikus įpjovų kraštų veikimas ant 
sniego - pagerina efektyvumą ant 
sniego.

Trimatės įpjovos maksimaliam 
efektyvumui ant sniego pasiekti

Optimizuotas silicio dioksido mišinys, 
padidinantis efektyvumą ant šlapios 
dangos, sniego ir ledo. Pritaikytos važiuoti 
sniegu ir šlapia danga.

Svarbių ypatybių ir pranašumų apžvalga

Papildomos vidinės įpjovos
Maksimalus efektyvumas ant ledo ir 
sniego.

Grioveliai iš vidinės pusės į išorinę
Visiškai nauja stilistiškai tobula konstrukcija, 
optimizuota žingsnių struktūra, užtikrinanti 
optimalų važiavimą.

Išorė   Vidus 

Naujos kartos silicio dioksido  
protektoriaus mišinys 
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Winter i*cept RS W442
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Ypatybės Funkcijos Nauda vartotojui

1. 4 kanalų tiesus griovelis Kryptinis protektoriaus raštas 
padeda išstumti iš po padangos 
patižusį sniegą ir vandenį

Mažesnė akvaplanavimo rizika

2. Zigzaginis centrinis blokelių        
griovelis 

Prasiskverbia per patižusį ir 
normalų sniegą

Geresnis sukibimas ant sniego

3. Banguotų įpjovų technologija Įpjovos išdėstytos įstrižai Geresnis sukibimas ant slidžios 
dangos

4. Platus protektorius Maksimalus sąlyčio plotas Geresnis sukibimas ant ledo

5. Mišinys Geresnis sukibimas žiemą Sumažina dėvėjimąsi ir degalų 
sąnaudas

Konstrukcijos ypatybės

Svarbios ypatybės ir pranašumai
Tankiausiai išdėstytos įpjovos pagerina sukibimą ant sniego ir ledo.

Maksimalus įpjovų skaičius
Palyginti su dabartiniais gaminiais, įpjovų skaičius padidėja 14 % ir 
suteikia puikų sukibimą ant apsnigtos dangos.

Dabartinis gaminys Winter i*cept RS W442

120

110

100

90

Testų rezultatai

Efektyvumas ant sniego ir ledo
Bendrovės „HANKOOK TIRE“ atliktas bandymas

100

108

100

108.2

100
103.4

100

109.6

* Didesnis rodiklis – didesnis efektyvumas.

Winter i*cept RS W442

Įprasta padanga

Įvairaus posvyrio įpjovos
Įpjovos pasvirusios nuo 0˚ iki 10˚ arba 15˚, 
todėl užtikrina sukibimą visose situacijose.

Valdymas 
ant ledo

Sukibimas 
ant sniego

Stabdymas 
ant sniego

Stabdymas 
ant ledo
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Eksploatavimo savybių diagrama 

Stabdymas ant 
ledo

Geresnis sukibimas ant sniego ir didesnis nei „Icebear W440“ padangų stabdymo efektyvumas

80

90

100

110

Bandomųjų padangų dydis
• 195/65R15T.

Bandomasis automobilis
• Volkswagen Golf V,
VW Touran, Audi A3,
VW Golf V, Touran.

Bandymo vieta
• Bandymas ant sausos ir šlapios dangos
Hankook.
• Akvaplanavimo ir triukšmo bandymas 
„ATP Papenburg“ bazėje Vokietijoje.
• Bandymas ant sniego ir ledo
„Test world“ bazėje  Suomijoje.

Winter i*cept RS W442
Įprasta padanga

Stabdymas ant 
sniego

Stabdymas ant 
šlapios dangos

Stabdymas ant 
sausos dangos

Valdymas ant 
sausos dangos

Valdymas ant 
šlapios dangos

Valdymas ant 
sniego

Nusidėvėjimas

Sukibimas ant sniego

Winter i*cept iZ W606

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS
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Haskio letenos pėdsakas
Protektoriaus blokelių išdėstymas 
primena haskio letenos pėdsaką. 
Jis užtikrina puikų sukibimą ir 
ant ledo, ir ant sniego.

Vandens įsiurbimo angos
„Winter l*cept iZ“ padangų 
vandens įsiurbimo angos, 
skirtos vandeniui įsiurbti, 
sumažina akvaplanavimą.

Trimatės įpjovos
Trimatės blokelių įpjovos 
itin padidina stabilumą.
Trimatės blokelių įpjovos 
sumažina blokelių 
judėjimą bet kokiomis 
važiavimo sąlygomis.

Trimačiai kraštiniai blokeliai
Trimačiai kraštiniai blokeliai 
tolygiai paskirsto slėgį 
padangos krašte.

Trimatė įpjova

Mažiau judantys 
blokeliai
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Eksploatavimo savybių diagrama 

Sukibimas ant sniego 139 %

Stabdymas ant sausos dangos 102 % Valdymas ant sausos dangos 104 %

Triukšmas 104 %

Valdymas ant sniego 104 %

Stabdymas ant sniego 104 %

Stabdymas ant ledo 104 %Stabdymas ant šlapios dangos 102 %

Važiavimas 105 %

Winter i*cept iZ W606
Dabartiniai gaminiai

140

106
104
102
100

Valdymo efektyvumas
„Winter I*cept iZ“ padangos, kuriose naudojamos 
pažangios technologijos, padidina stabdymo 
efektyvumą žiemą bet kokiomis kelio sąlygomis. 
Optimizavus profilį ir protektoriaus blokelių 
standumą, slėgis paskirstomas tolygiai esant bet 
kokiai apkrovai.
Tolygi apkrova pasiskirsto vertikaliai ir išilgai, 
padangos išlaiko savo formą dėl optimalios 
konstrukcijos, sukurtos naudojant trimačių išpjovų 
ir kraštinių blokelių technologijas. Didžiausias 
valdymo stabilumas.

Tolygiai pasiskirsto slėgis

100% Apkrova 
(438 kg)

140% Apkrova 
(613 kg)

Stabili atspaudo forma

Atspaudo forma 
važiuojant 

Atspaudo forma 
įveikiant kampus

Bandymo sąlygos
(Ratlankis: 6.0JX15. Oro slėgis: 2,0 kg/cm2)

Itin tąsus dyglių pluoštas 
„Winter I*cept iZ“ padangose naudojama STSF (itin tąsaus dyglių pluošto, angl. „Super 
Tensile Spike Fibre“) technologija užtikrina sukibimą ant sniego ir ledo.
STSF mišinys gali padidinti sukibimo jėgą ant apledėjusios ir apsnigtos dangos.

Mišinio 
makrofotografija (x20)

Sąlytis su paviršiumi

Stabdymo efektyvumas
„Winter I*cept iZ“ padangos, kuriose naudojamos pažangios technologijos, padidina stabdymo efektyvumą žiemą bet kokiomis kelio 
sąlygomis. Puikus stabdymo efektyvumas ypač jaučiamas važiuojant apledėjusiu ir apsnigtu keliu.

Sniegas

Ledas

Šlapia danga

4 %

4 %

2 %

98 100 102 104

102

104

104

Tradicinės
Winter i*cept iZW606

Dinamiškas sukibimas ant sniego
„Winter I*cept iZ“ padangos pasižymi puikiu dinaminiu sukibimu ant sniego.
Net iki 39 % didesnis sukibimas, palyginti su tradiciniais gaminiais.

Stabdymo kelias
Winter I*cept iZ 
patobulintos
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•   Mažesnis rodiklis – trumpesnis stabdymo kelias.
• Bandymo rezultatai matuoti nekintamomis bandymų sąlygomis.
• Reikšmės nėra universalios ir gali skirtis priklausomai nuo automobilio galios, temperatūros ir kelio sąlygų.

Dynapro i*cept RW08

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS
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RW08 padangų koncepcija. Galingas važiavimas apsnigtais keliais. Didesnė 
visureigių ir 4 x 4 automobilių galia žiemą. „Dynapro i*cept“ pasižymi 
išskirtiniu stabdymo efektyvumu ir suteikia galimybę galingai važiuoti 
apsnigtais ir apledėjusiais keliais. Su naujosios koncepcijos „Dynapro i*cept“ 
padangomis galite nebesijaudinti dėl žiemos sukuriamų kliūčių.

Atšiaurioms žiemos 
sąlygoms

Stabdymas ant sniego
• 9 % didesnis stabdymo ant sniego efektyvumas.
• 9 % trumpesnis stabdymo kelias.

Dabartinis gaminys

Centrinė jungiamoji 
blokelių juosta
• Neleidžia centriniams 

blokeliams virpėti, tad 
padidina stabdymo ant 
ledo efektyvumą.

Dynapro i*cept

14,1 m (91 %)

15,4 m (100 %)

9 %

Dabartinis gaminysDynapro i*cept

Techninis pristatymas

Platus protektorius
• Platus protektorius pagerina valdymą ant sniego ir ledo.

Centrinė briauna
• Centrinė briauna ne tik garantuoja puikų valdymą ant sausos 

ir šlapios dangos, bet ir suteikia neprilygstamą sukibimą ant 
sniego ir ledo.
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Stabdymas ant sniego

Stabdymas ant ledo

Valdymas ant sniegoValdymas ant sausos dangos

Stabdymas ant šlapios dangos

Eksploatavimo savybių diagrama 

Dynapro i*cept RW08
Dabartiniai gaminiai

110 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

Įpjovų juosta
• Įpjovos yra sujungtos siekiant pagerinti 

vandens šalinimą, kai sniegas keliuose 
aptirpęs.

4 tiesūs ir 2 zigzaginiai grioveliai
• 4 tiesūs grioveliai šalina vandenį ir suteikia puikų sukibimą 

šlapiame kelyje, o 2 zigzaginiai grioveliai – gerą sukibimą ant 
apsnigtos dangos.

Skersinių blokelių sistema
• Status griovelis.
• Protektoriaus blokeliai pakreipti, siekiant pagerinti valdymą ir stabdymo ant ledo efektyvumą.

2 lygių kraštiniai sniego blokeliai 
• 2 lygių trimatė forma, parinkta siekiant 

padidinti padangos krašto efektą ant 
sniego.

Status griovelis
• Šonai su grioveliais suteikia puikų krašto 

efektą ant sniego.



76

Viskas apie padangas

Winter i*pike LT RW09

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

- - -

Ledo briauna
• Į centrinį blokelių segmentą 

integruota briauna padidina 
stabdymo ant ledo efektyvumą.

Trimačiai kraštiniai blokeliai
• Laiptuoti trimačiai blokeliai 

padidina padangos krašto 
sukibimą ant sniego.

Winter i*pike LT RW09
Zowac HP W401

Valdymas ant šlapios dangos

Valdymas ant sniego

Stabdymas ant šlapios dangos

Stabdymas ant sniego

Stabdymas ant ledo

Valdymo ir stabdymo bandymo rezultatai rodo, kad dabartinių gaminių rezultatai yra prastesni.

Valdymas ant sausos dangos

104 %

104 %

104 %

103 %

108 %101 %

Eksploatavimo savybių diagrama 

Naujas 6 eilių dyglių išdėstymas, kad 
gerai sukibtų ant sniego ir ledo.

Dabartinis 
gaminys

(Zovac HPW401) Winter i*pike LT RW09

6 eilių

Trimatis griovelis
• Trimatis griovelis 

užtikrina tolygų sniego 
ir vandens srautą 
centriniame griovelyje ir 
pagerina efektyvumą ant 
sniego ir šlapios dangos.

3 eilių

Efektyvumas

Pažangi trimatės struktūros technologija
4 pagrindinių griovelių sistema užtikrina saugų važiavimą šlapiame kelyje, raštas su trimačiais grioveliais padidina efektyvumą 
akvaplanuojant ir važiuojant ant sniego.

Platus skersinis griovelis
• Padidina sukibimą ant 

sniego.

Pagalbinės įpjovos
•  Padidina sukibimą ant 

sniego.

Agresyvusis „du viename“ blokelis
• Agresyvių ir stabilių blokelių 

kombinacija užtikrina sukibimą 
ant sniego ir sunkių transporto 
priemonių stabilumą.

Labai tvirta centrinė briauna
• Puikiai padeda išlaikyti didelį svorį.
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Winter RW06

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

F,G E ) 70 DB; )) 70 DB; )) 73 DB

Status griovelis
• Status griovelis padidina griovelio sienelės 

krašto efektą ant apsnigtos dangos.

Naujausi mikroautobusų žieminių nedygliuotųjų padangų pasiūlymai Europos 
rinkai. Silicio dioksido mišinys  skirtas padangų efektyvumui ant apsnigto ir 
šlapio kelio padidinti. Naujoji jungiamoji juosta leidžia stabilizuoti valdymą 
ant apsnigtos ir apledėjusios dangos ir padidina valdymo sausame kelyje 
stabilumą.

Atšiaurioms 
žiemos sąlygoms

Valdymas ant sniego

Valdymas ant ledo

Valdymas ant sausos dangosValdymas ant šlapios dangos

Važiavimas ir triukšmas 

Eksploatavimo savybių diagrama 

Dabartiniai gaminiai
Winter RW06

Centrinis tiesus ir 2 pusiau zigzaginiai grioveliai
• Remiantis 3 pagrindinių griovelių, padidinančių saugą šlapiame kelyje, principu, ši padanga skirta važiavimo šlapia ir apsnigta danga 

stabilumui padidinti padarius vieną tiesų griovelį centre ir du zigzaginius šonuose.

• Dėl įpjovų, esančių kraštinėje jungiamojoje juostoje, padangų efektyvumas ant 
sniego nesumažėja net pusiau nudilus protektoriui. 

Naujo profilio jungiamoji juosta
• Naujausio tipo jungiamoji juosta, einanti palei kraštinių blokelių sieneles, užtikrina 

gerą valdymą ant sausos dangos ir sukibimą apsnigtame ir apledėjusiame kelyje.

Skersinių blokelių sistema
• Naudojant susietus skersinius 

protektoriaus blokelius užtikrinama 
valdymo sauga ir stabdymo 
apledėjusiame kelyje efektyvumas. 

120 %

80 %

40 %
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Padangų montavimo ir ratų balansavimo įranga

Padangų montavimo įranga

Padangų montavimo staklės

Rankinis alkūnės ir 
montavimo 
įrankio fiksavimas.

Padangų montavimo staklės 

Rankinis alkūnės ir montavimo 
įrankio fiksavimas.

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

vidinis paėmimas: 
12–24”;
išorinis paėmimas: 
10–21”;
maks. ratlankio plotis: 
14”;
reikalingas oro šaltinis: 
8 bar.

oro tepalinė;
montiruotė.

oro tepalinė;
manometras, montiruotė.

Padangų montavimo staklės

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

Padangų montavimo staklės

Automatiškai atverčiama ir
fiksuojama montavimo alkūnė.
Pneumatinis įrankio 
fiksavimas.
Griebtuvai 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.

oro tepalinė;
montiruotė.

oro tepalinė;
montiruotė.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

G7240.20, RAVAGLIOLI (Italija)

U201, UNITE (Kinija)

G7441.20, RAVAGLIOLI (Italija)

G7441.22, RAVAGLIOLI (Italija)
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Padangų 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.

Padangų montavimo staklės

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

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:
15”;
stalo sukimosi greitis: 
0–15 aps. /min.;
reikalingas suspausto oro šaltinis: 
8–12 bar.

oro tepalinė;
montiruotė.

oro tepalinė.

Pagalbinis įrenginys žemo 
profilio padangoms montuoti

SLIVO – patentuotas 
montavimo įrankis

Naujos technologijos 
montavimo įrankis – greitam 
ir patogiam darbui.

Montavimo staklėms: 
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

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

G7441IV.22, RAVAGLIOLI (Italija)

G8641D.24, RAVAGLIOLI (Italija)

PLUS83, RAVAGLIOLI (Italija)

G800A81, RAVAGLIOLI (Italija)
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Padangų montavimo staklės

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

Padangų montavimo staklės

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

vidinis paėmimas: 
12–24”;
išorinis paėmimas: 
10–21”;
maks. ratlankio plotis: 
12”;
reikalingas oro šaltinis: 
8–10 bar.

vidinis paėmimas: 
12–24”;
išorinis paėmimas: 
10–21”;
maks. ratlankio plotis: 
12”;
reikalingas oro šaltinis: 
8–10 bar.

oro tepalinė;
manometras, montiruotė.

oro tepalinė;
manometras, montiruotė.

Ratų balansavimo staklės

Elektroninės ratų balansavimo 
staklės. Rankinis visų duomenų 
įvedimas.

Ratų balansavimo staklės

Elektroninės ratų balansavimo 
staklės. Automatinis atstumo ir 
skersmens įvedimas.

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.

greito užspaudimo veržlė;
centravimo kūgiai.

greito užspaudimo veržlė;
centravimo kūgiai.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

U221A, UNITE (Kinija)

U226A, UNITE (Kinija)

U-500, UNITE (Kinija)

U-520, UNITE (Kinija)

Ratų balansavimo įranga
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Padangų montavimo ir ratų balansavimo
įranga krovininiam transportui

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

WB122, ZIELBER (Lenkija) Ratų balansavimo staklės

Dinaminės ratų balansavimo
staklės, skirtos krovininio
transporto ratams balansuoti.

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

greito užspaudimo veržlė;
centravimo kūgiai.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

GRS926.ST, RAVAGLIOLI (Italija) Padangų montavimo staklės

Krovininio transporto ratų
montavimo staklės.

balansuojamų ratų skersmuo:
14–27”;
maks. ratų skersmuo:
1 300 mm;
maks. ratlankio plotis:
950 mm;
energijos šaltinis:
3 x 400 V / 50 Hz

Ratų balansavimo staklės

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

Ratų balansavimo staklės

Elektroninės ratų balansavimo
staklės. Optimizavimo ir 
paslėptų svarelių programos. 
Automatinis atstumo ir 
skersmens įvedimas.

balansuojamų ratų skersmuo:
10–24”;
balansuojamų ratų plotis:
1,5–22”;
sukimosi greitis:
 < 100 aps./min.;
tikslumas: 
1 g; 
balansuojamo rato svoris:
iki 65 kg

balansuojamų ratų skersmuo:
10–24”;
balansuojamų ratų plotis:
1,5–22”;
sukimosi greitis:
 < 100 aps./min.;
tikslumas: 
1 g;
balansuojamo rato svoris:
iki 65 kg

greito užspaudimo veržlė;
centravimo kūgiai.

greito užspaudimo veržlė;
centravimo kūgiai.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

G2.117H, RAVAGLIOLI (Italija)

G2.119H, RAVAGLIOLI (Italija)
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Padangų montavimo ir ratų balansavimo įranga

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS

U298, UNITE (Kinija) Padangų montavimo staklės

Krovininiam transportui ir 
žemės ūkio technikai skirtos 
ratų montavimo staklės.

ratų dydis: 14-56”;
maks. ratų skersmuo: 2 500 mm;
maks. ratlankio plotis: 1 200 mm;
maks. ratų svoris: 2 200 kg;
hidraulinės pompos variklis: 
3,0 kW;
sukimo variklis:  
3,0 kW;
energijos šaltinis: 
400 V, 3 Ph, 50 Hz

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

U-850, UNITE (Kinija)

TR26, SCT LIFT (Kinija)

Ratų balansavimo staklės

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

balansuojamų ratų skersmuo: 
10–24”;
balansuojamų ratų plotis: 
1,5–20”;
tikslumas: 
1 g;
balansuojamo rato svoris: 
iki 150 kg;
sukimosi greitis: 
200 aps./min.

greito užspaudimo veržlė;
centravimo kūgiai.

Padangų montavimo staklės

Krovininio transporto ratų
montavimo staklės.

ratų dydis:
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

Veržliasūkiai

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 
apsauginių galvučių 
komplektas

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

SA602, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

SX031, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)
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MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS

Vulkanizatoriai

821002, LAMCO (Italija)

SX043, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

CP7733, CHICAGO PNEUMATIC (JAV)

821003, LAMCO (Italija)

SA291, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

CP749, CHICAGO PNEUMATIC (JAV) 

TURBO2000, DELTA (Lenkija)

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

6947, EL-MAX (Švedija)

Smūginių plonasienių 
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

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.

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.

Elektrinis veržliasūkis  
EL-MAX 1.5

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

Elektrinis veržliasūkis

smūginių galvučių adapteris: 1”;
darbinis veleno aukštis:  
310-710 mm;
maksimalus atsukimo momentas: 
2 500 Nm;
variklis: 
1,5 kW;
energijos šaltinis:  
400 V, 3 Ph, 50 Hz

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) 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.
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MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

821004, LAMCO (Italija)

TST/VCT, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

TST/PG97, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

SA106, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

TST/TVI, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

VS0361, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

AH10C/8, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

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.

Padangos vožtuvelio išsukimo 
įrankis

ilgis: 97 mm

Padangų slėgio matuoklis

Filtras – drėgmės rinkiklis 
su slėgio reguliatoriumi ir 
suspausto oro tepaline

jungtis: 3/8”

Padangos ventilio įstatymo 
įrankis

ilgis: 270 mm

Replės balansavimo 
svareliams

ilgis: 240 mm

Sukta pneumatine žarna

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

Kita įranga
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MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

AK2090, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

RJA1450, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

T30302, ZINGLIFTS (Kinija)

3000CXD, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

913049-1, COMPAC (Danija)

IFL-25, ZIELBER (Lenkija)

Raktas automobilių ratų 
varžtams

dydis: 17, 19, 21, 22 mm

Mobilus hidraulinis keltuvas 
(domkratas) Aluminium 
Rocket Lift

kėlimo galia: 1,5 t;
pakėlimo aukštis: 
98 - 455 mm;
ilgis: 600 mm

Mobilus hidraulinis keltuvas 
(domkratas)

kėlimo galia: 2 t;
pakėlimo aukštis: 
135 - 385 mm

Mobilus hidraulinis keltuvas 
(domkratas)

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

Mobilus hidraulinis keltuvas 
(domkratas) 2T-C 

kėlimo galia: 2 t;
pakėlimo aukštis: 
80 - 500 mm;
ilgis: 730 mm;
greitas tuščiąja eiga

Padangų staigaus pripūtimo 
įrenginys - infliatorius

talpa: 25 l;
matmenys: 600 x 600 x 250 mm 
svoris: 18 kg

Konsultuoja ir į techninius klausimus atsako:

Giedrius Kirkilas
produkto vadybininkas (serviso įranga)
tel. (8~5) 243 14 86, faks. (8~5) 243 14 73, mob. tel. 8~615 94 414
el. p. g.kirkilas@adbaltic.lt

Giedrius Didžgalvis
produkto vadovas (įranga, įrankiai)
tel. (8~37) 40 76 84, faks. (8~37) 40 76 83, mob. 8~684 38 900
el. p. g.didzgalvis@adbaltic.lt

Dėl Jus dominančios įrangos prašome kreiptis į „AD Baltic” didmenos padalinius arba į Jus aptarnaujantį vadybininką.
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Padangų montavimo ir  
sandarinimo priemonės

Kabinami svareliai plieniniams ratlankiams

Svareliai

IEŠKOKITE  e. KATALOGE

Svoris (g) Prekės kodas Kiekis pakuotėje

5 0105 200

10 0110 100

15 0115 100

20 0120 100

25 0125 100

30 0130 100

35 0135 100

40 0140 100

45 0145 100

Kabinami svareliai lietiems ratlankiams

Svoris (g) Prekės kodas Kiekis pakuotėje

5 0405 100

10 0410 100

15 0415 100

20 0420 100

25 0425 100

30 0430 100

35 0435 100

40 0440 100

45 0445 100

Klijuojami svareliai

Plieniniai, individualiai padalinami svareliai ant mėlynos juostos (4 mm)

 Ploni klijuojami svareliai ant mėlynos juostos (3,8 mm)

Svoris (g) Prekės kodas Kiekis pakuotėje

60 FE0660 100

Svoris (g) Prekės kodas Kiekis pakuotėje

60 0660F 100

Universalūs klijuojami svareliai ant mėlynos juostos

Svoris (g) Prekės kodas Kiekis pakuotėje

60 0660 100
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Padangų ventiliai

Populiariausias TIP5622555 Tr414

Trumpesnis TIP5622627 Tr413

Pailgintas TIP5622562 Tr418 

Chromuotas (lietiems ratlankiams) TIP5622816 Tr-414 CHROM

Remonto ir montavimo priemonės

Padangų montavimo pasta (juoda), 5 kg

Padangų montavimo pasta „ACRYLMED Red“, 4 kg

Šalto vulkanizavimo komplektas, 450 ml

Bortų sandarinamoji priemonė, 1 l

Vidinių remontuojamų paviršių sujungimo vietos sandarinamoji priemonė, 1 l

Greitai džiūstantys klijai „Cement-it“, 250 ml

Pasta, naudojama padangoms montuoti ant ratlankių 600BP05

Pasta, naudojama padangoms montuoti ant ratlankių su papildoma 
medžiaga, saugančia nuo nutekėjimų ACRYLMED RED 4 kg

4000800

6005002

6005003

6005130

Padangų montavimo pasta „ACRYLMED Blue“, 4 kg

Padangų montavimo pasta „ACRYLMED Green“, 4 kg

Pasta padangų montavimui su priedais prieš užšalimą, 4kg ACRYLMED BLUE 4KG

Pasta padangų montavimui standartinė, 4kg ACRYLMED GREEN 4KG

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS
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Sandarinamosios virvutės

„Grybas“ su adata, 6 mm

Įrankis sandarinamosioms medžiagoms (laikiklis ir 4 adatos)

Replės balansavimo svareliams uždėti / nuimti

Sandarinamosios virvutės įrankio adatos

Sandarinamosios virvutės įrankio adatos

Sandarinamosios virvutės įrankis, skirtas sunkvežimių padangoms

Sandarinamosios virvutės įrankis

Įrankiai

Virvutės, skirtos nedideliems pažeidimams remontuoti 2001102 – 50 vnt. dėžutėje

„Grybai“, naudojami 15–20 mm pradūrimams remontuoti 3001006 – 24 vnt. dėžutėje

7001020

7001050

7001010N

7001010T

7001010T

7001010

Remonto ir montavimo priemonės

Greitai džiūstantys klijai „Cement-it“, 250 ml

6005140

Klijai padangoms remontuoti karštuoju būdu, min. 100 oC, 1 l (juodi)

6006200

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS
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