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Turinys

Mieli partneriai!

Sveikinu visus su atėjusiu pavasariu. Neabejoju, kad bundanti ir 
atgyjanti gamta visiems įkvėps optimizmo, pozityvios nuotaikos, 
energijos bei naujų idėjų. Linkiu, kad šis pavasario sezonas būtų puikus 
2014 – ųjų metų startas, padėsiantis įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

Prisimenant praėjusius metus, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad įvykdėme 
Jums duotus pažadus bei įgyvendinome numatytus projektus. Džiugu, 
kad konsignacinės prekybos projektas ypač pasiteisino žiemos sezono 
metu ir padėjo Jums pasiekti konkurencinį pranašumą bei didesnius 
pardavimus, neįšaldant savų lėšų.

Svarbiausias 2014 metų AD Baltic tikslas – mūsų lojalūs pirkėjai. 
Techninių seminarų, produktų mokymų, netgi pardavimų mokymų 
sesija sausio – kovo  mėnesiais – pirmieji šiais metais svarūs žingsniai, 
orientuoti į svarbiausius mūsų klientus. Artimiausiu metu Jums 
pristatysime naujų projektų, kurių dėka turėsite dar didesnį prekių 
asortimento pasirinkimą ir greitesnį prekių pristatymą. Skirtingai nuo 
kitų autodetalių tiekėjų, mes  nedirbame mažmeninėje prekyboje, tad 
mūsų siekis, kad galutiniai mažmeninės prekybos vartotojai būtų Jūsų 
pirkėjai! 

Šiame „AD Professional” leidinyje rasite naudingos informacijos 
apie vasarines padangas ir kitus aktualius sezoninius produktus. 
Supažindinsime su išplėsto asortimento naujienomis. Prisiminsime ir 
kartu pasidžiaugsime akimirkomis iš AD Baltic kartu su pagrindiniais 
mūsų tiekėjais organizuotų kelionių.

Visiems noriu palinkėti darbingo, pelningo pavasario!

 
 

Giedrius Gervickas, 
UAB „AD Baltic Lietuva” direktorius
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Naujienos – užsakymų sistemose

1. Nuo šiol naujos prekės Extranet sistemoje žymimos

Taip pat primename, kad Extranet užsakymų sistemoje akcijų ir išpardavimo kainos žymimos skirtingomis spalvomis:

Išpardavimo kainaAkcijos kaina

3. Nauja skiltis – registracija į 
seminarus

Šiais metais EXTRANET sistemoje 
pradėjo veikti naujas registracijos į 
seminarus modulis. Nuo šiol čia rasite 
būsimus seminarus ir galėsite jiems 
užsiregistruoti. Tiesiog išsirinkite Jus 
dominantį seminarą ir užpildykite 
registracijos formą.

2. Išplėstas BLUE PRINT bei PROFIT 
pakabos detalių asortimentas

ADeCAT bei Extranet užsakymų 
sistemose rasite BLUE PRINT detales bei 
analogus su SIDEM, SWAG, DELPHI 
tiekėjų detalėmis.

Taip pat užsakymų sistemose rasite 
PROFIT detales bei analogus su 
SWAG, DELPHI, TRW, SIDEM, KYB, 
MONROE tiekėjų detalėmis.

4. Vasarinių padangų paieška Extranet ir ADeCAT sistemose

2014 metų vasarinių padangų kainoraščio ieškokite Extranet sistemoje, skiltyje „Vasarinių padangų kainoraščiai“, kur galite pasirinkti 
padangų sąrašą pagal padangų matmenis arba pagal gamintojus. Taip pat ADeCAT užsakymų sistemoje kairiajame meniu pasirinkę 
„Padangos“.

N
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Techninių mokymų, seminarų ciklas

Šių metų, sausio mėnesį prasidėjo naujas 
techninių mokymų, seminarų ciklas 
mūsų klientams. Sausio – kovo mėnesiais 
kiekvieną savaitę klientai rinkosi į įvairių 
gamintojų seminarus.

Čia buvo pristatomos gamintojų įmonės, 
asortimentas, produktų bei technologijų 
naujienos. Klientai nemažai sužinojo 
apie produktų gamybos procesus, gavo 
įvairių montavimo patarimų, išsiaiškino 
dalių gedimo priežastis, galėjo pamatyti 
praktinius pavyzdžius. Taip pat buvo 
nagrinėjami garantiniai klausimai, klientai 
buvo supažindinami su gamintojų 
katalogais.

Visų seminaro dalyvių laukė dovanėlės, 
sertifikatai, o taip pat prie pietų stalo visi 
dalyviai galėjo pasidalinti savo įspūdžiais su 
bendraminčiais-kolegimis.

Džiaugiamės seminaruose sulaukdami 
vis daugiau ir daugiau klientų, kurie nori 
pagilinti savo technines žinias, susitikti 
ir pabendrauti su pačiais gamintojais ir 
užduoti rūpimus klausimus. 

Malonu seminaruose išvysti jau matytus 
klientų veidus, nes tai mums dar kartą 
patvirtina, jog seminarai Jums yra naudingi 
ir reikalingi ir kad mes judame teisinga 
linkme siekdami prisidėti prie Jūsų verslo 
sėkmės.

Tikimės, kad išgirsta nauja informacija, 
gamintojų pateikti atsakymai į klausimus 
padės jums praktinėje veikloje ir prisidės 
prie geresnio Jūsų kliento aptarnavimo, 
kliento pasitenkinimo gaunamu produktu, 
paslauga. Juk patenkintas klientas tampa 
lojaliu klientu, o lojalumas – versle vienas 
svarbiausių aspektų, vedantis į sėkmę.

Įvykę seminarai:

REMSA stabdžių kaladėlės bei 
diskai.

CONTITECH diržinės pavaros 
sistemos.

BOSCH dyzelinės sistemos.

KYB amortizatoriai.

DELPHI vairo mechanizmas ir 
stabdžių sistemos.

REMY detalių atnaujinimo procesas. 
Keičiamų detalių tinkamumo 
įvertinimas.

Jungtinis CIFAM pusašių, pusašių 
šarnyrų bei  PHILIPS lempučių 
seminaras.

Primename, kad Extranet sistemoje vis dar galite 
užsiregistruoti ir dalyvauti šiais metais vyksiančiuose 
BOSCH techniniuose mokymuose.

Draugiška seminaro dalyvių nuotrauka kartu su CONTITECH technikos direktoriumi – Doug Rennie (viduryje).

DELPHI seminaras, vedamas važiuoklės inžinerijos vadovo Frank Gniadkowski.KYB seminaras, vedamas produkto specialisto Arkadiusz Szuter.  
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Kelionė į auksinio alaus kraštą

„AD Baltic“ surengtos akcijos metu daugiausia KYB amortizatorių nupirkę klientai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos turėjo galimybę 
aplankyti Čekiją, paragauti gilias tradicijas išsaugojusio alaus „Pilsner Urquell“ bei susipažinti su jo atsiradimo istorija ir gamybos 
procesu. Keliautojai taip pat aplankė KYB amortizatorių gamyklą, kur turėjo unikalią galimybę pamatyti SKODA automobilio 
„gimimą“.

KYB akcijos laimėtojai iš Lietuvos, Čekijoje

Kuo mus žavi Čekija?

Iš pirmo žvilgsnio labai panaši į Baltijos 
šalis, tačiau kartu ir skirtinga, savita. Vieni 
sako, kad iš čia kilusios gražios moterys, geri 
futbolininkai ir automobilius gaminti jie 
tikrai moka. Kitus žavi Prahos architektūra, 
šalies gamtovaizdis, soti virtuvė ir geriausias 
pasaulyje alus. Kokį įspūdį Čekija paliko 
mūsų keliautojams, ką įdomaus jie 
atrado šioje šalyje, su jumis ir mėginsime 
pasidalinti.

„Pilsner Urquell“ alus

Alus, padaręs perversmą šviesaus alaus 
istorijoje – tai „Pilsner Urquell“, kurio 
„gimimo“ metai 1842, o vieta – Pilzeno 
miestelis Čekijoje. Švelnaus skonio, skaidrus, 
auksinės spalvos alus sparčiai išplito po visą 
pasaulį.

Čekams alus – nacionalinis turtas, 
neatsiejama jų gyvenimo dalis, kur 
ne mažiau nei alaus skonis svarbus ir 
jo pateikimas – idealiai švarus alaus 
temperatūros stiklinis bokalas, pripildytas 
auksinio alaus su gražia putele ar visai be jos.

Jei kada nuvyksite į šį kraštą ir ragausite 
jo alų, būtinai padegustuokite jį per 
skirtingus pateikimo būdus, kurių labiausiai 
žinomi „Na dvakrat“ (alus su putos 
kepurėle), „Hladinka“ (alus su lygia puta), 
„Mliko“ (alus, kur 90% jo sudaro puta), 
besiskiriantys gazuotumo laipsniu ir skonio 
stiprumu, kurį nulemia alaus pylimo į 
bokalą būdas bei susidaręs putos kiekis. Jei 
norite mažiau burbuliukų ir švelnaus skonio, 
rinkitės „Mliko“, jei norite neskubėdami 
praleisti laiką, besimėgaudami alaus bokalu, 
rinkitės ilgiau savo gerą skonį išlaikantį „Na 
dvakrat“.

Visi keliautojai vienareikšmiškai tvirtina, 
kad čekiškas alus, kaip bebūtų gaila, gerokai 
pranoksta baltijos šalyse gaminamą alų. 
Kaip sako Vilmantas Šukys, - „čia jauti jo 
kokybę“. Jam antrina Saulius Sakalauskis, - 
„lietuviškas alus taip pat geras, bet jis kitokio 
skonio nei ragautas Pilzeno miestelyje, čia 
jo skonis natūralesnis, ryškesnis. Jei čekai 
nemeluoja sakydami, kad gamindami alų 
nenaudoja sintetinių koncentratų, brandina 
natūraliai, juos reikia tik labai pagirti už tai, 
taip ir toliau“.

Mūsų keliautojai džiaugiasi turėję galimybę 
ne tik pasimėgauti čekišku alumi tiesiai iš 
statinės, bet ir pažinti jo istoriją, gamybos 

procesą, pasivaikščioti ilgaisiais rūsiais (12 
km ilgio), kurie dar ne taip seniai tarnavo 
kaip alaus šaldytuvai. Vilmantas šypsosi, 
prisiminęs išgirstą „Pilsner Urquell“ 
gamyklos „Gambrinus“ alaus muziejuje 
istoriją, apie alaus kokybės tikrinimą senais 
laikais, - „papila alaus ant suolo, pasodina 
žmogų su versto jaučio odos kelnėmis 
ir jei kelnės prilimpa, pasigirsta plyšimo 
garsas, alus kokybiškas, jei ne, reiškia, 
skiestas vandeniu ir tada jau alaus daryklos 
savininko verslo dienos suskaičiuotos. 
Pririša jį prie gėdos stulpo miesto aikštėje 
ir laiko savaitę, kad visi galėtų pamatyti šio 
nesąžiningo žmogaus veidą ir žinotų, iš ko 

alaus geriau nepirkti. Dėl to stengėsi čekai 
būt gerais aludariais, gamint kokybišką alų, 
perduodant tai iš kartos į kartą iki mūsų 
dienų“, - pasakoja Vilmantas. „Alus čia 
nestiprus, beveik visos rūšys iki 5 laipsnių 
stiprumo, tad čekams jis kaip sriuba – visi 
geria, bet girtų nėra“, - priduria musų 
keliautojus lydėjęs „AD Baltic“ pardavimų 
vadybininkas Tautvydas Randis.

Amortizatorių rojus

KYB gamykla – tikras amortizatorių rojus. 
Kelios dešimtys ar šimtai serviso meistrų 
kasdien laikydami šią detalę savo rankose 
turbūt nė nesusimąsto, kad šis daiktas yra 

„Gambrinus“ alaus muziejuje „Pilsner Urquell“ alaus gamykloje
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atsakingo ir kruopštaus darbo rezultatas, 
kurio tikslas vienas – kad automobilis 
važiuotų ir kuo ilgiau. 

„Kai pamatai detalės gamybos procesą, tiki 
jos kokybe ne iš kažkieno kalbų, o iš savo 
asmeninio patyrimo ir gali papasakoti apie 
tai klientui, sakydamas ne tik, kad ši detalė 
gera, bet ir argumentuodamas, kodėl gera“, 
- teigia kitas mūsų pašnekovas Mindaugas 
ir priduria: „juk kuo daugiau gali kažką 
papasakoti, tuo labiau patrauklus esi, čia 
kaip su moterimis“, - šypteli pašnekovas. „O 
ir pačiam smagiau, kai tavo darbinė patirtis 
gali būti sustiprinta papildomomis žiniomis 
apie produktą iš pirmų lūpų, gali palyginti 
savo darbo praktikoje padarytas išvadas su 
tuo, ką pamatai gamykloje, tvirčiau jautiesi 
ir prieš klientą“. 

„Tų begalės spalvotų taškelių pamiršti 
neįmanoma“, - įsiterpia į mūsų pokalbį 
Tautvydas. „Jie tarsi viso amortizatoriaus 
gamybos proceso ašis, kokybės garantas. 
Amortizatorius šioje gamykloje kaip ta „varlė 
keliauninkė“ – kiekvieno gamybos proceso 
pabaigoje atkeliauja į tam tikros techninės 
apžiūros punktą, kur, jei viskas gerai, gauna 
tam tikros spalvos taškelį dovanų ir keliauja 
toliau rinkti kitos spalvos taškelių, arba, jei 
kažkas ne taip, turi baigti šią kelionę broko 
konteineryje“.

SKODA mastai

„Kol dar nebuvome aplankę SKODA 
gamyklos, KYB amortizatorių gamykla 
atrodė įspūdinga, bet patekę į SKODA 
gamyklos valdas, netekome amo, KYB staiga 
nublanko“, - vienareikšmiškai tvirtina visi 
kelionės dalyviai. 

„Nedidukame, 6 kvadratinių kilometrų 

ploto Čekijos miestelyje Mlada Boleslav 
įsikūrusi gamykla užima trečdalį viso 
miesto – 2 kvadratinius kilometrus ploto. 
Čia turbūt būtų sunku rasti nors vieną 
šeimą, kurios nors vienas iš narių nedirbtų 
SKODA gamykloje. Paprastai dalis šeimos 
dirba aptarnavimo sferoje, o bent vienas 
iš jos narių – SKODA gamykloje. Joje ne 
tik gaminami automobiliai, bet ir šiluma, 
kuria aprūpinamas miestas, ir kaštai šildymo 
nedideli. O žmonėms sąlygos čia dirbti kuo 
palankiausios. Per metus jie gali įsigyti du 
SKODA automobilius su 20% nuolaida 
ir perparduoti juos, taip užsidirbdami 
papildomai. Kas pusę metų gamyklos 
darbuotojai gauna tryliktą atlyginimą, o 
pietūs jiems tekainuoja 1 eurą. Žmonės 
čia patenkinti ir motyvuoti“, - neslepia 
susižavėjimo Vilmantas. 

„Tai miestas mieste, kurio teritorijoje 
važinėja autobusai, o žmonės pluša lyg 
skruzdės, kiekvienas tiksliai žinodamas 
savo darbo funkciją, šis procesas niekad 
nesustoja. Štai atvažiuoja skardos rulonas, o 
po paros, žiūrėk, jis jau su ratais“,- dalijasi 
įspūdžiais Mindaugas. „Automobilio forma 
ruošiama apie metus, tačiau pats gamybos 
procesas labai trumpas – 15 valandų 
skiriama automobilio griaučio kūrimui iš 
skardos bei virinimo darbams, 3 valandos 
skiriamos automobilio surinkimui, o likusios 
6 valandos – automobilio dažymui“, - kaip 
eilėraštį mums išpyškina neieškantis žodžio 
kišenėje Vilmantas. „Kiekvieną minutę čia 
išvažiuoja po pagamintą automobilį. Visi 
jie gaminami tik pagal užsakymus, tad 
gamykloje neužsilaiko“.

SKODA gamykla, gamindama tik du 
automobilių modelius – SKODA FABIA ir 
SKODA OCTAVIA – kasdien visutiniškai 
pagamina po 450 automobilių ir yra tikras 
rojus žemėje jos darbuotojams.

Jau ne vienerius metus bendradarbiaudami 
su „AD Baltic“ mūsų keliautojai 
džiaugiasi šiais šiltais santykiais ir įmonės 
suteikiamomis galimybėmis pažinti 
automobilių pasaulio įdomybes iš arčiau, 
atitrūkti nuo kasdienybės. Šios kelionės 
laimėtojai neneigia, kad dažniausiai 
automobilių detales perka pagal kliento 
poreikius, tačiau viena kita surengta akcija 
taip pat paskatina įsigyti būtent to prekinio 
ženklo detales. „Jūs tik organizuokit, o 
mes dalyvausim“, - baigiamąjį žodį taria 
vienintelė šios kelionės dama Daiva.“

Prie KYB gamyklos

SKODA gamyklos muziejuje
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Sniegynų ralis

Vasario pradžioje Švedijoje tradiciškai vyksta Pasaulinio ralio čempionato etapas. Galimybė pamatyti jį iš arti, pajusti sniego 
purslus, ištiškusius iš po netoliese pralėkusio automobilio ratų ar pasišnekučiuoti apie techninį pasiruošimą su automechanikais, 
buvo puiki dovana vienuolikai „AD Baltic“ klientų iš trijų Baltijos šalių. Jie dalyvavo „Delphi“ akcijoje ir nupirko daugiausia šios 
firmos pakabos detalių.

Vietiniai entuziastai

Akciją laimėjusių įmonių atstovai, be abejo, 
džiaugėsi galimybe atitrūkti nuo namų, 
buities, serviso reikalų ir pasimėgauti 
azartu pulsuojančiu reginiu. Pasaulinis ralio 
čempionatas vyksta trylikoje pasaulio šalių, 
o Švedija geriausių pilotų meistriškumą 
išbando žiemos sąlygomis. 

Šį ralį sudaro 24 ruožai, visas ralio maršruto 
ilgis – 1583 km, o 24 ruožai (12 ruožų, 
pravažiuojamų po du kartus) apima 324 
km. Šių metų Švedijos ralį laimėjo suomių 
lenktynininkas Jari-Matti Latvala su 
šturmanu Miikka Anttila. 

Kaip pasakojo serviso „Ausegra“ vadovas 
Arvydas Gailiušas, pirmą kartą stebėjęs 
tokį renginį, žiūrovai galėjo mėgautis 
ne tik garsiausių pasaulio lenktynininkų 
meistriškumu, bet ir pamatyti senuosius, 
klasikinius ralio automobilius, tokius kaip 
„Porsche“, „Saab 93“ ar „Audi Quattro“ jų 
natūralioje aplinkoje. 

„Didžiausią įspūdį paliko, aišku, baigiamasis 
ralio etapas, - pasakojo A.Gailiušas. – 
Gavome labai geras vietas, matėme ir 
automobilių „šuolius“, ir jų finišą – tikrai 
efektinga trasa. Stebėjausi  aplinkinių 
žmonių užsidegimu. Tai, kaip jie serga už 
savas komandas, prilygsta mūsų krepšinio 
ar kitos mylimos sporto šakos aistruolių 
entuziazmui. Skandinavai stebėti varžybų 
išsiruošia tarsi į kokią žiemos stovyklą – net 

kepsnines pasiima su savimi. Nors visa tai 
tetrunka akimirką, kol mašinos prašvilpia 
trasa, mane sužavėjo visas jų pasiruošimo 
ritualas“.

Kelias dienas Švedijos ralio dalimi jautęsi  
„AD Baltic“ akciją laimėję klientai stebėjo 
lenktynių ruožus Ramene, Hagforse, 
Varmullsasene, lankėsi serviso zonose, 
kur domėjosi ralio automechanikų darbu, 
mėgavosi apdovanojimų ceremonija ir 
senųjų lenktynių automobilių paradu 
Karlstado miesto aikštėje.

„Įsivaizduokite, ką reiškia pamatyti misterio 
Byno mašiną, visiškai paruoštą lenktynėms, 
- dar šviežiais įspūdžiais dalijosi „Ausegros“ 
serviso vadovas. – Ką reiškia prisiliesti prie 
senovinio „Saab“, primenančio kiauliuką, ar 
„Ford“, kurį vairuoja žilagalvis, degančiom 

akim vairuotojas, matyt, kažkada buvęs to 
ralio žvaigžde“.

Techniniai niuansai

Ne mažesnį susidomėjimų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovams sukėlė 
ir apsilankymas lenktynių serviso 
aikštelėse, kur galėjo stebėti, kaip 
automechanikai atlieka kiekvieno etapo 
aptarnavimo, remonto darbus. „Mums 
buvo vaizdžiai pademonstruota, kaip 
išrenkama sportinė pakaba, apžiūrėjome 
jos konstrukcinius mazgus – tokių 
dalykų savo darbe nematom, - pasakojo 
A.Gailiušas. – Bežiūrint kilo klausimų, 
kodėl gamintojai nesiima kai kurių, regis, 
paprastesnių sprendimų, kuriuos naudoja 
sportininkai. Juokavom, jog todėl, kad 

Galimybė pamatytį ralį iš arti, pajusti sniego purslus, ištiškusius iš po netoliese pralėkusio automobilio ratų.

„Gavome labai geras vietas, matėme ir automobilių „šuolius“, ir jų finišą“ – savo įspūdžiais dalinosi Arvydas Gailiušas.
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kitaip autoservisams darbo neliktų. Nors, 
jei rimtai, eliminavus kai kuriuos pakabos 
mazgus, kad automobilis atlaikytų dideles 
apkrovas, nebelieka komforto. O šiais laikais 
mašinų be komforto nebūna“.

Ne tik lietuviai, bet ir latviai su estais 
džiaugėsi, kad šioje kelionėje nebuvo 
atsitiktinių žmonių. Todėl ir pokalbiai 
sukosi ne apie pievas ir grybus, kaip juokavo 
A.Gailiušas, o apie tai, kuo jie iš tikrųjų 
gyvena: „Dalinomės informacija, latviai ir 
estai pasakojo, kaip jie dirba, mes  - apie 
savo problemas. Pasirodo, kaip danguje – 
taip ir žemėje: visi susiduriame su panašiais 
sunkumais. Užmezgėme naudingus 
kontaktus, susipažinau su naujais žmonėmis 
ne tik iš Lietuvos (jie, beje, man irgi buvo 
malonus atradimas), bet ir kaimyninių šalių. 
Žinau, kad tai pravers ateityje. Apskritai, 
tokios kelionės labai gerai praplečia akiratį, 
patenkina tavo žingeidumą. Mūsų gi nevežė 
kur nors į pub‘ą Anglijoje alaus pagerti – 
mes dalyvavome techniniame renginyje, iš 
arčiau susipažinome su mus dominančiais 
jo niuansais. O tai irgi padėjo visiems greitai 
rasti bendrą kalbą“. 

Lenktynių dvasia

„Įspūdžiai po šios kelionės liko 
nepamirštami, - prisipažino ir kelionėje 
dalyvavęs Latvijos atstovas Ilmarsas 
Beikmanis. – Pirmą kartą stebėjau Pasaulinį 
ralio čempionatą ir viskas jame, išskyrus 
nebent oro sąlygas, man pasirodė puiku. 
Mes, kaip skelbė ir paties renginio motto 

Itin disciplinuota ir draugiška „AD Baltic” „ralistų“ komanda.

Galimybė apsilankyti lenktynių serviso aikštelėje ir stebėti, kaip automechanikai kiekviename etape atlieka 
aptarnavimo, remonto darbus.

„Priartėti prie ralio“ („Closer to Rally“), 
iš tikrųjų pasijutome labai arti jo.  Ne tik 
arčiau pačios trasos, kur galėjome stebėti 
įspūdingus automobilių skrydžius, bet ir 
viešbutyje, kuriame gyvenome kartu su 
lenktynių žvaigždėmis“. 

I.Beikmanis džiaugėsi, kad visa kelionė 
buvo puikiai organizuota, kad žmonės iš 
trijų šalių puikiai sutarė ir gerai praleido 
laiką. Jam pritarė ir kiti. „Nuostabi, 
sklandžiai organizuota kelionė, puikūs 
bendrakeleiviai, su kuriais greitai radome 
bendrų temų ir patobulinome užsienio 
kalbų įgūdžius,  - sakė „Eurostauto“ atstovas 
Lennaras Bergmannas iš Estijos. – Man 
asmeniškai įspūdžius dar labiau „paskanino“ 
gyvenimas tame pačiame viešbutyje, kur 
buvo apsistojusios ir čempionato žvaigždės“.  
Jo žodžius tik patvirtino kolega Andresas 
Piiroja iš kompanijos „Tomesko“, kuriam 
ši išvyka taip pat paliko pačius geriausius 
įspūdžius. Kaip ir susitikimas su Estijos ralio 
žvaigžde Ottu Tanaku. 

Beje, viešbutyje  Karlstade „Scandic Winn“, 
kaip pastebėjo A.Gailiušas, gyveno ne tik 
sirgaliai ir lenktynininkai, bet ir ralio dvasia: 
restorano padavėjos aptarnavo vilkėdamos 
trasos automechanikų kombinezonus, 
interjere kabėjo ralio reklamos, lauke, prie 
viešbučio, specialiai išdėliotos padangos 
rodė, kad būtent čia – lenktynininkų ir 
sirgalių rojus. 

Net neįprastai atšilęs oras ir pliurze virtęs 
sniegas nesugebėjo sugadinti pakilios 
skandinavų nuotaikos. Lietuvių, beje, irgi. 
O itin įtempta dienotvarkė tik parodė, 
kad į Švediją iš Baltijos šalių atvyko itin 
disciplinuota ir draugiška (o tiksliau, 
pakeliui į ralį susidraugavusi) kompanija. 

Savo pergale džiaugiasi Švedijos ralio nugalėtojas Jari-Matti Latvala su šturmanu Miika Anttila.
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Papildytas „Philips” asortimentas

Xenon Vision

Puikiai tinka pakeitimui

• Originali Philips xenon technologija;

• Vienos lemputės pakeitimo technologija, 
leidžianti išgauti tokią pačią nepakeistos 
lemputės spalvos temperatūrą;

• Ekonomiškas pasirinkimas;

• Homologuota 4 600 K.

Philips Xenon Vision puikiai tinka pakeisti 
vieną perdegusią lemputę ir turėti 
nepakeistos lemputės spalvos temperatūrą.

Xenon BlueVision Ultra

Maksimalus mėlynasis efektas

 

• Išsiskirianti šalta mėlyna spalva -  
iki 6 000 K;

• Sukurta įnoringiausiems vairuotojams;

• Originali Philips xenon technologija.

 

Philips sukūrė Xenon BlueVision Ultra 
vairuotojams, kurie ieško galingiausio 
ryškumo ir išsiskiriančio dizaino. Šios 
lemputės išskiria stilingą ir savitą mėlyną 
efektą (iki 6000 K) kartu su galingu 
apšvietimu, kuris 10% ryškesnis už 
senesnės kartos Philips Xenon UltraBlue.

Xenon X-tremeVision

Iki 50% daugiau šviesos*

 

• Aukščiausio lygio charakteristikos;

• Iki 50% daugiau šviesos*;

• Maksimali sauga ir matomumas;

• Sukurta įnoringiausiems vairuotojams;

• Originali Philips xenon technologija.

 

*Sukurdamos iki 50% daugiau šviesos 
šios galingos lemputės tiekia didžiausią 
ryškumą ir geriausią matomumą 
įnoringiausiems vairuotojams. Philips 
Xenon X-tremeVision yra taikliausias 
pasirinkimas ieškantiems geriausio xenon 
sprendimo

XENON VISION, BLUE VISION Ultra ir X-treme VISION žibintai

IEŠKOKITE 
e. KATALOGE

Xenon Vision

85122BVUC1 (D2S)

85409VIC1 (D1R)

Xenon X-tremeVision

85415VIC1 (D1S)

85126VIC1 (D2R)

85126XVC1 (D2R)

Xenon BlueVision ultra

85415BVUC1 (D1S)

85122VIC1 (D2S)

85122XVC1 (D2S)

85126BVUC1 (D2R)



11

Produktų naujienos



12

Produktų naujienos

 „Blue Print” azijietiškų bei amerikietiškų automobilių 
atsarginių dalių sprendimai

Kuro filtrai

Alkūninio veleno skriemulys

Oro filtras

Galinės stabdžių kaladėlės

Termostatas

EGR vožtuvas

Diferencialo tvirtinimo įvorė 

Kaitinimo žvakė

Galinės stabdžių kaladėlės

Priekinio rato guolis

Sankabos k-tas

Apatinės šakės

Cilindrų galvutės varžtų 
komplektas

Kuro filtras

Galinio rato guolis

Opel Antara 2.2DT 2011> / Chevrolet Captiva
Modifikacijos: 2
Produkto Nr: ADG02370 (quantity 2)

Toyota RAV4 2.0i 2000>2009
Modifikacijos: 7
Produkto Nr: ADT36117

Isuzu F-Series 2008>
Modifikacijos: 3
Produkto Nr: ADZ92227

Hyundai Veloster
1.6i 2011>
Modifikacijos: 2
Produkto Nr: ADG042136

Lexus IS250 2005>
Modifikacijos: 5
Produkto Nr: ADT39221

Chrysler Grand Voyager 2009>
Modifikacijos: 3
Produkto Nr: ADA108217

Honda CR-Z
2010>
Modifikacijos: 1
Produkto Nr: ADH28359

Kia Sedona / Carnival 2.9DT 2006>2009
Modifikacijos: 1
Produkto Nr: ADG01850

Mini Countryman
2010>
Modifikacijos: 3
Produkto Nr: ADB114214

Toyota Yaris
1.4DT 2011>
Modifikacijos: 1
Produkto Nr: ADT32392

Nissan Interstar 2003>
Modifikacijos: 4
Produkto Nr: ADN17818

Toyota Hiace 1995>
Modifikacijos: 7
Produkto Nr: ADT380145 (Polypropylene)

Toyota Auris 2006>
Modifikacijos: 10
Produkto Nr: ADT386183/4

Kia Sportage
2.0DT 2004>2010
Modifikacijos: 4; Produkto Nr: ADG07250

Nissan Qashqai 1.5DT 2006>
Modifikacijos: 4
Produkto Nr: ADN130222

Nuskanuok mane!
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Apatinis šarnyras

Smagratis

Generatoriaus skriemulys su 
sankaba

Prikiniai stabdžių diskai

Variklio pagalvė

Pagrindinis stabdžių cilindras

Paskirstymo velenėlio padėties 
daviklis

Stabdžių varlytė

Stabilizatoriaus įvorės

Tepalo siurblys

Ventiliatoriaus termomova

Aušinimo skysčio temperatūros 
daviklis

Priekinės stabdžių kaladėlės

Elastinio dirželio keitimo įrankis

Chrysler Sebring 2008>
Modifikacijos: 11
Produkto Nr: ADA108637

Hyundai Tucson
2.0CRDi 2004>2010
Modifikacijos: 3
Produkto Nr: ADG03506

Hyundai Getz
1.5DT 2003>2005
Modifikacijos: 3
Produkto Nr: ADG01305

Kia Rio 2011
Modifikacijos: 4
Produkto Nr: ADG043177

Nissan Note 2006>
Modifikacijos: 6
Produkto Nr: ADN18082

Nissan Navara
D40 2005>
Modifikacijos: 3
Produkto Nr: ADN16134

Nissan Qashqai 2006>
Modifikacijos: 4
Produkto Nr: ADN18074 

Mazda / Ford Modifikacijos
Modifikacijos: 12
Produkto Nr: ADG05517

Nissan Micra
K12 2002>2006
Modifikacijos: 6
Produkto Nr: ADN11453

Chevrolet Aveo 2011>
Modifikacijos: 4
Produkto Nr: ADG042135

Mazda 2
1.4DT 2003>2007
Modifikacijos: 1
Produkto Nr: ADM57213

Lexus IS200d 2010>
Modifikacijos: 18
Produkto Nr: ADT37226

Chrysler PT Cruiser 2005>
Modifikacijos: 2
Produkto Nr: ADA105102

Suzuki Grand Vitara 1998>2005
Modifikacijos: 3
Produkto Nr: ADK891807
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„ECO-FRICTION®“ technologijos auksinis apdovanojimas

Elektrinis rankinis stabdis (EPB)

Su „Ferodo“ patirtimi ir OE stabdymo 
gaminių kilme jūs turite pažadą, kuriuo galite 
pasikliauti. 

 „Ferodo ECO-FRICTION®“ pripažįstama 
dėl savo naujovių 

„Federal-Mogul“ tiekiamos „Ferodo ECO-
FRICTION®“ yra ekologiškos stabdžių 
trinkelės, kuriose mažas vario kiekis arba jo 
išvis nėra. 2013 metais Prancūzijos parodoje 
„Equip Auto“ surengtų Automobilių naujovių 
apdovanojimų dėl tarptautinio didžiojo prizo 
kategorijoje „Dalys ir papildoma įranga“ 
jos gavo auksinį apdovanojimą. „Ferodo“ 
siūlomos „ECO-FRICTION®“ stabdžių 
trinkelės buvo išrinktos iš šimtų kokybiškų 
gaminių ir paslaugų – dėl jų naujoviškos 
technologijos ir aplinką tausojančių 

gaminio ypatybių jas pripažino žurnalistų iš 
dvidešimties šalių žiuri.

„Kontroliuojate“ stabdymo patirtį

„Ferodo“ įsipareigoja užtikrinti ne tik puikias 
stabdymo savybes važiuojant keliais ir 
bekele, bet ir saugoti aplinką. Vario daleles, 
kurios nusėda ant kelio paviršiaus stabdant, 
nuplovus į gėlus vandenis, jos gali turėti 
neigiamos įtakos vandens organizmams ir 
sukelti aplinkosaugos problemų. Šiuo tikslu 
Kalifornijoje ir Vašingtone išleisti įstatymai, 
įpareigojantys iki 2025 m. sumažinti ir 
galiausiai pašalinti varį iš trinkelių.

Pasiryžusi pateikti sprendimą prieš planuojat 
priimti įstatymus Europoje, „Ferodo“ 
įsipareigojo vykdyti tyrimus ir plėtrą 

sudėtingu 5 metų laikotarpiu ir išbandyti 
daugiau nei 1 500 žaliavinių medžiagų, 
kad galėtų sudaryti galutinę formulę iš 25 
komponentų. 

Jūs „kontroliuojate“OE kilmės įrangą

Automobilių gamintojų pasitikėjimą „ECO-
FRICTION®“ technologija rodo naujos 
„Mercedes“ ir „Audi“ platformos – „Ferodo“ 
buvo pasirinkta kaip originalios įrangos 
tiekėja būsimiems modeliams. Pirmiausia, 
per pirmąjį 2014 m. ketvirtį bus pristatyta 
„Mercedes“ C klasė, o atsarginių dalių rinkos 
gaminys tuo metu bus tiekiamas į rinką.

„Ferodo ECO-FRICTION®“ sprendimas 
yra prieinamas jau šiandien, kad būtų galima 
įveikti rytojaus iššūkius.

TRW Automotive – tai pasaulinis pažangių 
rankinių stabdžių sistemų tiekėjas. Ši 
kompanija pirmoji į masinės gamybos 
automobilius įdiegė EPB (angl. Electric 
Parking Brake) – elektrinį rankinį stabdį. 
Su tokiomis TRW sistemomis šiuo metu 
pasaulio keliuose važinėja daugiau nei 15 
mln. automobilių.

EPB sistema leidžia pagerinti vairavimo 
saugumą ir komfortą, taip pat suteikia 
papildomos laisvės kuriant salono dizainą 
– leidžia padaryti jį erdvesnį. EPB leidžia 
eliminuoti iš salono rankinio stabdžio svirtį 
ar pedalą, taip transporto priemonė tampa 
stilingesnė, erdvesnė, o avarijos metu 
patiriama mažiau sužeidimų.

EPB sistema sudaryta iš vienos 
elektromechaninės pavaros, integruotos 
stabdžių apkaboje, taip pat valdiklio, 
turinčio papildomas jungtis į maitinimo 
šaltinį. Valdiklio reguliavimas vykdomas 
paspaudžiamu  jungikliu, esančiu salone.

EPB suportas paprastai montuojamas 
ant galinių ašių, tačiau naujausia TRW 
elektromechaninių pavarų karta suteikia 
galimybę įrengti sistemą ir priekyje. 
Stabdis gali veikti ir kaip įprastinis 
hidraulinis stabdis serviso procedūrų metu, 
ir kaip elektrinis stabdis parkuojant ar 
vykdant avarinį stabdymą. Į privalumus 
įskaičiuojama ir dinamiško stabdymo 
galimybė, taip pat įvairios su automobilio 
stovėjimu susijusios komforto funkcijos.

EPB taip pat leidžia ženkliai padidinti 
saugumą avarinio stabdymo situacijose. 
Tam pasitarnauja keturių ratų EPB 

antiblokavimo funkcija. Tuo tarpu 
tradicinėse rankinio stabdžio sistemose 
stabdymas vykdomas tik galinėje ašyje.

EPB komponentai. EPB kontroliuojama 
elektroniniu būdu. Naudojant EPB 
programinę įrangą, galima susikurti 
papildomų privalumų – vairuotojui 
suteikiama dar daugiau laisvės ir saugumo. 
Sistemą sudaro EPB jungiklis, EPB 
suportas ir elektroninis valdymo įrenginys 
(ECU), per transporto priemonės tinklą 
(pvz. CAN ar Flexray) komunikuojantis su 
kitomis automobilio valdymo sistemomis. 
Rankinio stabdžio aktyvavimą vykdant 
per kitas automobilio valdymo sistemas, 
naudojama standartinė EPB sąsaja.

EPBi. EPBi leidžia integruoti EPB 
funkcionalumą ir elektroniką į ESC 
sistemą. Integruota sistema garantuoja 
tuos pačius privalumus ir funkcijas, kaip 
ir EPB.

EPB komponentai (priekinė sistema). 
Priekinė sistema gali būti ir EPB, ir EPBi 
tipo. Funkcionalumas toks pat, kaip ir 
galinėje sistemoje: avarinio stabdymo, 
komforto ir saugumo funkcijos.

Privalumai

• Komforto sistema: EPB sistema 
aktyvuojama jungikliu;

• Sumažėja komponentų, bendrų 
daviklių;

• Dėl komponentų eliminavimo 
sumažėja automobilio masė, sutaupoma 
degalų;

• Salono erdvės planavimas tampa 
paprastesnis;

• Komunikavimas su stabilumo kontrole 
– atsiranda papildomos funkcijos, 
pavyzdžiui, 4 ratų pilnas ABS sustojimas;

• Atsiranda dinaminio stabdymo 
galimybė;

• Elektromechaninis veikimas, 
hidraulinės dalies valdymo galimybės 
per CAN ar Flexray;

• Eliminuojamas nusidėvėjimas, 
atsirandantis naudojant mechanines, 
lynu valdomas sistemas.

Funkcijos 

• Automatinis stabdžio atleidimas 
pradedant važiuoti;

• Automatinis užlaikymas esant įkalnėje; 

• Avarinis stabdymas; 

• Apsauga nuo neleistino transporto 
priemonės nutempimo; 

• Dinamiškas stabdymas; 

• Statinis stabdymas; 

• Automatinis veikimas įjungiant/
išjungiant variklį (Start/Stop sistema).
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Naujieji „ContiTech” produktai-
nuo šiol patobulintoje pakuotėje

• Dabar vandens siurbliai esantys 
paskirstymo diržų komplektuose 
pakuojami atskirose dėžutėse taip pat. Tai 
neleidžia pakuotės turiniui esančiam viduje 
slankioti ir susigadinti. 

• Naujasis paskirstymo diržo pakeitimą 
pažymintis lipdukas dabar prisiklijuoja 
puikiai. Be to, jame atsirado papildoma 
folija apsauganti patį užrašą. 

• Paskirstymo diržo komplektų pakuočių 
viduje dabar yra papildomos komponentus 
atskiriančios sekcijos, kurios apsaugo juos 
nuo tarpusavio kontakto, bei leidžiančios 
sumažinti pačią pakuotę. 

• Ant  produkto pakuotės esantis QR 
kodas išmaniojo telefono pagalba 
vartotojui suteiks prieigą prie konkretaus 
produkto informacijos.

„ContiTech“ dabar siūlo ir  vandens 
siurblius!

„ContiTech“ įgijo daugiau patirties 
vandens siurblių srityje. Bendrovė 
daugiau neperka sudedamųjų dalių iš 
kitų tiekėjų, nes siurblius ji konstruoja 
pagal savo techninius parametrus. Todėl 
vandens siurbliai variklio paskirstymo 
diržų komplektuose dabar ženklinami 
„ContiTech“ prekiniu ženklu. „Mes 
siūlome aukščiausią kokybę ir priežiūrą, 
kaip įprastai, todėl prisiimame atsakomybę 
už visą mūsų komplektų turinį“, – tvirtina 
„ContiTech Power Transmission Group“ 
gaminių skyriaus vadovas René Borriesas. 
Variklio paskirstymo diržas yra sudedamoji 
diržinės pavaros dalis, kuri atsakinga 
už variklio degimą. Keičiant tokias 
sudedamąsias dalis kaip vandens siurblys, 
taip pat užtikrinama, kad jis veiktų kiek 
galima patikimiau. Per ateinančius kelis 
mėnesius paskirstymo diržų komplektuose 
esančius vandens siurblius pakeis siurbliai 
su „ContiTech“ prekiniu ženklu.
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YRA LENGVESNIS BŪDAS 
SUKONTROLIUOTI STABDYMO TRIUKŠMĄ…

… SU ORIGINALIOS ĮRANGOS 
(OE) KOKYBĖS LYGIO STABDŽIŲ 
TRINKELĖMIS. 

Triukšmas stabdant gali būti erzinančiai 
garsus. Tai trikdo vairavimą ir dirgina. Štai 
kodėl FERODO su pasididžiavimu siūlo 
tyliausią stabdymą. Ir tai testais išbandyta 
bei įrodyta! 

Sumontavus FERODO stabdžius Jūsų 
kliento automobilis kiekvieną kartą 
sustos sklandžiai ir negirdint nieko 
daugiau, tik malonų ausiai “ssššs..”
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Kodėl verta rinktis „Nissens“ kompresorius?

„Nissens“ kompresoriai yra nauji, aukštos kokybės gaminiai, projektuojami ir gaminami pagal aukščiausius kokybės ir originalios 
įrangos standartus. Gaminiai kruopščiai tikrinami pažangioje „Nissens“ tyrimų laboratorijoje tam, kad kompresija turėtų didžiausią 
našumą, būtų ilgaamžiška ir skleistų kuo mažiau triukšmo. Be to, optimali „Nissens“ kompresorių konstrukcija idealiai pritaikyta 
konkrečiam automobiliui, tad juos galima sklandžiai ir paprastai sumontuoti.

• Puiki kokybė – suprojektuota ir 
pagaminta, kad 100 % atitiktų originalios 
įrangos (OE) standartus.

• Puiki visų komponentų kokybė: guminių 
žiedų, guolių, stūmoklių, slenkamųjų 
dalių, vožtuvėlių ar veleno ir sankabėlės.

• Mažesnis triukšmo ir virpesių lygis.

• Užpildyta tinkamo tipo PAG tepalu – 
užtikrintas reikiamas klampumas ir kiekis.

• Paprastai sumontuojamas.

• Komplektuojamas kartu su guminiais 
žiedeliais.

• Komplektuojamas kartu su  
universaliomis el. jungtimis tinkančiomis 

įvairiems automobilių modeliams, taip 
sumažinant nereikalingą sandeliavimą.

• Vartotojui lengvai suprantamas įdiegimo 
vadovas, pridedamas gaminio garantijos 
brošiūroje.

• Gaminiai puikiai supakuoti, tad 
užtikrintai apsaugoti nuo žalos 
transportuojant.

Kompresoriaus funkcijos

Kompresorius yra oro kondicionavimo 
sistemos širdis. Jis suspaudžia šaldiklį (freonas), 
kurį perduoda per sistemą, kad sukurtų 
aukštą ir žemą slėgį. Kompresorius yra esminis 
oro kondicionavimo sistemos efektyvaus 
veikimo elementas. Per oro kondicionavimo 
ciklą kompresorius leidžia aušinimo skysčiui 
pakeisti savo formą iš dujinės į skystą ir tekėti 
per skirtingus sistemos komponentus, taip 
pat aukšto ir žemo slėgio zonas. Šaldiklis 
(freonas) juda sistemoje dviem formomis. 
Pirmiausia, jis išteka iš kompresoriaus dujinės 
formos ir stumiamas per kondensatorių 
tampa skystas. Skystam  šaldikliuiištekėjus iš 
kondensatoriaus, jis stumiamas per sistemą 
ir išsiplėtimo vožtuvą, kuriame sumažėja 
slėgis. Dėl sumažėjusio slėgio išgaunamas 
dujų ir skysčio mišinys, kuris patenka į 
garintuvą, o šis absorbuoja automobilio 
kabinos oro šilumą ir taip atšaldo orą. Paskui 
šaldiklis (freonas) išteka iš garintuvo dujinės 
formos. Kompresorius ciklą nuolat kartoją 
sukurdamas žemą ir aukštą slėgį.

Gedimų rizika

Jei oro kondicionavimo sistemoje nebūtų 
tinkamai veikiančio kompresoriaus, ji 
paprasčiausiai neveiktų. 

Kompresorius yra sudėtingas gaminys su 
daugybe judančių dalių ir laikomas vienu 
brangiausių sistemos komponentų. Jis taip 
pat gali sugesti dėl klimato sistemos kitų dalių 
defektų. Siekiant užtikrinti, kad naujausios 
kartos kompresorius veiktų nepreikaištingai, 
būtinas tinkamas elektros srovės tiekimas,  jis 
turi būti varomas variklio paskristymo diržo, 
be to, visada svarbu tinkamai tepti vidines 
mechanines dalis. 

Atidžiai perskaitykite šią informaciją:

• Reguliariai naudokite klimato sistemą – 
pageidautina, kad ji visada būtų įjungta.

• Reguliariai prižiūrėkite ir aptarnaukite 
klimato sistemą. 

• Dėl priežiūros kreipkitės tik į profesionalius, 
įgaliotuosius oro kondicionavimo sistemų 
specialistus.

• Kaskart atidarę sistemą, įtaisykite naują 
sistemos sausintuvą.

 Įsitikinkite, kad montuojant naują 
kompresorių užtikrinamas reikiamas 
tinkamos alyvos kiekis. 

• Montuokite tik aukštos kokybės 
kompresorius, kuriems suteikiama garantija.

Dažniausios kompresoriaus gedimų 
priežastys:

• Mechaninis susisidėvėjimas dėl netinkamo 
tepimo – sistemos nuotekis, netinkamas 
šaldiklis arba jo trūkumas.

• Nešvarumai arba drėgmė klimato sistemoje 
– netinkamai atidaryta arba nesandari sistema, 
senas arba nusidėvėjęs imtuvas. 

•  Variklio paskirstymo diržo triktis.

• Vienos iš kompresoriaus dalių (magnetinės 
sankabos, guolių, stūmoklių)  gedimas.

Sugedusio kompresoriaus požymiai:

• Šalto oro trūkumas įjungus oro 
kondicionavimo sistemą. 

• Pastebimai suprastėjęs oro kondicionavimo 
sistemos našumas ir dėl to kabinoje sumažėja 
šalto oro. 

• Iš kompresoriaus sklinda triukšmas: ūžimas 
arba barškėjimas.

• Neįprasti kompresoriaus virpesiai.

• Kompresorius  nesisuka arba neįsijungia – 
galima pastebėti tik po variklio gaubtu.

Sausintuvas

AC ventiliatorius

Kondensatorius

Kompresorius

Išsiplėtimo 
vožtuvas

Garintuvas
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„Efficient Future Mobility North America“ – demonstruojamos 
įvairios technologijos, padėsiančios sutaupyti iki 15 % degalų

Sprendimas, skirtas optimizuoti jėgos 
agregatų veikimą, demonstruojamas 
„Efficient Future Mobility North 
America“ koncepcijos automobilyje. 
Ji pagrįsta dabartine vidutinio dydžio 
visureigio, populiaraus Šiaurės Amerikoje, 
variantu ir turi automatinę pavarų 
dėžę su sukimo momento konverteriu. 
„Demonstruojami sprendimai sukurti 
atsižvelgiant į konkrečius rinkos poreikius 
ir klientų reikalavimus Šiaurės Amerikoje. 
Kruopštus, detalus darbas su jėgos 
agregatais, kuriuose yra vidaus degimo 
variklis, leidžia dar labiau sumažinti degalų 
sąnaudas nuo 14 iki 15 %, atsižvelgiant į 
panaudojimo profilį“, – apibendrina CTO 
prof. Jensas Gutzmeris.

Tai reiškia, kad netgi Šiaurės Amerikoje 
populiarūs dideli automobiliai itin 
prisidės prie CAFE standartų (CAFE 
reiškia bendrąją vidutinę degalų 
ekonomiją ir apibūdina vis didėjančius 
teisinius apribojimo reikalavimus, 

taikomus „transporto parko sąnaudoms“, 
atsižvelgiant į nustatytus 2020 ir 2025 m. 
tikslus) įgyvendinimo.

Čia naudojami „Schaeffler“ sprendimai 
apima visų varančiųjų ratų (AWD) 
atjungimo sankabą, taip pat „Schaeffler“ 
naujoves dėl variklio užvedimo-
sustabdymo, pvz., visą laiką įjungtą 
starterį (PES) su vienakrypte sankaba. 
Be to, siekiant šio įspūdingo rezultato 
esminiai pokyčiai atlikti išsamiame 
trinties optimizavimo darbe, kuris 
vykdomas su diržo pavara, vožtuvo 
mechanizmu, balansavimo velenais ir 
ratų guoliais, naudojant mechanizmą, 
kuris aerodinamiškai optimizuoja 
radiatoriaus grotelių uždarymą, valdo 
šilumą ir optimizuoja sukimo momento 
keitiklį su išcentriniu švytuoklinio tipo 
amortizatoriumi.

AWD atjungimo sankaba, kuri atjungia 
nenaudojamą pavarų ašį nuo jėgos 
agregato, atsižvelgiant į važiavimo sąlygas, 

padeda sutaupyti iki 6 % degalų važiuojant 
greitkeliu ir maždaug 2 % judant mieste. 
Visą laiką įjungto starterio generatorius 
leidžia sumažinti degalų sąnaudas mieste 
iki 6 %, taip pat padidina komfortą, kai 
reikia perjunginėti pavaras. Šis pažangus 
variklio užvedimo-sustabdymo sprendimas 
taip pat užtikrina papildomų degalų 
sąnaudų privalumų važiuojant greitkeliu, 
kadangi leidžia naudoti papildomas 
funkcijas, pvz., važiuoti atjungus pavarų 
transmisiją ir išjungus vidinį degimo 
variklį, kai automobilis juda dideliu 
greičiu (dar žinoma kaip „plaukiojimas“). 
Šiluminis valdymo modulis dar labiau 
sumažina degalų sąnaudų procentą. Šis 
modulis leidžia pasiekti optimalią variklio 
veikimo temperatūrą per trumpiausią 
įmanomą laiką, taip pat užtikrina jo 
balansą, be to, galima tiksliai kontroliuoti 
kitus komponentus, į kuriuos jis 
integruotas, pvz., transmisiją ir hibridinius 
elementus.

„EFFICIENT FUTURE MOBILITY NORTH AMERICA“
„Schaeffler“ pademonstravo automobiliams pritaikytus sprendimus, skirtus Šiaurės Amerikos rinkai. Jie padeda optimizuoti 
vidaus degimo variklio jėgos agregatų veikimą. Visos technologijos reikšmingos mažinant degalų sąnaudas. Bendrasis 
sutaupymo potencialas yra iki 15 %.

Šiluminis valdymo modulis

Jis leidžia pasiekti optimalią variklio veikimo 
temperatūrą per trumpiausią įmanomą laiką, 
taip pat užtikrina jos balansą, be to, galima 
tiksliai kontroliuoti kitus komponentus, į 
kuriuos jis integruotas, pvz., transmisiją ir 
hibridinius elementus.

AWD atjungimo sankaba

Ji atjungia nenaudojamą 
pavaros ašį nuo jėgos 
agregato, atsižvelgiant į 
važiavimo sąlygas, padeda 
sutaupyti iki 6 % degalų 
(važiuojant greitkeliu).

Visada įjungtas starteris

Ši naujovė ne tik padidina komfortą, 
susijusį su variklio užvedimo-
sustabdymo funkcija, ir žymų 
pagerėjimą vadinamosiose „pokyčių“ 
situacijose, bet ir padeda pasiekti iki  
6 % degalų ekonomiją mieste.

Užfiksuojantis vožtuvas

Saugo hidraulinį slėgį ir suteikia 
automatiniams automobiliams 
energiją, kad jie greičiau 
užsivestų užgesus varikliui.

Diržo pavaros trinties optimizavimas 1,0 1,0

Vožtuvo agregato trinties optimizavimas 0,5 0,5

Balansavimo veleno guoliai 0,6 1,0

Šiluminis valdymo modulis 1,0 1,0

Reguliuojami grotelių užraktai 0,2 0,8

Variklio užvedimas-sustabdymas 6,0 2,0

AWD atjungimas 2,0 6,0

Ratų guolių optimizavimas 0,5 1,0

TC su išcentriniu švytuoklinio tipo amortizatoriumi 3,0 1,0

Iš viso: 15 14

Degalų sąnaudų sumažinimas 
procentais

Technologija: M
ie

st
e

G
re

itk
el

yj
e



19

Produktų naujienos

„Efficient Future Mobility North America“ – demonstruojamos 
įvairios technologijos, padėsiančios sutaupyti iki 15 % degalų

„GKN” sukurtos naujos kartos „countertrack®“  
CV jungtys pasiekia nepriklausomą remonto rinką

GKN pristatė jėgos agregatams skirtą technologiją „countertrack®“, pasižyminčią naujoviška ant pavaros veleno sumontuotos 
pastovaus greičio, fiksuotos rutulinės jungties konstrukcija. Šią naują „countertrack®“ technologiją itin pradėjo taikyti transporto 
priemonių gamintojai, o „GKN Land Systems“ ją netrukus pristatys ir nepriklausomai remonto rinkai. 

Pagrindiniai reikalavimai šiuolaikiniams 
pavaros velenams: 

• Patikimas sukimo momento su pastoviu 
greičiu perdavimas tarp pavaros ir galios 
nuėmimo veleno.

• Lenkimo kampas iki 50° ratų pusėje, kad 
būtų lengviau valdyti varomuosius ratus, 
esant nedideliam transporto priemonės 
sukimosi spinduliui.

• Diferencialinės pusės lenkimo kampas 
>30° ir pastovaus greičio veleno judėjimas 
iki maždaug 50 mm suteikia galimybę 
judėti sankabai ir kompensuoja lygiavimo 
poslinkį tarp diferencialo ir rato.

• Geriausias įmanomas virpesių 
pašalinimas tarp variklio arba transmisijos 
ir ratų pakabos siekiant, kad transporto 
priemonės keleiviams būtų kuo patogiau.

1 pav. Naujoji countertrack® lanksto konstrukcija: priešingomis kryptimis judančiais rutuliais ir S formos 
grioveliais.

Todėl nauja technologija buvo pritaikyta 
pagal šiandieninių transporto priemonių 
reikalavimus. Palyginti su ankstesniu 
dizainu, pagamintą „countertrack®“ jungtį 
(žr. 2 nuotrauką) galima vertinti kaip žymų 
technologinį pasiekimą. 

Didesnė galia >15 %, mažesni nuostoliai 
>30 % ir kompaktiškas dizainas, kuris 
pritaikytas turimoje transporto priemonės 
vietoje, – tai privalumai, neprilygstantys 

konkurencingoms „imitacinėms“ jungtims.

Tai konkretus pavyzdys, su kuriuo susidūrė 
GKN, kurdama jėgos agregatą aukščiausios 
klasės motorinių transporto priemonių 
gamintojui. Dėl didelių montavimo vietos 
apribojimų, taikomų transmisijai, reikėjo 

sukurti jungtį, pasižyminčią didesne galia. 
Palyginti su senu variantu „countertrack®“ 
galėjo sumažinti išorinį skersmenį nuo 
106 mm iki 94,2 mm, tai atitinka svorio 
sumažinimą 12 %. Be kitų dalykų, šį žymų 
galios padidėjimą galima susieti su žymiai 
sumažėjusia temperatūra, kuri pasiekiama 
taikant „countertrack®“ veikimo principą. 
Toliau pateiktuose grafikuose palyginta 
standartinė CV jungtis, gaminama taikant 
originalų Alfredo Rzeppa´os dizainą.

Pasiekti našumo patobulinimai 

Palyginti su ankstesnės kartos jungtimis, 
žymus patobulinimas buvo pasiektas 
pavaros veleno našumo srityje: 

• 30 % mažiau nuostolių visame lenkimo 
kampo intervale. 

• Lenkimo kampas padidėja 30 % išlaikant 
tas pačias našumo savybes.

• 25 % didesnis sukimo momentas.

• 15 % svorio sumažinimas ir geresni 
našumo duomenys. 

Kalbant apie transporto priemones, 
kuriose ši technologija jau naudojama 
(žr. „countertrack®“ nuotraukas), 
nėra galimybės įsigyti jokių tinkamų 
konkurencingų gaminių, kuriuos galima 
naudoti remontuojant. Dėl šios priežasties 
būtinai naudokite originalias GKN 
jungtis. Tai vienintelis būdas užtikrinti, 
kad transporto priemonė patikimai ir 
saugiai važinės keliais.

2 pav. Temperatūros palyginimas
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Filtai

Oro  
kondicionavimo 
sistemos

Šaldymo 
sistemos

Variklio ir 
pavarų dėžės 
montavimo 
sistemos

Dirželiai ir jų 
priedai

Uždegimo 
sistemos

Stabdžių 
sistemos

Vairo 
sistemos

Kuro tiekimo 
sistemos

Guoliai

Pakabos  
detalės

Amortizatoriai 
ir jų priedai

Transmisijos  
dalys

„TM PROFIT“ yra Čekijos įmonės prekių ženklas

Aukšta kokybė už prieinamą kainą

PRO – žodžio „profesionalus“ santrumpa.

FIT – jungiamosios detalės (montažas), 
puikiai tinkantis, atitinkamas.

PROFIT – profesionalios (puikios) 
jungiamosios detalės.

„TM PROFIT“ atsarginės dalys yra tik 
aukštos kokybės gaminiai. „TM PROFIT“ 
gaminių kokybė yra sertifikuota pagal 
tarptautinius ir vietinius standartus.

„TM PROFIT“ siūlomas asortimentas 
nuolat plečiamas tiek atnaujinant esamas 
gaminių grupes (pagal atsarginių dalių 
rinkos poreikius), tiek įtraukiant naujų 
gaminių grupes. 

Oro kondicionavimo ir aušinimo sistema

„TM PROFIT“ oro kondicionierių 
kondenseriai gaminami taikant naujausius 
oro kondicionavimo sistemų elementų 
gamybos srityje atliktus patobulinimus. 
Prieš supakuojant, patikrinamas kiekvieno 
kondenseriaus hermetiškumas. Oro 
kondicionierių kondenseriai gaminami 
automatiškai ir atitinka visus griežtai 
taikomus reikalavimus. 

„TM PROFIT“ salono radiatoriai 
gaminami iš aukštos kokybės aliuminio. 
Prieš supakuojant, patikrinamas kiekvieno 
radiatoriaus hermetiškumas.

1 pav. PROFIT asortimentas

2 pav.  PROFIT aušinimo radiatoriai

3 pav. PROFIT oro kondicionierių kondenseriai ir salono radiatoriai

„TM PROFIT“ salono radiatoriaus 
konstrukcija pasižymi:

• aukštu šilumos skleidimo lygiu;
• patvarumu;
• atsparumu korozijai.

„TM PROFIT“ aušinimo radiatoriai 
užtikrina reikalingą aušinamojo skysčio 
šilumos apsikeitimą su aplinka ir palaiko 
optimalią temperatūrą. 

„TM PROFIT“ aušinimo radiatorių 
konstrukcija pasižymi:

• aukštu šilumos skleidimo lygiu;
• mažu hidrauliniu ir aerodinaminiu  
pasipriešinimu; 
• tvirtumu;
• atsparumu žemos ir aukštos  
temperatūros poveikiui.
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• Pakabos amortizatoriai

• Pakabos spyruoklės

• Amortizatorių atramos

• Amortizatorių atraminės pagalvės ir gumos

• Bagažinės dangčio amortizatoriai

 

„TM PROFIT“ amortizatoriai yra 
kokybiški aukštųjų technologijų produktai. 
Projektuojant ir gaminant „TM PROFIT“ 
amortizatorius, naudojamos pažangiausios 
technologijos ir medžiagos, be to, kokybė 
nuolat tikrinama. „TM PROFIT“ 
amortizatoriai skirstomi į vieno vamzdžio, 
dviejų vamzdžių dujinius ir dviejų vamzdžių 
tepalinius amortizatorius. 

„TM PROFIT“ spyruoklės – gaminant 
spyruokles geležinis strypas apdorojamas, 
kol išgaunamas tikslus skersmuo, paskui jis 
kaitinamas ir susukamas į spiralės formą, jo 
paviršius grūdinamas ir apdorojamas  šaltuoju 
būdu, paskui padengiamas antikorozine 
medžiaga. Visos pagamintos spyruoklės 
patikrinamos veikiant apkrova. Naudojant 
specialią įrangą, spyruoklės tikrinamos taikant 
100 % kokybės kontrolę. 

Amortizatorių atramos. „TM PROFIT“ 
atramų korpusai gaminami iš kieto lydyto 
plieno ir pasižymi antikorozinėmis savybėmis. 
Atramoms naudojama guma turi aukštų 
vulkanizacijos ypatybių, ji leidžia geriau 
pritvirtinti guolį korpuse. 

Amortizatorių atraminės pagalvės ir gumos. 
Amortizatorių atraminės pagalvės gali būti 

gaminamos įprastai iš gumos arba poliuretano 
putų. Atraminių pagalvių paviršius 
gaminamas iš poliuretano putų, kurios yra 
tvirtesnės ir leidžia atlaikyti didelę dinaminę 
apkrovą bei palaikyti naudojimo ypatybes 
esant žemai temperatūrai. Amortizatoriaus 
gumos gaminamos iš kokybiškos gumos, 
kuri nepraranda savo savybių esant itin žemai 
temperatūrai. 

• Mechaniniai guminiai gaminiai  

• Pakabos remonto komplektai

• Pakabos svirtys

• Rutulinės jungtys

• Stabilizatorius

„TM PROFIT“ mechaninės guminės 
detalės gaminamos iš plieno su 
antikorozine danga ir guminiais tarpikliais, 
kurie pasižymi dideliu sąsūkos momentu ir 
slydimo sukimo momentu, be to, padeda 
atlaikyti itin dideles skirtingo lygio ir 

krypčių deformacijas.

„TM PROFIT“ remonto komplektus 
sudaro visa reikiama techninė įranga 
(veržlės, varžtai, tuščiaviduriai diskai), 
skirta montuoti automobilyje. Ji leidžia 
greitai ir efektyviai pakeisti remonto 
komplekte esančias dalis ir per daug 
nesistengti dėl papildomo tvirtinimo. 

„TM PROFIT“ pakabos svirtys ir rutulinės 
jungtys. Gaminant „TM PROFIT“ 
rutulines jungtis ir pakabos svirtis, 
naudojamos pažangiausios medžiagos ir 
technologijos. Didelis paviršių apdorojimo 

tikslumas ir dėvėjimuisi atsparios 
polimerinės medžiagos užtikrina mažą 
trinties koeficientą ir tolygų rutulinio 
kaiščio judėjimą. Gaminių hermetiškumą 
užtikrina iš itin tamprios gumos pagaminti 
apsauginiai dėklai, kurie nepraranda savo 
savybių esant dideliems temperatūros 
svyravimams (nuo –50 °C iki +50 °C). 

Atsižvelgiant į konstrukcijos ypatybes, 
„TM PROFIT“ stabilizatoriai gaminami iš 
itin patvaraus plieno arba plastiko ir 100 
% atitinka originalios įrangos gaminiams 
keliamus reikalavimus.

4 pav. PROFIT amortizatoriai, jų dalys ir spyruoklės

5 pav. PROFIT produkcija
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Sezoniniai produktai

Grafitu padengtas valytuvas 
(patvaresnis ir veiksmingesnis)

Aptakus aerodinamiškas 
dizainas 

Standartinė tipo jungtis

Nauji prekių numeriai struktūrizuoti 
siekiant apibūdinti kiekvieną dalį:

Pirmoji raidė = Valytuvo tipas

A = „Aerovantage“, 

E = „Easyvision“ 

Kitos raidės = valytuvo tipas: 

S = „Spoiler“ tipo 

F = „Flat“ tipo 

H = „Hybrid“

P = plastikinis 

W = WET (apiplovimo komplektas) 

L = LHD

„Aerovantage“: pagrindinės gaminio ypatybės

„Flat“ tipo valytuvai: 

• Bendra X1 programa – „Contact“ 
pervadintas į „Aerovantage“.

• Mažiau dalių,  didesnė apimtis– 40 prekių 
Nr. LHD/RHD.

• Naujas specialių komplektų asortimentas – 
117 prekių Nr. LHD/RHD.

• Itin išplėsta apimtis – prilygsta „Bosch“ ar 
„Valeo“.

Standartiniai valytuvai: 

• Naujas G2A visiškai metalinis valytuvas – 
F-M pasaulinis standartas, pakeičiantis X6. 

• Nauja universali  jungtis.

• Plati pavienių gaminių ir komplektų gama.

„Hybrid“ tipo valytuvai: 

• Nauja „Hybrid“ tipo valytuvų gama–  
8 prekių Nr. LHD + 8 RHD. 

• Asortimentas pritaikytas viesiems naujiems 
Azijietiškiems modeliams + „Opel Insignia“.

Galinio stiklo valytuvai:

• Plati, 36-ių tipų galinių valytuvų gama.

• Plastikiniai/valytuvų šluotelės/“Flat“ tipo 
valytuvai. 

Pakuotė: 

• Nauja, patobulinta pakuotė ir naujas 
ženklinimas.

• Pavieniai valytuvai  ir komplektai naujoje 
patvarioje „blister“ tipo pakuotėje, „Flat“ tipo 
valytuvų komplektai kartoninėje pakuotėje + 
plastikiniame dėkle.

Pristatome naujus po vieną supakuotus „HYBRID“ tipo valytuvus

Kas yra „Hybrid“ tipo valytuvai? 

• „Hybrid“ tipo valytuvai panašūs į tradicinius 
standartinius valytuvus, jų plieninė struktūra 
laiko guminę dalį, ir yra su kabliuko tipo 
jungtimi, kuri jungiama prie valytuvo 
šluotelės. 

Pagrindiniai skirtumai: 

• „Hybrid“ tipo valytuvų struktūrą sudaro 
lankstinės plastikinės dalys, kurios veikia kaip 
oro aptakas, dengiantis plieninę struktūrą. 

• „Hybrid“ valytuvų lenkiamosios dalys 
yra išlenktos (arba lanko formos), siekiant 
optimizuoti sąlytį su priekiniu stiklu (visai 
kaip „Flat“ tipo valytuvuose) – taigi, jie yra 
tradicinių ir „Flat“ tipo valytuvų „hibridas“. 

Originalios įrangos ypatybės:

• Originali įranga Azijietiškuose automobiliuose.

• Aerodinamiško aptako dizainas.

• Geresnis vandens pašalinimas – geresnis valymas.

• Geresnis prispaudimas važiuojant dideliu greičiu 8 dalys vienoje pakuotėje.

• Nuo 35 iki 65 cm ilgio.

• Nėra „Bosch“ analogų.

• Tik 4 komplektai iš „Valeo“. 

Pavyzdys: AFL60

A = „Aerovantage“

F = „Flat“ tipo

L = LHD

60 = 60 cm

R = RHD

U = universalus (LHD ir RHD tipas) 

Skaičiai = valytuvo ilgis (cm) 

Du skaičiai = vieno valytuvo ilgis 

Keturi skaičiai = abiejų komplekte esančių 
valytuvų ilgis

Nauja pakuotė: „Aerovantage”

Prieš Po
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Sezoniniai produktai

„AD” vasariniai langų plovymo skysčiai - geriausia valymo 
priemonė kiekvienam automobiliui!

Šaldymo agentas R134A

Tiks profesionalams, ieškantiems 
produkto, kuris:

• Turi ilgo išlaikymo savybių;

• Itin pagerina matomumą lyjant  
    lietui;

• Atstumia lietų ir purvą;

• Apsaugo nuo vandens paliekamų  
   dėmių;

• Nepažeidžia automobilio dažų ir  
    lakų dangų;

• Nepažeidžia guminių  
    plastmasinių detalių;

• Puikiai nuvalo net įsisenėjusius  
    nešvarumus; 

• Pagerina stiklų valytuvų  
    efektyvumą; 

• Sumažina stiklo valymo dažnį,  
    taip prailgina valytuvų tarnavimo  
    laiką.

Naudojamas automobilių 
pramonėje, stacionariuose oro 
kondicionavimo ir vidutinės 
temperatūros aušinimo sistemose.

Tai hidrofluorangliavandenilis arba 
HFA junginys.

Jame nėra chloro, pasižymi aukštu 
garavimo lygiu, cheminiu stabilumu, 
jam nebūdingas ozono sluoksnio 
suplonėjimo potencialas ir pasižymi 
labai nežymiu globalinio atšilimo 
potencialu.  

Prekės kodas:  
R134A 12KG REFRIGERANT
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Akumuliatoriai motociklams

„DYNAVOLT“ yra pirmoji pasaulyje įmonė, 
pristatačiusi  „Gelinį nanotechnologijomis 
grįstą akumuliatorių motociklams, 
nereikalaujantį priežiūros (MG serija)“, kuris 
tinka daugumai motociklų visame pasaulyje. 
Be to, esame akumuliatorių motociklams 
gamintojas, kuris taiko SEA, DIN, JIS, EN ir 
IEC standartus atitinkančią šaltojo paleidimo 
srovę. Mūsų metinė gamyba siekia 15 000 000 
akumuliatorių vienetų – „DYNAVOLT“ gamina 
daugiau nei 700  produktų, sudarančių 6 
pagrindines serijas. „DYNAVOLT“  eksportuoja 
savo produkcija į daugiau nei 90 šalių ir 
regionų visame pasaulyje, pristatydama gerai 
žinomus prekių ženklus, pvz., „MENSHY“, 
„DYNAVOLT“ ir kt.

Gelinė nanotechnologija (mg serija)

„Gel Nano“ yra patobulintas sandarių 
akumuliatorių asortimentas, kai visiškai 
sandarūs elementai tiekiami įkrauti ir norint 
naudoti nereikia jų papildyti rūgštimi.

Naudojant tikrą gelinį elektrolitą, o ne 
skystį, „Nano-Gel“ gali efektyviau padengti 
aktyvią plokštelės medžiagą, užtikrindama 
didesnį našų paviršių ir leisdama išvengti 
per sulfataciją išsiskiriančio švino. 

„Nano-Gel“ pobūdis užtikrina maksimalų 
prikibimą prie plokštelių, kurios gali 
atlaikyti didelę vibraciją ir pratęsti 
akumuliatoriaus naudojimo trukmę. 

Tikro gelio MG akumuliatoriai užtikrina 
daugiau akumuliatoriaus ciklų ir ilgesnį 
laikymo terminą, palyginti su kitas rinkoje 
parduodamais standartiniais gamykloje 
suaktyvintais akumuliatoriais. „Gel 
Nano“ akumuliatoriai parduodami kaip 
MGS, DTX ir DB serijos akumuliatorių 

patobulinimai.

Tradiciniai sandarūs aktyvinti (mgs 
serija)

Sandarūs aktyvinti akumuliatoriai yra 
visiškai sandarūs gaminiai, tiekiami iš 
anksto įkrauti ir jų nereikia papildyti 
rūgštimi. 

Šie MGS serijos akumuliatoriai tiesiogiai 
pakeičia originalių akumuliatorių, 
montuojamų daugelyje naujausių 
motociklų, standartą. 

Priežiūros nereikalaujantys su rūgšties 
paketais (dtx serija)

Vožtuvu reguliuojami švino rūgšties 
akumuliatoriai, suaktyvinti vieną kartą, yra 
visiškai sandarūs. Tai pašalina riziką, kad 
išsipils arba pratekės, todėl jie itin tinka 
motociklams, motorinėms transporto 
priemonėms ir asmeninėms vandens 
transporto priemonėms. Kiekvienas 

akumuliatorius tiekiamas su paprastai 
užpildomu rūgšties paketu, skirtu 
suaktyvinti, daugiau nereikia atlikti jokios 
papildomos priežiūros arba užpildymo 
darbų. 

Tvirti ir atsparūs vibracijai, priežiūros 
nereikalaujantys akumuliatoriai tarnaus tris 
kartus ilgiau nei tradiciniai.

Itin našūs sausi įkrauti (db serija)

20–30 % daugiau užvedimo galios, 
palyginti su tradiciniais akumuliatoriais 
– daugiau elemento plokštelių užtikrina 
geresnius paleidimo rezultatus. Papildoma 
galia mašinoms su papildomais elektros 
komponentais arba aukštos kompresijos 
varikliais.

Tradiciniai sausi įkrauti (6n ir 12n serija)

Standartiniai sausi įkrauti akumuliatoriai. 
Bendroji patikima galia. Didelė paleidimo 
galia.
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Padangos KELIAMS 

„Dunlop“ naujos, technologiškai pažangios, 
sportinės padangos užtikrina komfortą, 
puikias naudojimo savybes važiuojant bet 
kokiu greičiu ir optimalų sukibimą su sausa ir 
šlapia kelio danga. 

Padangos BEKELEI

Po pristatymo 2013 m., šios padangos 
,MX pasaulio čempionato lenktynese, tapo 
nugalėtojomis. MX-32/32F yra naujausios 
kartos pasirinkimas važiuojant minkšta ir 
vidutine bekelės danga.

Padangos BEKELEI 

Naujos vidutinės ir kietos padangos 
bekelei, buvo sukurtos ir ištobulintos, 
konkurencingiausioje motociklų kroso 
aplinkoje. 

Technologija

Esame pirmieji gatvės padangoms pritaikę lenktyninių padangų našumo standartus. 
Dirbdama kartu su inžinieriais ir dizaineriais visoje Europoje, Japonijoje ir Šiaurės 
Amerikoje, „Dunlop“ vykdo išties didelę pasaulinę tyrimų ir plėtros veiklą, o visos 
inovacijos išbandomos sunkiausiuose bandymuose – lenktynėse. Naudojant tokias 
naujoves, kaip žemo profilio padangos, spindulinė konstrukcija, kryptinis ir pastovus 
lenkto atraminio paviršiaus dizainas, aramido dengiamosios medžiagos, technologija 
„Multi-Tread“ (MT), taip pat JLT (naujausia „Dunlop“ technologija), gaminiai kuriami 
derinant mūsų aistrą motosportui.

Technologija „MULTI-TREAD“ (MT)

Daugybės metų sėkmė „Superbike“, „Endurance“ ir GP čempionatuose leido sukurti novatorišką junginį, kuris 
naudojamas daugelyje mūsų „Sportmax“ gaminių trasoms ir keliams. Maišant junginius, ta pati padanga gali pasižymėti 
skirtingomis našumo savybėmis, net esant didžiausiam polinkio kampui, o ne tik važiuojant tiesioje padėtyje tiesia linija.

„JOINTLESS BELT“ konstrukcija (JLB)

Visos mūsų „Sportmax“ gatvėms skirtos padangos yra sukurtos pritaikant technologiją „Computer Aided Design“ (CAD) 
ir „Finite Element Analysis“ (FEA), taip pat panaudojus „JointLess Belt“ (JLB) konstrukciją (priekyje arba gale). JLB 
konstrukcija pašalina diržo persidengimo riziką, todėl užtikrinamas tolygesnis veikimas ir stabilesnis sąlytis su kelio danga.

NTEC

„Dunlop“ sumani NTEC slėgio valdymo sistema leidžia vairuotojui reguliuojant pripūtimo slėgį, optimizuoti padangų 
naudojimą. Kai važiuojama sausa trasos danga, sumažinus padangų pripūtimo slėgį galima pasiekti numatomą ir tvirtą 
valdymą. Pripūtus padangas iki gamintojo rekomenduojamo lygio ir važiuojant kelio danga, vairuotojas galės būti tikras 
dėl geriausio sukibimo lygio ir našumo.

JLT

„Jointless Tread“ (JLT) juostelių apvijų technologija suteikia galimybę ant padangos tiksliai naudoti kelis junginius, 
išgaunant gaminio patvarumą, atsparumą dėvėjimuisi, sukibimą su danga nuo atraminio paviršiaus iki krašto ir  
stabilumą važiuojant dideliu greičiu.

CTCS

„Carcass Tension Control System“ (CTCS) sistema kontroliuoja įtampos apvalkalui pasiskirstymą, optimizuoja  
įtempimą skirtingose vietose, todėl leidžia važiuoti pastovesne ir labiau kontroliuojama tiesia linija, taip pat užtikrina 
geresnį atsaką.

PCBT

„Dunlop“ nauja patentuota „Progressive Cornering Block“ technologija padidina bloko lankstumą ir leidžia  
išgauti geresnę slydimo kontrolę, o dvigubi kraštai užtikrina tvirtą sukibimą su kelio danga posūkiuose.

MBD

Naujoji „Multiple Block Distribution“ (MBD) turi kintamojo nuolydžio seką tarp centrinių ir vidurinių nuo  
krašto sričių, kurios, naudojant mažiau blokų centre, pagerina sąlyčio su paviršiumi pojūtį ir užtikrina didžiausią  
sukibimo jėgą bei sukibimą su danga.

2014 m. NAUJIENA!
Naujausias „Dunlop“ 2014 m. asortimento papildymas

Naujiena

Naujiena

Naujiena

Naujiena
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Keltuvai motociklams

Nuimama užvažiavimo plokštė bei 
ištraukiama galinė keltuvo platformos 
dalis – patogiam priėjimui prie galinio 
rato.

Priekinio rato fiksavimo mechanizmas: 
elektrohidraulinis S 1394A2 arba 
rankinis S 1394A1 (pasirinktinai).

Naudojimas: motociklų remontui.

Kėlimo mechanizmas: kojinė hidraulinė 
pompa.

Priekinio rato fiksavimo mechanizmas: 
rankinis S 1394A1.

Naudojimas: motociklų, mopedų 
remontui.

Kėlimas kojinės hidraulinės pompos 
pagalba.

Apsauginės spynos apsaugo nuo 
atsitiktinio keltuvo nusileidimo.

Rankinis priekinio rato tvirtinimas prie 
keltuvo.

Keturi tvirtinimo taškai skirti motociklo 
pririšimui jei reikia papildomo 
stabilumo. 

500 mm ilgio nuimama galinė plokštė 
patogesniam priėjimui prie galinio rato.

Kėlimas suspausto oro arba kojinės 
hidraulinės pompos pagalba.

Apsauginės spynos apsaugo nuo 
atsitiktinio keltuvo nusileidimo.

Rankinis priekinio rato tvirtinimas prie 
keltuvo.

Ištraukiama galinė plokštė patogesniam 
priėjimui prie galinio rato. 

Pagrinde įmontuoti ratukai keltuvo 
transportavimui ir fiksatoriai, skirti 
stabilumo užtikrinimui keltuvo 
naudojimo metu.

Kėlimo galia: 600 kg

Kėlimo aukštis: 1000 mm

Platformos plotis: 750 mm

Platformos ilgis: 2200 mm

Pilnai nuleisto keltuvo aukštis nuo žemės: 
120 mm

Kėlimo galia: 400 kg

Kėlimo aukštis: 800 mm

Platformos plotis: 750 mm

Platformos ilgis: 1900 mm

Pilnai nuleisto keltuvo aukštis nuo žemės: 
130 mm

Kėlimo galia: 450 kg

Plieninė konstrukcija

Minimalus aukštis: 205 mm

Maksimalus aukštis: 750 mm

Platformos ilgis: 2060 mm

Platformos plotis: 333 mm

Kėlimo galia: 390 kg

Plieninė konstrukcija

Minimalus aukštis: 190 mm

Maksimalus aukštis: 710 mm

Platformos ilgis: 2200 mm

Platformos plotis: 690 mm

MODELIS, GAMINTOJAS PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

MODELIS, GAMINTOJAS PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

MODELIS, GAMINTOJAS PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

MODELIS, GAMINTOJAS PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

Žirklinis elektrohidraulinis keltuvas motociklams  
KP1396E, Ravaglioli (Italija)

Žirklinis elektrohidraulinis keltuvas motociklams  
KP1396E, Ravaglioli (Italija)

Hidraulinis keltuvas motociklams MC550, Sealey

Hidraulinis keltuvas motociklams MC390AH, Sealey
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Itin našūs filtrai. Aukščiausia kokybė motociklams,  
motorinėms transporto priemonėms ir keturračiams.

„NGK” žvakės motociklams

„MANN-FILTER“ taip pat tiekia optimalų 
asortimentą, skirtą itin pažangioms 
transporto priemonių technologijoms: 
užtikrinama geriausia techninė priežiūra 
ir aukščiausi originalios įrangos kokybės 
standartai. Tai vertina motociklininkai, 
motorinių transporto priemonių ir 
keturračių vairuotojai. Kuriant šiandieninę 

variklių kartą itin svarbus reikiamas švaros 
lygis. Specialiai sukurti šiems varikliams 
skirti tepalai (daugiausia įvairių priedų 
mišiniai) pagerina natūralias tepalo 
savybes. Intervalai tarp tepalo keitimo 
pailgėja, užpildymui reikalingas tepalo 
kiekis yra mažesnis, o variklio temperatūra 
tampa žymiai didesnė. Be to, šios našumo 

savybės turi poveikio tepalo filtrui. 
Geromis savybėmis pasižymintis tepalas 
visiškai atlieka savo funkciją optimaliai 
pritaikius filtrą. „MANN-FILTER“ 
pasikliauja savo techninėmis žiniomis: 
itin našūs visų tipų filtrai buvo sukurti 
specialiai motociklams, motorinėms 
transporto priemonėms ir keturračiams.

Viso pasaulio motociklininkai ir motociklų 
gamintojai sutaria, kad kalbant apie 
uždegimo žvakes, vienas žvakių gamintojas 
yra geriausias. Todėl tai yra originalios 
įrangos detalė Nr. 1 visame pasaulyje. 
Nemėginkite sumontuoti kažką kito. 

NGK pirmauja uždegimo žvakių 
motociklams gamybos srityje – jie turi 
žvakių, iš esmės skirtų kiekvienam 
motociklui, motorinei transporto priemonei 
ir motoroleriui. Naudodama įvairias 
medžiagas nuo standartinių vario pagrindo 
tipo iki iridžio, NGK yra pasaulinė lyderė 
uždegimo žvakių inžinerijos ir technologijų 
srityje.

NGK uždegimo žvakės yra:

• patvirtintos originalios įrangos gamintojo;

• lyginant su kitais uždegimo žvakių 
gamintojais, jas renkasi daugiau motociklų 
gamintojų, pavyzdžiui, „Honda“, 
„Kawasaki“, „KTM“, „Suzuki“ ir „Yamaha“. 

Siekiant prisitaikyti prie didėjančių 
šiuolaikinių variklių poreikių, kasmet NGK 
uždegimo žvakių asortimentas plečiamas. 

Projektuojant uždegimo žvakes būtina 
atsižvelgti į daugybę variklio ypatybių, 
įskaitant fizinius matmenis, degimo 
kameros formą, aušinimo galimybes, degalų 
ir degimo sistemas. Uždegimo žvakės 
yra svarbiausios generuojant didžiausią 
variklio galią ir palaikant minimalias degalų 
sąnaudas ir emisijas. Pasirinkęs tinkamo 
tipo uždegimo žvakes, transporto priemonės 
gamintojas galės įgyvendinti įstatymiškai 
numatytus emisijų reikalavimus, o 
savininkas galės kaip galima geriau išnaudoti 
variklio charakteristikas. 

BPR5ES-13

Su plačiu tarpu

Su trigubu 
įžeminimu

Papildomai 
suprojektuota ir 

apsaugota

Su dvigubu 
įžeminimu

Su keturgubu 
įžeminimu

Brangusis  
metalas

BCP6ET

ZFR6E-11

BKR6EK

BKR6EQUP

IZFR6B



„Castrol“: motorolerių ir motociklų 
variklio alyvos

„Castrol“: motorolerių ir motociklų 
variklio alyvos

„Castrol“: motorolerių ir motociklų 
variklio alyvos

„Castrol“: šakės alyva, skirta 2T ir 4T 
motociklams

„Castrol“: motorolerių ir motociklų 
priežiūros ir specialieji produktai

„Castrol“: motorolerių ir motociklų 
priežiūros ir specialieji produktai

„Castrol“: motorolerių ir motociklų 
variklio alyvos

„Castrol“: motorolerių ir motociklų 
variklio alyvos „Castrol“: dvitakčio variklio alyva

„Castrol“: dvitakčio variklio alyva „Castrol“: dvitakčio variklio alyva „Castrol“: dvitakčio variklio alyva

„Castrol“: dvitakčių variklių alyva 
vandens transporto priemonių 
varikliams

„Castrol“: dvitakčių variklių alyva 
vandens transporto priemonių 
varikliams

„Castrol“: dvitakčių variklių alyva 
vandens transporto priemonių 
varikliams

„Castrol“: pavarų alyva 2T ir 4T 
motociklams

„Castrol“: pavarų alyva 2T ir 4T 
motociklams

„Castrol“: šakės alyva, skirta 2T ir 4T 
motociklams

Motociklų, motorolerių, vandens transporto priemonių alyva ir priežiūros priemonės

Power 1 Racing 4T 10W50

Fork Oil Synthetic 5W

Power 1 4T 10W40

Act>Evo Scooter 2T

Biolube 2T

MTX Full Synthetic 75W140

Power 1 Racing 4T 5W40

Chain Spray O-R

Act>Evo 4T 20W50

Power 1 Racing 2T

Outboard 2T

MTX Part Synthetic 80W

Power 1 Racing 4T 10W40

Chain Lube Racing Spray 

A 747

Power 1 Scooter 2T

Aqua Race 2T

Fork Oil 10W, 15W

Specifikacijos:  
JASO MA-2, API SJ, BMW HP-2, 
Husqwarna 4T

Prekės kodas:  
10W50 Power 1 Racing 4T 1 l  
10W50 Power 1 Racing 4T 4 l

Specifikacijos:  
ISO VG15(5W)

Prekės kodas:  
5W Fork Oil Synthetic 0,5 l

Specifikacijos:  
JASO MA-2, API SL

Prekės kodas:  
10W40 Power 1 4T 1 l  
10W40 Power 1 4T 4 l

Specifikacijos:  
API TC, JASO FD, ISO EGD   

Prekės kodas:  
2T Act>Evo Scooter 1 l

Specifikacijos:  
NMMA TC-W3, ISOMIA 27-92      

Prekės kodas:  
2T Biolube 1 l

Specifikacijos:  
API GL5, SAE 75W140   

Prekės kodas:  
75W140 MTX Full Synthetic 1 l

Specifikacijos:  
JASO MA-2, API SJ, BMW, Kawasaki 

Prekės kodas:  
5W40 Power 1 Racing 4T 1 l

Aprašymas:  
baltas, pusiau sintetinis „O“ žiedo ir „X“ 
žiedo grandinėms. 

Prekės kodas:  
Chain Spray OR 0,4 kg

Specifikacijos:  
JASO MA-2, API SJ,   

Prekės kodas:  
20W50 Act>Evo 4T 1 l

Specifikacijos:  
API TC+, JASO FD, ISO EGD      

Prekės kodas:  
2T Power 1 Racing 1 l

Specifikacijos:  
NMMA TC-W3     

Prekės kodas:  
2T Outboard 1 l

Specifikacijos:  
API GL4, SAE 80W       

Prekės kodas:  
80W MTX Part Synthetic 1 l

Specifikacijos:  
JASO MA-2, API SL, Triumph 4T 

Prekės kodas:  
10W40 Power 1 Racing 4T 1 l 
10W40 Power 1 Racing 4T 4 l

Aprašymas:  
JASO MA-2, API SL, Triumph 4T 

Prekės kodas:  
10W40 Power 1 Racing 4T 1 l 
10W40 Power 1 Racing 4T 4 l

Specifikacijos:  
API TC, SAE 50   

„Castrol A 747“ NEGALIMA maišyti su 
mineralinėmis arba sintetinėmis alyvomis

Prekės kodas:  
A747 1 l

Specifikacijos:  
API TC+, JASO FD, ISO EGD     

Prekės kodas:  
2T Power 1 Scooter 1 l

Specifikacijos:  
NMMA TC-W3, API TC, Bombardier 
Rotax     

Prekės kodas:  
2T Aqua Race 1 l

Specifikacijos:  
ISO VG32(10W), ISO VG46(15W)

Prekės kodas:  
10W Fork Oil 0,5 l 
15W Fork Oil 0,5 l



„Castrol“: motorolerių ir motociklų 
priežiūros ir specialieji produktai

„Castrol“: motorolerių ir motociklų 
priežiūros ir specialieji produktai

„Castrol“: motorolerių ir motociklų 
priežiūros ir specialieji produktai

„Castrol“: motorolerių ir motociklų 
priežiūros ir specialieji produktai

„Castrol“: motorolerių ir motociklų 
priežiūros ir specialieji produktai

„Castrol“: motorolerių ir motociklų 
priežiūros ir specialieji produktai

Eurol: alyva pakabinamiems 4T valčių 
varikliams

Eurol: alyva stacionariems 4T valčių 
varikliams

„Eurol“: alyva bortiniams varikliams – 
keturtakčiams

„Eurol“: alyva žoliapjovių varikliams – 
keturtakčiams „Eurol“: dvitakčio variklio alyva „Eurol“: dvitakčio variklio alyva

„Eurol“: dvitakčio variklio alyva „Eurol“: dvitakčio variklio alyva „Eurol“: motorolerių ir motociklų 
priežiūros ir specialieji produktai

„Eurol“: motorolerių ir motociklų 
priežiūros ir specialieji produktai

„Eurol“: motorolerių ir motociklų 
priežiūros ir specialieji produktai

„Eurol“: motorolerių ir motociklų 
priežiūros ir specialieji produktai

Chain Cleaner Spray 

Bike Polish 

Nautic Line FCW 10W40

Lawn Mower oil SAE 30

Racing 1 Ricinus

Silicone Spray 

Foam Air Filter Oil  

Metal Parts Cleaner

Nautic Line SHX 15W40

Super 2T Formax

SX Sport 2T

Brake Cleaner Spray

Foam Air Filter Cleaner 

DWF

Nautic Line Gear Oil 80W90

TTX Supreme Synthetic

Chain Spray PTFE

Penetrating Oil Spray

Aprašymas:  
itin efektyvus valiklis motociklų 
grandinėms

Prekės kodas:  
Chain Cleaner 0,4 l

Aprašymas:  
naujas motociklų valiklis, sukurtas valyti 
ir poliruoti dažytus paviršius, chromą ir 
plastiką nenaudojant vandens

Prekės kodas:  
Bike Polish Spray 0,3 l

Specifikacijos:  
NMMA FCW,  

Prekės kodas:  
10W40 Nautic Line FCW 1 l 
10W40 Nautic Line FCW 60 l

Specifikacijos:  
API SJ         

Prekės kodas:  
Lawnmower Oil SAE 30 0,6 l 
Lawnmower Oil SAE 30 1 l 
Lawnmower Oil SAE 30 5 l 
HDX 30 20 l

Aprašymas:  
augalinė dvitakčių variklių alyva didele   
apkrova dirbantiems varikliams, kurių 
apsukų skaičius didelis. 
„Eurol Racing 1“ NEGALIMA maišyti su 
mineralinėmis arba sintetinėmis alyvomis

Prekės kodas:  
2T Racing 1 Ricinus 1 l

Aprašymas:  
„Eurol Silicone“ purškiklis palaiko 
grandinių, pavarų perjungimo 
mechanizmų vyrių, fiksuojamojo 
plastiko ir gumų sklandų veikimą  

Prekės kodas:  
Silicone Protect Spray 0,4 l

Aprašymas:  
puikūs rezultatai, naudojant motociklų 
filtrams

Prekės kodas:  
Foam Air Filter Oil Spray 0,4 l 
Foam Air Filter Oil 1,5 l

Aprašymas:  
aerozolinis skystis, skirtas pašalinti 
alyvą ir tepalą, norint išvalyti variklio 
dalis ir stabdžių diskus, karbiuratorius, 
uždegimo žvakes ir metalinius paviršius  

Prekės kodas:  
Metal Parts Cleaner Spray 0,4 l

Specifikacijos:  
API SL/CI-4, ACEA A3/B4/E5/E7         

Prekės kodas:  
15W40 Nautic Line SHX 1 l

Specifikacijos:  
API TC+, JASO FD, ISO EGD, TISI  
Husqvarna 266    

Prekės kodas:  
2T Super Formax 1 l

Specifikacijos:  
JASO FB, ISO EGB        

Prekės kodas:  
2T Sport SX 0,5  
2T Sport SX 1 l 
2T Sport SX 60 l

Aprašymas:  
„Eurol Brake Cleaner“ yra specialus purškiklis 
greitam ir veiksmingam riebalų pašalinimui ir 
valymui nuo stabdžių, stabdžių įdėklų, stabdžių 
diskų, variklio dalių, kontaktinių taškų, uždegimo 
žvakių, grandinių ir metalinių dalių tepimui

Prekės kodas:  
Brakecleaner Super Spray 500 ml

Aprašymas:  
valymo skystis puikiai tinkantis visų tipų 
motorolerių bei

Prekės kodas:  
Foam Air Filter Cleaner 1,5 l

Aprašymas:  
universalus aerozolinis įsiskverbiantis 
ir vandenį pašalinantis skystis 
motociklams  

Prekės kodas:  
DWF Spray 0,4 l 

Specifikacijos:  
API GL5        

Prekės kodas:  
80W90 Nautic Line Gear Oil 0,3 l 
80W90 Nautic Line Gear Oil 1 l

Specifikacijos:  
API TC+, JASO FC, ISO EGD, TISI      

Prekės kodas:  
2T Supreme Synthetic TTX 1 l

Aprašymas:  
„Eurol PTFE Chain“ purškiklis buvo 
sukurtas patvariam tepimui su giliai 
įsiskverbiančiu poveikiu

Prekės kodas:  
Chain Spray PTFE 400 ml

Aprašymas:  
„Eurol Penetrating Oil Spray“ greitai  
padengia aprūdijusias dalis ir pasižymi 
gilaus įsiskverbimo savybėmis. Sudėtyje 
yra molibdeno disulfido

Prekės kodas:  
Penetrating Oil Spray 400 ml



APSAUGA NUO VARIKLIO UŽVEDIMO MOMENTO.                         
KIEKVIENO UŽVEDIMO METU.

CASTROL MAGNATEC

  

  

  VARIKLIO                                      
UŽGESINIMŲ IR UŽVEDIMŲ 

PER METUS

NUO NUSIDEVĖJIMO   
DAUGIAU NEI  

APSAUGA UŽGESINAME ATVYKĘ Į DARBĄ
  

  

UŽGESINAME ATVYKĘ Į 
SVEČIUS

  

  

UŽGESINAME GRĮŽĘ NAMO

  

  

UŽGESINAME ATVYKĘ Į 
DIDELĮ KAMŠTĮ

  

  

UŽGESINAME 
DEGALINĖJE

  

  

UŽGESINAME ATVYKE PIETŲ
  

  

WWW.BALTICOIL.EU/LT
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Kaip išvengti oro kondicionieriaus kompresoriaus gedimų

Nereikia ir sakyti… Nuolatinis mokymasis yra esminis sėkmės elementas. Kasmet technologijų spraga tarp originalios įrangos ir 
atsarginių dalių rinkos mažėja. 

Žinant naujausias remonto tendencijas galima 
pagerinti techninės priežiūros laiką, išvengti 
grįžimo į dirbtuves ir pagerinti klientų 
pasitenkinimą.

Tą patį galima pasakyti apie iš pažiūros gana 
paprastus remonto darbus – nesvarbu, ar tai 
būtų sudėtingi, ar paprasti darbai, geriausia 
praktika padeda pašalinti galimą netinkamos 
diagnostikos arba dalių trikties riziką. 

Geriausia praktika Nr. 1: kompresoriaus 
paruošimas prieš naudojimą 

Ar tikėtumėtės atkurti variklio tinkamą 
veikimą, jei jis nebuvo anksčiau suteptas 
arba jo karteryje yra tik ketvirtadalis tepalo 
pradinio paleidimo metu? Žinoma, kad ne.

Tą patį galima pasakyti apie kompresorių. 
Nėra jokio skirtumo. Kad kompresorius 
paleisties metu veiktų tinkamai, jo viduje 
turi būti tikslus tepalo kiekis, o jį apvertus 
rankomis, naudojant tinkamą kompresoriaus 
pasukimo įrankį, matytųsi, kad visi vidiniai 
komponentai yra sutepti. 

Mėlyna metalo spalva

1. Tai yra A/C kompresoriaus 
sukamasis agregatas, kuris buvo 
sugadintas dėl tepalo trūkumo 
paleisties metu. Atkreipkite dėmesį, 
kad dalys yra mėlynos metalo 
spalvos, jos perkaito ir kilo didžiulė 
triktis. 

2. Tai yra sugadintas  ašinis 
agreggatas iš kompresoriaus, 
kuris sugedo, nes trūko tepalo. Iš 
kompresoriaus išleistas tepalas buvo 
skystas (prasto klampumo) ir turėjo 
cheminio ploviklio kvapą.

3. Tai yra sugedusio kompresoriaus 
vidinė dalis, kurioje matyti, kad 
tepalas tapo tirštas, su juodomis 
nuosėdomis. Esterio alyva, kurią 
nerekomenduojama naudoti „Delphi“ 
kompresoriuose, gali paskatinti 
šiluminį gedimą, kai temperatūra 
itin didelė, todėl susiformuoja tokios 
nuosėdos.

4. Prireikus sutepti kompresorius su 
karterio kištuku, būtina išimti ir pilti 
tepalą per šią angą, kad jis patektų 
tiesiai į kompresoriaus viduje esantį 
ašinį agregatą.

Iš anksto nesutepus, naudojant kompresorių 
gali girdėtis triukšmas ir jis gali sugesti. 
Kompresoriai gali būti dviejų tipų – su 
tepalu ir be tepalo. Kompresoriai su tepalu 
(sutepti iš anksto) – būtina išleisti tepalą, 
papildyti reikiamu tinkamo tipo tepalo 
kiekiu ir sumontuoti. Sausi kompresoriai 
arba kompresoriai be tepalo – prieš 
naudojant kompresorių būtina įpilti reikiamą 
kiekį tinkamo tipo tepalo. Nepaisant 
kompresoriaus tipo, pateikiamos instrukcijos 
nurodo, kaip tinkamai sutepti ir pasukti 
kompresorių prieš naudojant.

Geriausia praktika Nr. 2: A/C sistemos 
plovimas 

Plaunant A/C sistemą cheminėmis 
medžiagomis, būtina užtikrinti, kad neliks 
plovimo medžiagos likučių. Jei jų liktų, jie 
gali praskiesti ir užteršti kompresoriaus tepalą, 
todėl iš jo galimai sklis triukšmas arba jis suges 
pirma laiko.

Jei plaunate A/C sistemą, labai svarbu naudoti 
originalios įrangos gamintojo patvirtintą 
įrangą, plovimo medžiagas ir procedūras, 
kurios padės išvengti plovimo medžiagos 
likučių.

Geriausia praktika Nr. 3: naudokite 
rekomenduojamą tepalą 

Atrodo paprasta… naudokite tepalą, 
kuris rekomenduojamas kartu su nauju 
kompresoriumi gautose instrukcijose. Deja, 
kompresoriai kasdien genda dėl netinkamo 
tepalo. 

Naudojant netinkamą tepalą, negalima 
užtikrinti, kad kompresorius veiks gerai, ilgai 
ir stabiliai. Atsižvelgiant į naudojamą A/C 
sistemą, rinkoje galima įsigyti įvairių tipų 
tepalų. Dažniausiai parduodami PAG tepalai. 
Labai svarbu naudoti tinkamą PAG tepalą, 
taip pat technikas turi laikytis kartu su nauju 
kompresoriumi gautų instrukcijų ir tinkamoje 
vietoje naudoti tinkamo tipo reikiamą kiekį 
tepalo.

Esterio tepalai taip pat parduodami, tačiau jų 
neturėtumėte naudoti, kadangi jie gali skilti 
esant aukštai temperatūrai, todėl kils tepimo 
ir kompresoriaus problemų.

Karterio kištukas
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Ar žinote? 

„Delphi“ CVC technologija yra 
naudojama kaip originali įranga 
daugelyje populiarių platformų 
Europoje, įskaitant „Volkswagen“, 
„Renault“, „Nissan“ ir „Opel“ 
gaminius.

Kodėl ir kada reikia keisti kompresorių?

Rezultatai geresni nei konkurentų 

• Trūksta šaldiklio alyvos arba jos per daug.

• Vidinė korozija. 

• Neatlikta techninė priežiūra (nereguliariai keistas  sausintuvas). 

• Užsikimšusi sistema – užsikimšo sausintuvas ir (arba) užsikimšo išsiplėtimo vožtuvas.

• Montuojant naują kompresorių netinkamai arba visiškai neišplauta sistema.

• Sankabėlės elektros problema. 

• Sugedęs kompresorius: 

 o oro šaldymas visiškai neveikia. 

 o galimai sugadinti kiti A/C komponentai.

Išmetamųjų dujų recirkuliacinis (EGR) vožtuvas, integruojamas į transporto priemonės variklio valdymo sistemą, recirkuliuoja 
išmatuotą išmetamųjų dujų kiekį į variklio įsiurbimo sistemą ir taip padeda pagerinti variklio našumą, sumažinti degalų sąnaudas ir 
NOx kiekį dyzeliniuose ir benzininiuose varikliuose.

Su EGR vožtuvo triktimi siejami 
požymiai panašūs į daugelį kitų variklio 
problemų, todėl EGR triktys sukelia 
problemų daugeliui serviso meistrų. 

Šiuolaikinis technikas turi žinoti, kaip 
tinkamai nustatyti EGR vožtuvo triktį. 
Be to, vienodai svarbu jį nustačius EGR 
pakeisti tik naudojant aukštos kokybės dalis, 
užtikrinant vienodą transporto priemonės 

gamintojo nustatytą našumo lygį. Kaip 
originalių dalių tiekėja ir 25 didžiausių 
pasaulinių transporto priemonių gamintojų 
partnerė, „Delphi“ turi išskirtinį pranašumą 
bendradarbiaudama dėl originalių dalių 
ir užtikrindama, kad jos atsarginių dalių 
rinkos ir originalios įrangos produktai 
atitiks tokius pačius aukštus standartus. 
Deja, taip ne visada galima pasakyti apie 

kitus atsarginių dalių gamintojus – vidinės 
dalys gali turėti žalingą poveikį tiek variklio, 
tiek transporto priemonės veikimui. 

Dalių platintojai ir technikai turi žinoti, 
kad ne visos variklio valdymo sistemos 
dalys kuriamos vienodai. Bet ar matote 
skirtumą? Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, 
kuo „Delphi“ originalaus EGR vožtuvo 
technologija skiriasi nuo kitų.

1. Pirmasis akivaizdus skirtumas lyginant išmontuotą „Delphi“ EGR su konkurento 
gaminiu yra įkaišų kokybės ir vožtuvėlio formos skirtumai. Konkurento įkaišas (dešinėje) 
nuo „Delphi“ dalies ne tik skiriasi forma, bet jo apatinėje dalyje matoma akivaizdžių 
nešvarumų ir korozijos požymių. Tai akivaizdus ženklas, kad gaminant šias dalis buvo 
naudojamos žemesnės kokybės medžiagos, lemiančios EGR vožtuvo veikimą. Vožtuv 
formos skirtumai turės poveikio protėkiui ir EGR vožtuvo srauto matavimui, todėl 
padidės degalų sąnaudos, labiau užsiterš variklis ir suprastės transporto priemonės 
našumas.

2. Aukščiau pateiktame paveikslėlyje matoma „Delphi“ EGR (kairėje) su RTV silikono 
sandarikliu, palyginama su konkurento gaminiu (dešinėje) be sandariklio. Vienas iš 
dažniausių EGR vožtuvų trikčių kyla dėl korozijos, todėl drėgmė ir žalingi skysčiai gali 
patekti į vožtuvo vidų ir tikėtina, kad sukels vožtuvo triktį. Šios žalos tikimybės padeda 
išvengti apsauginis RTV silikono sandariklis, naudojamas originaliuose „Delphi“ EGR 
vožtuvuose. 

3. Lyginant jutiklines technologijas, vožtuvų skerspjūviuose, nekyla abejonių, kad „Delphi“ 
technologija yra geriausia. „Delphi“ EGR (kairėje) turi potenciometrą, yra tvirtai suprojektuotas 
ir patvirtintas naudoti pagal paskirtį. Kita vertus, konkurento gaminys (dešinėje) turi linijinį 
vietos jutiklį su magnetu. 

Naudojant linijinį vietos jutiklį su magnetu, kyla keletas nepatogumų. Pavyzdžiui, šis 
sprendimas pasižymi skirtingu kalibravimu, palyginti su originaliu „Delphi“ sprendimu. 
Todėl jutiklinės išvestys nutekės kylant temperatūrai ir tikėtina, kad sugeneruos klaidų kodus, 
o netinkamas EGR vožtuvo srautas paskatins galios sumažėjimą, taip pat didesnį variklio 
užterštumą.

Be to, vietos jutiklio technologija labai greitai praranda savybes – taip nutinka dėl veikimo 
aplinkos, kurioje aukštos temperatūros išmetamosios dujos padidina poslinkio riziką.

Atvėrus šias dalis, skirtumai dar labiau akivaizdūs.

Lyginant vožtuvų skerspjūvius, nekyla abejonių, kad 
„Delphi“ technologija yra geriausia.
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CT 979K3 paskirstymo diržo komplektas „Ford“, 
„Volvo“ automobiliams (variklio darbinis tūris − 2,5 l). 

Įvairiems modeliams, pagamintiems nuo 2004 m.

Problema:

Komplekte esantis įtempimo guolis yra kitoks nei automobilyje sumontuotas guolis. 
(Įtempimo guolio reguliavimui buvo naudojamas šešiakampis raktas).

Priežastis:

Anot gamintojo, keičiant diržą, senąjį variantą reikia pakeisti nauju.

Sprendimas:

Naujame variante yra vielokaištis, su kurio sumontuojamas pats įtempimo guolis. 
Priveržus įtempimo guolį kaištį tiesiog nuimkite ir guolio įtempimas susireguliuos 
savaime.

1 pav. Ansktesnio tipo įtempimo guolis

2 pav. Naujasis modelis

4. Norint apsaugoti EGR vožtuvo viduje esančią ritę, labai svarbi izoliacija. Pirmiau 
pateiktame konkurento dalies paveikslėlyje matyti, kad ant gaminio panaudotas 
nepakankamas izoliacijos kiekis, jis vos atitinka standartinės lipniosios juostelės 
storį! 

Nepasirūpinus tinkama danga arba izoliacija aplink laidus, dėl trumpojo jungimo 
gaminys greičiau gali sugesti.

„Delphi“ ir toliau pabrėžia aukštos kokybės gaminio montavimo svarbą, 
transporto priemonės elektronikos sistema – ne išimtis. 

Dėl prastos kokybės dalių gali kilti brangių trikčių, o kalbant apie tai, rizika nėra 
verta tokių mažų santaupų. Neabejotinai gaunate tai, už ką mokate. Todėl, kad 
būtumėte tikri, jog gaunate kokybišką gaminį, pasirinkite bendrovę, kuri gamina 
automobilių gamintojų montuojamas dalis – rinkitės „Delphi“. 

5. Dar vienas svarbus skirtumas tarp „Delphi“ originalaus EGR vožtuvo ir kitų 
prastesnės kokybės konkurentų gaminių yra paviršiaus apdaila. Ant konkurento 
gaminio (dešinėje) matoma daug smulkių drožlių (metalo šukių, nuolaužų), tai tik 
rodo, kokie gamybos procesai naudojami gaminant EGR vožtuvą. Drožlės skatina 
variklio dėvėjimąsi ir žalą esminiams komponentams, pvz., stūmoklio žiedams, 
vožtuvams ir cilindriniams įdėklams, todėl gali sutrumpėti variklio naudojimo 
laikas.
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24 gedimai ir jų priežastys, bei jų šalinimo būdai

Alfa Romeo / Fiat  
Opel / Saab

Audi / VW / Seat  
Skoda

Audi

Audi / VW / Seat 
Skoda

Audi / VW / Skoda

Audi / VW / Seat  
Skoda

Audi / VW / Volvo

Chevrolet / 
Daewoo

Audi / VW / Seat  
Skoda

Citroen / Fiat / Ford  
Mazda / Mini / Peugeot  
Volvo

Audi / VW / Seat  
Skoda

Daihatsu

Gedimas: 

pavaros diržo 
palaikantysis 
skriemulys apsilydė 
visu kontaktinio 
paviršiaus plotu. 

Visi: 1,9 JTD

Priežastis: 

diržui užgriebus 
vandens siurblį, dėl 
atsiradusios trinties 
perkaito vidinė diržo 
pusė – dėl to suiro 
skriemulio apsauga 
(apsauginis sluoksnis).

Gedimas: 

pasikeitė diržo ilgis 
(vietoj 6 PK 1140 
dabar naudojamas 
6 PK 1070), todėl 
nebeįmanoma įtaikyti 
diržą.

Visi: 1,6 / 2,0 TDI

Priežastis: 

pavaros diržo 
palaikantįjį 
skriemulį reikalinga 
keisti papildomu 
įtempimo elementu 
(038903315AH).

Gedimas: 

įtempimo skriemulys 
neteisingai sulygiuotas 
su diržine pavara. 
Visi: A4 1,820V (B5) 
pagaminti iki 1998 m.

Priežastis: 

nevienodo storio 
(pločio) skriemuliai 
(žr. gam. Nr.) 
reguliuoja atstumą iki 
variklio.

Gedimas: 

nutrūko įtempimo 
skriemulio suveržimo 
varžtas. Visi: 1,9 TDI 
varikliai su siurbliais 
- purkštukais (pump 
nozzles).

Priežastis: 

varžtą M10 į variklio 
korpusą reikia įsukti 
iki pat galo taip, kad 
įtempimo skriemulys 
visapusiškai būtu 
teisingoje padėtyje.

Gedimas: 

skriemulio apsauga 
trinasi į įtempimo 
svirtį.

Visi: 2,5 TDI V6

Priežastis: 

trumpasis svirties 
galas netyčia susilietė 
su kaiščiu.

Gedimas: 

diržinė pavara kelia 
triukšmą, ypač kai 
variklis dar šaltas. 
Visi: 1,6 - / 2,08V 
varikliai, gaminti nuo 
1995 m.

Priežastis: 

įtempimo skriemulys, 
prieš jį galutinai 
fiksuojant iki žymės, 
turi būti 5 kartus 
maksimaliai įtemptas 
ir atpalaiduotas.

Gedimas: 

įtempimo skriemulys 
iš vidines pusės 
užterštas alyva ir 
kai kuriose vietose 
suskeldėjęs.

Visi: 2,5 TDI 5 
cilindru.

Priežastis: 

alyvos tarša 
lėmė skriemulio 
gedimą (pernelyg 
didelį spyruoklės 
svyravimą). Reikia 
patikrinti alyvos 
siurblio korpuso 
riebokšlį.

Gedimas: 

ant skriemulio esanti 
smailės pavidalo 
iškyša nulūžo. 

Visi: 1,4- / 1,5- / 1,6 
16V varikliai.

Priežastis: 

pavaros diržą įtempti 
galima tik pasukus 
vandens siurblį. 
Iškyšos niekada 
nederėtų spausti 
iki galo (galutinės 
padėties).

Gedimas: 

dėl per mažo laisvojo 
pločio sutrūkinėjo 
pavaros mechanizmo 
diržas.
Visi: 1,4- / 1,6 16V

Priežastis: 

netinkamoje padėtyje 
(neišlygiuotas) 
įtempimo skriemulys, 
kadangi jam tvirtinti 
skirtas variklio 
kronšteinas buvo 
negerai fiksuotas.

Gedimas: 

pavaros diržą 
palaikantis skriemulys 
su aiškiomis 
nusidevėjimo 
žymėmis. 
Visi: 1,6 dyzeliniai 
9H varikliai.

Priežastis: 

ant velenėlio 
paviršiaus prisitrynė 
plakiruotės 
(apsauginio kevalo) 
metalo, kuris trukdė 
jam laisvai suktis.

Gedimas: 

po neilgos 
eksploatacijos 
perkaito diržas ir 
skriemuliai /velenėliai.
Visi: 1,9 TDI / SDI 
be purkštukų (pump 
nozzles).

Priežastis: 

per silpnai įtemptas 
pavaros diržas, todėl 
jis ne visa jėga suka 
mažąjį palaikantįjį 
skriemulį.

Gedimas: 

diržo kraštas 
susidevėjo.
Visi: Cuore / Move 
0,8 varikliai.

Priežastis: 

tai ne techninis 
gedimas, kadangi 
naudojama iš kevlaro 
gaminama įtempimo 
detalė.
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Ford

Opel / GM

Ford

Opel / Renault 
Saab

Hyundai / Kia 
Mitsubishi / Proton

Renault

Mitsubishi / Volvo

Renault

Opel

Renault

Opel

Rover MG

Gedimas: 

kitokios konstrukcijos 
skriemulys 
komplekte.

Visi: Transit 2,5 DI

Priežastis: 

šiuo metu 
naudojamas tik 
naujos konstrukcijos 
skriemulys.

Gedimas: 

kitokios konstrukcijos 
skriemulys 
komplekte.

Visi: 1,7 D

Priežastis: 

šiuo metu 
naudojamas tik 
naujos konstrukcijos 
skriemulys. 
Lakštinio metalo 
konstrukcija daugiau 
nebenaudojama.

Gedimas: 

kitokios konstrukcijos 
skriemulys 
komplekte.

Visi: 1,25- / 1,4- / 1,6 
16V nuo 1997.04

Priežastis: 

šiuo metu 
naudojamas tik 
naujos konstrukcijos 
skriemulys.

Gedimas: 

po neilgo darbo 
perkaista visos diržinės 
pavaros detalės (dėl 
skriemulio trinties 
su aplinkinėmis 
detalėmis). 

Visi: 3,0 DTI V6.

Priežastis: 

viršutiniojo pavaros 
diržo palaikymo 
skriemulio padėtis 
turi būti priderinta 
prie variklio 
pusėn orientuoto 
vidinio [įtempimo 
skriemulio] lanšo 
padėties.

Gedimas: 

per vidurį suskilęs 
pavaros diržo 
skriemulys.

Visi: 4 G varikliai.

Priežastis: 

įtempimo spyruoklė 
buvo neteisingai 
sumontuota, todėl ji 
trynėsi į izoliaciją.

Gedimas: 

ant įtempimo 
velenėlio matyti 
ryškios izoliacijos 
apsilydymo žymės.

Visi: 1,216V

Priežastis: 

nustatant įtempimą 
buvo neteisingai 
pasirinkta sukimosi 
kryptis.

Gedimas: 

įtempimo 
skriemulyje dėl 
atsiradusio griebimo 
atsirado gerai 
matomas griovelis.

Visi: 1,8 GDI

Priežastis: 

nustatant įtempimą 
buvo neteisingai 
pasirinkta sukimosi 
kryptis.

Gedimas: 

diržo kraštai dyla.

Visi: 1,4- / 1,616V

Priežastis: 

varikliuose, 
pagamintuose nuo 
2001 m., turėtų 
būti naudojamas 
PK 1750 diržas, ir 
skriemulio vidinis 
griovelis lieka 
neužimtas.

Gedimas: 

kitokios konstrukcijos 
skriemulys 
komplekte.
Visi: 1,7 DTI iki 
variklio Nr. 328703.
Visi: 1,4- / 1,616V

Priežastis: 

šiuo metu 
naudojamas tik 
naujos konstrukcijos 
skriemulys. Šiam 
skriemuliui tvirtinti 
turi būti naudojamas 
modifikuotas variklio 
kronšteinas.

Gedimas: 

kronšteinui ir 
fiksatoriams esant 
apkrautiems, sutrinka 
įtempimo skriemulio 
išlygiavimas.
Visi: 1,7 / 1,8 / 2,0 ir 
1,9 D / DTI / DCI

Priežastis: 

atlikus įtempimo 
skriemulio 
išlygiavimą, reikia 
jį priveržti iki 4050 
Nm jėga, o jo 
petyje (laikiklyje) 
esanti skylė turi būti 
nustatyta į tinkamą 
padėtį.

Gedimas: 

praėjus nedaug laiko 
po variklio užvedimo 
skriemulys ima 
skleisti triukšmą, ypač 
kai variklis dar šaltas.
Visi: 1,4- / 1,6- / 1,8- 
/ 2,0- 16V varikliai.

Priežastis: 

ekscentrikas liko 
neįveržtas prieš 
laikrodžio rodyklę, 
be to, jo rodyklė 
yra pernelyg žemoje 
padėtyje. 
(Griežtai laikykitės 
montavimo 
instrukcijų.)

Gedimas: 

kronšteinui ir 
fiksatoriams esant 
apkrautiems, sutrinka 
įtempimo skriemulio 
išlygiavimas.
Visi: 2,0 / 2,5 V6

Priežastis: 

gamykloje įtempimo 
skriemulys yra tik 
pritvirtinamas, 
todėl vėliau reikia jį 
išlygiuoti ir priveržti 
prie peties 4050 Nm 
jėga.
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Dviejų masių smagračio gedimo nustatymas – apžiūra

Sankabos diskas

Vidutinė šiluminė 
apkrova

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Poveikis

Poveikis

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Tarp pirminio ir 
antrinio smagračių

Didelė šiluminė 
apkrova

Frikcinis paviršius

Labai didelė
šiluminė apkrova

Frikcinis paviršius

Frikcinis 
valdomasis diskas

Frikcinis paviršius

Pirminis smagratis

Rutulinis guolis

Starterio žiedo 
pavara

• Sankabos diskas sudegintas.

• Dėl laikinos šiluminės 
apkrovos (220°C) pakito melsva 
frikcinio paviršiaus spalva
– kniedžių zonoje nėra spalvos 
pakitimų.

• Eksploatuojant frikcinio 
paviršiaus spalva gali pakisti – tai 
normalu.

• Nėra.

• Nereikia jokių korekcinių 
priemonių.

• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį ir sankabą.

• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį ir sankabą.

• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį ir sankabą.

• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį ir sankabą.

• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį ir sankabą.
• Patikrinkite starterį.

• Priklausomai nuo šiluminės 
apkrovos trukmės, dviejų masių 
smagratis yra sugedęs.

• Dviejų masių smagratis 
sugedęs.

• Dviejų masių smagračio 
patikimumas nedidelis.

• Skleidžia triukšmą. • Užvedant variklį girdisi 
triukšmas.

• Didelė šiluminė apkrova 
(280 °C)

• Labai didelė šiluminė apkrova. • Didelė šiluminė apkrova 
dviejų masių smagratyje.

• Slydimo guolio frikcinis 
paviršius nusidėvėjęs.

• Sugedęs starteris.

• Kniedžių ir (arba) išorinėje 
srityje nėra blizgesio. Blizga 
frikcinis paviršius.
– dviejų masių smagratis 
buvo naudojamas po didelės 
šiluminės perkrovos.

• Dviejų masių smagračio spalva 
šoninėje arba galinėje pusėje 
pakito į melsvą arba violetinę, ir 
(arba) jis akivaizdžiai pažeistas, 
pvz., įtrūkęs.

• Frikcinis valdomasis diskas 
išsilydė.

• Antrinio smagračio paliktos 
įrantos ant pirminio smagračio.

• Susidėvėjęs  žiedinis 
krumpliaratis.

• Sankabos disko šiluminė 
perkrova, atsirandanti, 
pvz., esant per dideliam 
nusidėvėjimui.

• Dviejų masių smagračiui tenka 
šiluminė apkrova.

• Apžiūrėkite dviejų masių 
smagratį, ar ant jo nėra dėl 
šilumos poveikio pakitusios 
spalvos dėmių.
– Norėdami įvertinti pažeidimą, 
žr.:
„maža šiluminė apkrova“
„vidutinė šiluminė apkrova“
„didelė šiluminė apkrova“
„labai didelė šiluminė apkrova“

• Nereikia jokių korekcinių 
priemonių.

• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį ir sankabą.

• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį ir sankabą.

• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį ir sankabą

• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį ir sankabą.

• Nutrintos frikcinės medžiagos 
liekanos gali patekti į lankinės 
spyruoklės kamerą ir sukelti 
gedimą.

• Ribotas galios perdavimas.
– sankaba negali sukurti 
reikiamo sukimo momento.

• Jokio
• (Dviejų masių smagratis 
veikiamas šiluminės apkrovos.)

• Dviejų masių smagratis tampa 
nepatikimas.

• Nepakankamas guolio 
tepimas.
– Smagračio gedimas

• Sankabos disko šiluminė 
perkrova.

• Nusidėvėjusi sankaba.
– sankabos antdėklų kniedės 
raižo frikcinį paviršių.

• Šiluminė apkrova. • Šiluminė apkrova. • Šiluminė perkrova arba 
mechaninis pažeidimas arba 
perkrova.

• Nudilintos sankabos paviršiaus 
išdegusios liekanos ties dviejų 
masių smagračio išoriniu kraštu 
arba ventiliacijos angose.

• Įrėžiai • Lokalizuotos, tamsios dėmės.
– kartais gausios

• Įtrūkimai. • Įtrūkimai.
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Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Aprašymas

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Priežastis

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Sprendimas

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Slydimo guolis

Jutiklio žiedas

Slydimo guolis

Prasisunkė tepalas

Maža šiluminė 
apkrova

Balanso svarsčiai

• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį ir sankabą.

• Esant nedideliam tepalo 
nuotėkiui nieko daryti nereikia.
• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį ir sankabą, jei 
prasisunkė daug tepalo.

• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį ir sankabą.

• Variklis veikia netolygiai. • Jokio, jei tepalo nuotėkis 
nedidelis.
• Dėl žymaus tepalo nuotėkio 
nepakankamai sutepamos 
lankinės spyruoklės.

• Dviejų masių smagratis 
išbalansuotas.
– garsus ūžesys.

• Mechaniniai pažeidimai. • Pagal projektą nedidelis kiekis 
tepalo yra leidžiamas.

• Netinkama eksploatacija.

• Deformuoti jutiklio žiedo 
krumpliai.

• Šiek tiek prasisunkė tepalo.
– iš angų arba sandarinamųjų 
dangtelių prasisunkė šiek tiek 
tepalo.
• Didelis tepalo nuotėkis − 20 g.
– korpusas padengtas tepalu

• Atsilaisvinę arba nėra.
– matyti iš ryškių suvirinimo 
dėmių.

• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį ir sankabą.

• Pakeiskite dviejų masių 
smagratį, jei guolio laisvumas 
didesnis nei 0,17 mm.

• Nereikia jokių korekcinių 
priemonių.

• Dviejų masių smagratis 
sugedęs.

• ≤ 0,17 mm: jokio.
• > 0,17 mm: padidėjęs antrojo 
smagračio pakrypimas.

• Jokio.

• Nusidėvėjimas ir (arba) 
mechaninis pažeidimas.

• Nusidėvėjimas ir plyšimas. • Šiluminė apkrova.

• Prasisunkė tepalas.
• Guolis užstrigęs.
• Nėra sandarinamojo dangtelio 
arba dėl šiluminės apkrovos 
atsirado ruda spalva.

• Pažeistas arba sulaužytas • Nusidėvėjęs.
– skersmens atžvilgiu 
maksimalus naujo radialinio 
guolio laisvumas yra 0,04 mm, 
leistinas nusidėvėjimas iki 0,17 
mm.

Norint patikrinti, ar dviejų masių smagratis yra geros 
būklės, atliekant apžiūrą ir matavimus naudojamas „LuK“ 
sukurtas dviejų masių smagračio tikrinimo komplektas.

Matavimai

Tai leidžia patikimai įvertinti bendrąją dviejų masių smagračio 
būklę.

Nusidėvėjus ir sugedus dviejų masių smagračiui, sumažėja 
vairuotojo komfortas ir žymiai sumažėja sankabos bei pavarų 
dėžės patikimumas.

Todėl remontuojant sankabą visada reikia patikrinti dviejų masių 
smagračio būklę.

Atliekant dviejų masių smagračio  
100 % funkcinę patikrą, neskaitant 
kitų dalykų, įvertinama lankinių 
spyruoklių reakcija į slėgį. Šiai patikrai 
reikalinga speciali įranga, jos negalima 
atlikti standartinėse dirbtuvėse. 
Tačiau „LuK“ bendrovės dviejų masių 
smagračio speciali priemonė 400 
0080 10 suteikia galimybę atlikti 
svarbiausius matavimus (laisvosios eigos 
ir svyravimo) dirbtuvėse.

Laisvosios eigos kampas – tai kampas, 
kuriuo smagračio antrinės masės 
dalis gali pasisukti pirminės atžvilgiu, 
kai įtempiamos lankinės spyruoklės. 
Svyravimas – tai toks judesys, kai dviejų 
masių smagračio masės pakreipiamos 
link arba nuo viena kitos.

„LuK“ dviejų masių 
smagračio speciali priemonė, 
užsakymo Nr. 400 0080 10.

Matuojamas laisvosios eigos 
kampas.

Matuojamas svyravimas.
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Skersinės svyruojančiosios svirties įvorė 

Problema 

Beldimas arba girgždėjimas ašies srityje važiuojant. 

Priežastis 

Automobilių gamintojai dažnai sukuria nepakankamai tvirtas skersines 
svyruojančiosios svirties įvores. Jų eksploatavimo laikotarpis gerokai 
sutrumpėja dėl prastų kelio ir oro sąlygų. Originali sumontuota dalis (repr. 
Nr. 6Q0 407 183 A) yra su dviem guminėmis juostelėmis (1 pav.), kurios 
esant per didelei apkrovai gali trūkti (2 pav.). „VW“ bendrovė išėmė šį 
variantą iš apyvartos ir jį pakeitė. 

Sprendimas 

„SWAG“ rekomenduoja naudoti naują skersinės svyruojančiosios svirties įvorę 
SWAG 30 93 1253 (repr. Nr. 1K0 407 183 E). Ant sutvirtintos skersinės 
svyruojančiosios svirties įvorės yra keturios guminės juostos, ji gali atlaikyti 
dideles apkrovas net esant prastai kelio dangai arba oro sąlygoms (3 pav.). 

Atminkite 

„SWAG“ skersinę svyruojančiąją svirtį galimą įspausti ne tik į „Polo“ 
platformos skersinės svyruojančiosios svirties įvorės laikytuvą, bet ir į „Golf 
5“, taip pat „Audi A3“ (8P), „Seat Altea“ (5P), „Škoda Octavia“ (1Z) arba 
„VW Golf 5“ (1K) platformos skersinės svyruojančiosios svirties įvorės 
montavimo laikytuvą. 

Pastaba dėl montavimo 

Skersinės svyruojančiosios svirties įvorės montavimo padėtis buvo pakeista. 
Anksčiau montavimo padėtį žymėjo viena iš guminių juostų, tačiau dabar 
būtina atsižvelgti į tikslią montavimo padėtį. Daugiau informacijos galite rasti 
„SWAG“ informaciniame lape, kuris būna dėžutėje.

Tinka: „VW Polo“ (9N), „Seat Ibiza“ (6L), „Škoda Fabia“ (6Y/5J)

Sugedusi skersinės svyruojančiosios svirties įvorė

Sena

Nauja

Sena

SWAG Nr. 30 93 1253 
Repr. Nr. 1K0 407 183 E

„SWAG“ gumos ir metalo detalės:
komforto ir saugumo garantas

Šiuolaikinių automobilių važiuoklių 
įrengimai gaminami vis sudėtingesni, 
tam nemažai įtakos turi detalės iš 
gumos ir metalo. Jos naudojamos kaip 
elastinis sujungimas tarp važiuoklės bei 
automobilio kėbulo ir yra itin svarbios, ypač 
daugiasvirtėse pakabose. Kaip gaminiai iš 
gumos ir metalo yra naudojamos pakabos 
svirčių guminės atramos, stabilizatorių 
įvorės, variklio ir KPP atramos, taip pat 
amortizatizatorių stovo atramos. 

Gumos ir metalo detalių panaudojimas 
ir jų funkcijos. 

Gumos ir metalo detalės slopina judant dėl 
važiuojamosios dalies bei dėl automobilių 
agregatų atsiradusias vibracijas, žymiai 
padidina komfortą bei izoliuoja nuo 
triukšmo. Be to, jos pagerina automobilio 
valdymą ir jo stabilumą esant kelio dangos 

nelygumams, taip pat stabdant automobilį 
arba juo atliekant manevrus. Elastinės 
medžiagos, naudojamos gaminant detales iš 
gumos ir metalo, tiksliai atitinka techninius 
reikalavimus bei leistinas apkrovas, 
priklausomai nuo jų buvimo vietos.

Hidraulinės guminės atramos įrengimas

Komponentai iš gumos absorbuoja ne 
visas vibracijas bei svyravimus, todėl 
šiuo tikslu buvo sukurtos vadinamosios 
hidraulinės guminės atramos. Jos yra iš 
viršutinės metalinės apkabos, į kurią įspausta 
nustatytos formos guma, sudaranti kameras 
skysčiams, bei jas jungiančius kanalus (1 
pav.).

Guminis įdėklas ir viduje esantis skystis, 
kuris turi slopinamųjų savybių, padeda 
optimaliai sumažinti didelių dažnių 
svyravimus su mažesnėmis amplitudėmis. 

Tuo atveju, jeigu vietoje Hidraulinės 
guminės atramos naudojama įprastinė 
guminė atrama su pilnai gumuotu įdėklu, 
orientuotu išimtinai tik tai į ilgesnį 
tarnavimo laiką, jis nevisiškai slopins 
vibracijas. Jos bus perduodamos kitoms 
važiuoklės detalėms, o dėl to gali sutrumpėti 
jų tarnavimo laikas. Dėl to atitinkamai 
pagal parametrą NVH (Noise, Vibration, 
Harshness – triukšmas, vibracija, kietumas) 
triukšmas tampa girdimas, o vibracijos 
jaučiamos.

Elastokinematika

Detalės iš gumos ir metalo turi ne 
tik vibroakustinių savybių, bet yra ir 
elastingos, dėl tos jos tarnauja kaip puikūs 
jungiamieji elementai. Dirbdami su pakabos 
kinematika, konstruktoriai įvertina elastinių 
elementų įtempimus ir leidžia jiems laikinai 
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Patarimai servisams

deformuotis nuo konkrečių apkrovų 
poveikio, taip pat automobilis tampa 
stabilesnis, jį geriau valdyti ir nustatyti 
pageidaujamą dinamiką. Elastokinematika 
kaip tik ir apibūdina procesus, kuomet 
optimaliai veikiama ratų padėtis esant 
skirtingoms situacijoms kelyje taip, kad būtų 
galima turėti įtakos patogumo lygiui bei 
judėjimo saugumui.

Šerdis

Kanalas

Kamera

Kameros sienelė

Buferis

1 pav. Hidraulinės guminės atramos sandara (be metalinės apkabos)

Judėjimo kryptis

2 pav. Elastokinematinis efektas stabdant

Pavyzdys:

Dėl elastinių pakabos elementų 
elastingumo (2 pav., žr. „a“) 
stabdant ratai įgauna teigiamą 
sutapimą, tai suteikia pageidaujamą 
stabilizavimą (kai yra nepakankamas 
automobilio paslankumas). Jeigu 
šiuo atveju vietoje hidraulinės 
guminės atramos būtų įtaisyta 
visiškai gumuota guminė atrama, 
tuomet toks pageidaujamas 
poveikis, kaip, pavyzdžiui, sutapimo 
pasikeitimas automobilį stabdant 
arba automobiliui pasvirus posūkio 
metu, bus žymiai sumažintas. Nors 
įprastinis guminės atramos variantas 
galbūt ir tarnaus ilgiau, bet gali 
padidėti avarinės situacijos tikimybė.

Įrengimo rekomendacijos

Priklausomai nuo situacijos, judant skystis, 
esantis hidraulinės guminės atramos 
viduje, teka kanalais tarp kamerų kaip tik 
įmanoma geriau, slopindamas vibracijas 
ir neveikdamas pakabos kinematikos. Dėl 
tam tikro guminių atramų viduje padarytų 
kanalų kryptingumo, o dažniausiai dėl jų 
asimetriškumo, būtina atkreipti dėmesį į 
teisingą jų įrengimo padėtį. Pavyzdžiui, 
„Mercedes“ C klasės pakabos svirties 
guminė atrama turi būti įspausta taip, kad 
esant darbinėje svirties padėtyje žymė „b“, 

esanti ant guminės atramos, būtų nukreipta 
žemyn ir žymė „b“ ant šerdies būtų 
nukreipta į šarnyro pusę (3 pav.). Derėtų 
atkreipti dėmesį, kad detalės iš gumos 
ir metalo išoriškai dažnai yra identiškos 
ir kokybės skirtumo iš pirmo žvilgsnio 
nematyti. Kai kurie gamintojai vietoje 
hidraulinių guminių atramų siūlo gumines 
atramas, kurios visiškai užpildytos guma. 
Beje, jos neturi tokio potencialo slopinti 

vibracijas ir triukšmus, taip pat neturi 
tokių elastokinematinių charakteristikų, 
kaip hidraulinės guminės atramos (4 pav.). 
Pigi alternatyva ne visuomet yra geriausias 
pasirinkimas! Pasitikėkite ir Jūs patikrinta 
originalaus gamintojo „SWAG“ kokybe. 

„SWAG“ yra dalis „Bilstein group“, kuriai 
taip pat priklauso ir kitų garsių prekių 
ženklų. 

b

a
3 pav. Hidraulinės guminės atramos padėtis ją montuojant

4 pav. Hidraulinių guminių atramų palyginimas su guminėmis atramomis, kurių įdėklai visiškai gumuoti

„SWAG”

„SWAG”

„SWAG”

„SWAG”

„SWAG“ 
konkurentas

„SWAG“ 
konkurentas

„SWAG“ 
konkurentas

„SWAG“ 
konkurentas
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Jie jau pasitiki musu metalais ir dirzais.
Ar ne laikas pradeti pasitiketi ir tau?. .

- ,

Geriausi automobilių gamintojai pramonėje yra aprūpinami 
mūsų diržinės pavaros produkcija. 

Atverkite vartus visiems savo rinkos poreikiams!
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„Google“ bendrovė pasirengusi teikti savo 
paslaugas automobiliui su interneto prieiga!

Jūsų automobilyje bus daugiau „Google“ bendrovės teikiamų paslaugų. Tai buvo aiškus automobilių gamintojų pranešimas, paskelbtas 
neseniai vykusioje didžiausioje pasaulyje buitinės elektronikos parodoje (CES). „Google Maps“ paslauga su gatvės vaizdo funkcija leidžia 
gerokai patikslinti ir supaprastinti automobilyje įrengtas žvalgymo sistemas, „Google Glass“ akiniai gali padėti padidinti saugą keliuose, o 
išmaniuosius laikrodžius su „Google Android“ operacine sistema pirmiausiai gali išleisti automobilių, o ne kompiuterių gamintojas. 

Tai gali būti tik pradžia, kadangi viena 
pagrindinių naujienų iš buitinės elektronikos 
parodos (CES), vykusios Las Vegase, buvo 
pranešimas apie atvirą automobilių gamintojų 
aljansą, tarp kurio narių yra automobilių 
ir technologijų bendrovės, pageidaujančios 
naudoti „Google Android“ pagrįstas sistemas 
automobiliuose.

Tai reiškia, kad „Google“ bendrovė, kurianti 
savo žmogaus nepilotuojamas transporto 
priemones, prisidės kuriant pagalbines 
„Audi“, „General Motors“, „Honda“ 
ir „Hyundai“ automobilių vairavimo 
technologijas. Ulrichas Hackenbergas, 
„Audi“ bendrovės vyriausiasis technologijų 
specialistas, labai paprastai paaiškino 
sprendimą bendradarbiauti su „Google“: 
„Aštuoniasdešimt procentų – tokia dalis 
pasaulyje esančių telefonų naudoja „Android“ 
sistemą.“

Nepamirškite „Apple“

Virtualusis salonas, pristatytas „Audi“ 
bendrovės CES parodoje, pademonstravo 
kaip „Google Maps“ gatvės vaizdas galėtų 
pagerinti automobilio navigacijos sistemą. 
Ši priemonė leidžia pašalinti beveik visus 
navigacijos netikslumus.

Nors „Google“ ir „Android“ siekia įsitvirtinti 
rinkoje, automobilių gamintojai nėra linkę 
rinktis tik vieną sprendimą, todėl „Honda“, 
„Hyundai“ ir „GM“ bendrovės yra „Apple“ 
„Siri Eyes Free“ programos partnerės. Birželį 
„Apple“ bendrovė paskelbė, kad „Honda“, 
„Mercedes-Benz“, „Nissan“, „Ferrari“, 
„Infiniti“, „Kia“, „Hyundai“, „Volvo“, 
„Acura“, „Jaguar“, „Opel“ ir „Chevrolet“ 
bendrovės pristatytų jos technologiją jau šiais 
metais.

„Siri Eyes Free“ programa leidžia vairuotojams 
atlikti keletą užduočių – pvz., parašyti laišką 
arba dokumentą neatitraukiant žvilgsnio nuo 
kelio. BMW bendrovė dar vertina galimybes. 
„Manau, būtų pavojinga bendradarbiauti 
tik su „Google“, be to, yra kitų svarstytinų 
alternatyvų. Viena jų – „Apple“, tuomet 
„Microsoft“, IBM bei „Nokia“. „Kadangi jie 
turi daugiausiai informacijos apie gatves, todėl 
yra galimi partneriai“, – „Automotive News 
Europe“ žurnalui teigė BMW plėtros vadovas 
Herbertas Diessas.

Akiniai saugai?

„Hyundai“ ir „Mercedes“ taip pat paskelbė 
CES parodoje apie savo planus integruoti 
„Google Glass“ akinius į savo informacijos 
ir pramogų sistemas dar šiais metais. O 
bendrovė „Harman International“ kuria 
programą, kuri naudotų „Google Glass“ 
akinius perspėjimams apie susidūrimą 
rodyti. Vairuotojas pamatytų perspėjimą 
net nenukreipęs žvilgsnio nuo kelio, teigia 
„Harman“ viceprezidentas Alonas Atsmonas, 
taip pat pastebėjęs, kad, jo nuomone, „Google 
Glass“ produktas – nebrangi projekcinių 
ekranų alternatyva. „Harman“ bendrovė 
pasirengusi platinti savo variantą originalių 
arba atsarginių dalių rinkoje.

„Hyundai“ ir „Mercedes“ bendrovės požiūriu, 
„Google Glass“ – tai įrenginys, kurį reikėtų 
užsidėti prieš arba po kelionės, tačiau ne 
vairuojant. Praėjusį mėnesį „Hyundai“ 
paskelbė apie planus integruoti „Google 
Glass“ produktą su 2015 m. informacijos ir 
pramogų sistema „Genesis“, pasirodysiančia 
pavasarį. Korėjos automobilių gamintojas 
įpareigojo Detroite įsikūrusią „Covisint“ 
bendrovę, kuriančią programinę įrangą, 

integruoti „Google Glass“ produktą su 
„Hyundai“ „Blue Link“ informacijos ir 
pramogų sistema.

Automobiliniai išmanieji laikrodžiai

Išmanieji laikrodžiai – tai privalomas turėti 
daiktas technikos maniakams. Šie laikrodžiai 
leidžia greitai patikrinti paštą ir netgi 
skambinti, nesivarginant išsiimti iš kišenės 
išmaniojo telefono. Automobilių gamintojai, 
pvz., „Nissan“, BMW ir „Mercedes“ 
siekia būti būsimos tendencijos priekyje. 
„Nissan“ praėjusiaisiais metais paskelbė 
apie savo į Dicko Tracy’į laikrodį panašų 
įrenginį, o BMW ir „Mercedes“ pristatė savo 
išmaniuosius laikrodžius CES parodoje. Šie 
išmanieji laikrodžiai siūlo kelias vairuotojams 
naudingas funkcijas. „Nissan“ bendrovės 
įrenginys, skirtas NISMO modeliams, 
pateikia informaciją apie greitį, kuro sąnaudas 
ir net vairuotojo širdies ritmą.

„Mercedes“ bendrovės išmanusis laikrodis 
pasižymi specialiomis funkcijomis, skirtomis 
naudoti tiek automobilyje, tiek už jo ribų. 
Pavyzdžiui, viena iš funkcijų, padedančia 
surasti automobilį stovėjimo aikštelėje. 
BMW bendrovės „i Remote“ programa, 
skirta „i3“ elektriniam automobiliui, greitai 
bus prieinama „Samsung Galaxy Gear“ 
išmaniesiems laikrodžiams. Šiuo metu 
programa prieinama tik „Apple iPhone“ 
telefonams. „i Remote“ programa leidžia 
vairuotojams nuolat būti prisijungus 
prie jų BMW „i3“ automobilių, pateikia 
informaciją apie akumuliatorių įkrovą, 
galimą kilometražą. Ja naudojantis taip pat 
prieš kelionę galima nustatyti salono oro 
temperatūrą.
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Sezoniniai produktai

NGK uždegimo ritės
Visa visata uždegimo ričių.
Galaktiškai nuostabu!

KELYJE Į SĖKMĘ SU 
NGK UŽDEGIMO RITĖMIS.
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„Uždegimas!“ Trumpa uždegimo ričių istorija

Uždegimo ritės visada buvo aukštos įtampos transformatoriai, kuriuos reikia naudoti benzininiuose varikliuose, norint uždegti oro 
ir degalų mišinį. Nors jų pagrindinis veikimo principas iš esmės nepasikeitė, tačiau automobilių gamintojai padidino reikalavimus 
uždegimo ritėms, todėl dabar jos gaminamos įvairaus dizaino. NGK pateikia apžvalgą.

Jei automobilio akumuliatoriaus išvedama 
įtampa yra 12 voltų, o uždegimo žvakei 
sukelti kibirkštį reikia įtampos kilovoltų 
intervale, akivaizdu, kad išvedamą 
įtampą reikia transformuoti. Šią funkciją 
uždegimo ritė atlieka pagal veikimo 
principą, kuris jau buvo taikomas 
XIX amžiaus pradžioje naudotose 
uždegimo sistemose: pagrindinei ritei 
su gana nedaug apvijų, kurių skersmuo 
santykinai didelis, yra tiekiama srovė 
ir sukuriamas magnetinis laukas. Jei 
„pagrindinė srovė“ išjungiama, įtampos 
impulsas sužadinamas antrinėje ritėje. 
Antrinė ritė turi 150–200 kartų daugiau 
apvijų nei pagrindinė, todėl pagrindinė 
įtampa transformuojama į aukštą įtampą, 
tiekiamą uždegimo žvakei.

Asortimento veteranė: skirstymo ritė 

Viena iš seniausiai automobiliuose 
naudotų uždegimo ričių rūšių 
yra skirstymo ritė. Tokią vis dar 
galima rasti senuose ir klasikiniuose 
automobiliuose, o jos seniausias dizainas 
buvo cilindro formos uždegimo ritė. 
Pavyzdžiui, po „VW beetle“ variklio 
gaubtu ji buvo sumontuota apversta, 
o kituose automobiliuose – įprastai. 
Daugeliu atvejų ji buvo užpildyta 
alyva, kuri naudota kaip izoliatorius. 
Su tuo susijusi problema: bėgant laikui 
padidėjo pratekėjimo rizika, be to, kilo 
trumpojo jungimo rizika, kurią norint 
įveikti buvo sukurti kompaktiškesni 
ir galingesni skirstymo ričių variantai. 
Tačiau vienas šios tradicinės uždegimo 
sistemos nepatogumas išliko: mechaninis 
skirstymas. Visų pirma, mechaninė 
įtampa visada tenka mechaniniam 
skirstytuvui, kuris dėvisi. Antra, bėgant 
laikui mechaniniam skirstytuvui gali 
pakenkti drėgmė ir kilti kontakto 
problemų – tai lemia oro sąlygos, kurios 
savo ruožtu turi neigiamo poveikio 
uždegimo patikimumui.

Misija – uždegimo patikimumas: bloko 
uždegimo ritės su uždegimo moduliu

Praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio 
pradžioje skirstymo ričių dienos buvo 
suskaičiuotos. Automobiliai turėjo atitikti 
naujus reikalavimus. Buvo reikalingas 
didelis variklio našumas, mažesnės 

sąnaudos ir aplinkos apsauga. Uždegimo 
patikimumas ir kontrolė buvo itin 
svarbūs. Kadangi kiekviena uždegimo 
triktis lemia degimo ciklą be uždegimo, 
būtina užtikrinti patikimumą. Todėl 
oro ir degalų mišinys buvo išleidžiamas 
nesudegęs ir galėjo degti naujai 
suprojektuoto katalizatoriaus viduje ir 
sukelti nepataisomą žalą. Dėl kintamo 
uždegimo laiko reikėjo kontrolės, kuri 
leistų efektyviau ir aplinkai palankesniu 
būdu naudoti degalus.

Kuriant uždegimo modulius pagrindinės 
srovės kontrolei, uždegimo procesas tapo 
patikimesnis ir galingesnis. Pirmuosius 
uždegimo modulius jau buvo galima 
rasti degimo sistemose su „besisukančiu 
paskirstymu“, jie buvo naudojami kartu 
su bloko uždegimo ritėmis be mechaninio 
skirstytuvo, kuris iki tol tiekė energiją 
bent dviem uždegimo žvakėms arba netgi 
visam varikliui su uždegimo įtampa, 
atsižvelgiant į automobilio gamintojo 
specifikacijas.

Aukštas našumas mažesniuose 
varikliuose: pieštuko formos ritės

Prasidėjus naujam tūkstantmečiui, 
išryškėjo nauja tendencija: dydžio 
mažinimas. Ankstesniais metais visada 
buvo siekiama, kad kubinių centimetrų 
galia būtų pakeičiama tik didesne kubinių 
centimetrų galia. Tačiau dabar mažesnės 
galios varikliai gali užtikrinti rezultatus, 
kurie prilygsta anksčiau naudotiems 
ir didesniems varikliams, kuriuose 
be kitų komponentų naudojamas ir 
turbokompresorius.

Tačiau šių kompresorinių variklių 
privalumai (mažesnės sąnaudos ir CO2 
išmetimas) taip pat turėjo poveikio 
degimui. Didelis slėgis ir padidėjęs 
mišinio sūkuriavimas nulėmė poreikį 
padidinti uždegimo įtampą. Tokiuose 
varikliuose 36–40 kilovoltų nėra dažnas 
reiškinys. Gaminti įtampą ir tiekti ją 
be jokių nuostolių į uždegimo žvakę, 
netrikdant borto elektronikos veikimo, 
buvo iššūkis  naudojant tradicinius 
uždegimo laidus.

„Dėl šios priežasties šiuolaikiniuose 
varikliuose dažnai naudojamos pieštuko 
formos ritės. Jos gali tiekti iki 40 kilovoltų 

ir pagaminti šią įtampą tiesiai uždegimo 
žvakės viršuje“, – aiškina „NGK Spark 
Plug Europe“ gaminių vadovas Michaelis 
Hammannas. Pasaulyje pirmaujantis 
uždegimo žvakių gamintojas siūlo 
plačiausią uždegimo ričių asortimentą. 
„Galios nuostoliai ir sąveika su borto 
elektronika faktiškai yra išspręstos 
problemos, daugiau nereikia naudoti 
aukštos įtampos laidų“, – teigia M. 
Hammannas. Be to, šio tipo ritės idealiai 
tinka mažesnėms koncepcijoms, kadangi 
yra kompaktiškos ir lengvos. „Tačiau 
gaminant šio dizaino rites, reikia naudoti 
itin tvirtas medžiagas, kadangi tvirtinimo 
vietą veikia didelė šiluminė įtampa ir 
vibracija“, – užbaigia „NGK Spark Plug 
Europe“ gaminių vadovas.

Be to, šios uždegimo ritės potipis yra 
vadinamoji uždegimo ritės sistema arba 
„bėgis“. Ją sudaro įvairios uždegimo ritės, 
kurios sujungiamos suformuojant vieną 
kompaktišką komponentą.

Šiuo metu šie visi tipai naudojami kaip 
lygiaverčiai. Nors cilindro tipo uždegimo 
ritės ir skirstymo ritės nėra tiesiogiai 
susijusios su originalia įranga, vis dėlto 
jos svarbios atsarginių dalių versle, taip 
pat jų teiraujasi automobilių entuziastai 
– veteranai. Tačiau vieną dalyką galima 
teigti: uždegimo ritės ir toliau tobulės. 
„Bėgant laikui tikėtina, kad pieštuko tipo 
ritė taps dažniausiai naudojama degimo 
rite “, – spėja Michaelis Hammannas.
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„Delphi” automatizuotas važiavimas

Automatizuoto važiavimo rinka šiuo metu plečiasi, todėl reikalingos išskirtinės „Delphi“ technologijos. Ši bendrovė išsiskiria iš 
automobilių detalių tiekėjų,  didele produktų pasiūla, aktyviosiomis saugos technologijomis ir elektronine architektūra –  visomis 
reikalingomis priemonėmis automatizuotiems automobiliams. 

Automatizuoto važiavimo rinka šiuo 
metu plečiasi, todėl reikalingos išskirtinės 
„Delphi“ technologijos. Ši bendrovė 
išsiskiria iš automobilių detalių tiekėjų,  
didele produktų pasiūla, aktyviosiomis 
saugos technologijomis ir elektronine 
architektūra –  visomis reikalingomis 
priemonėmis automatizuotiems 
automobiliams.  

Ateities automobilių pagrindas jau 
keliuose, tai – dalis „Delphi“ bendrovės 
technologijų: 

• „Delphi“ bendrovės sukurtos radarų ir 
vaizdo sistemos – tai papildoma saugos 
priemonė, stebinti ir skenuojanti aplinką 
automobilio viduje ir išorėje.

• „Delphi“ darbo krūvio ir vairuotojo 
būsenos jutiklis stebi vairuotojo dėmesį ir 
automatiškai kiek galima sumažina veiksmų 
skaičių, jei tuo metu vairuotojo dėmesys yra 
blaškomas, įspėja vairuotoją arba suaktyvina 
atitinkamą saugos funkciją, jei sistema 
numato galimą avariją.

• „Delphi“ bendrovės sukurtas automobilis 
su 360 laipsnių stebėjimo funkcija – tai 
gali būti pirmasis žingsnis link visiškai 
automatizuoto važiavimo, kadangi ši 
sistema padidina saugą ir sumažina avarijos 
tikimybę. Sistemą sudaro keturi nedidelės 
aprėpties radarai – du automobilio gale ir 
du priekyje. 

 • „Delphi“ bendrovės sukurta sistema, 
tiksliai nustatanti objektų padėtį, geba 
nustatyti penkis kartus toliau esantį vaizdą 
nei kitos rinkoje esančios sistemos, gerokai 
sumažina netikrų, prastai matomų ruožų 

ir įspėjimų apie iš galo važiuojančius 
automobilius skaičių, taip pat pasižymi 
universaliomis saugos sistemomis.

• „Delphi“ bendrovės „RACam“ – tai dar 
viena labai svarbi automatizuota saugos 
sistema, įrengta strategiškai parinktoje 
vietoje, siekiant surinkti kiek galima 
daugiau kritiškai svarbios informacijos 
apie automobilio aplinką. „RaCam“ 
sistemoje viename nedideliame radaro arba 
fotoaparato pakete, įrengtame už priekinio 
stiklo, yra integruotas „Delphi“ elektroninis 
skenavimo radaras ir stebėjimo sistema.

„Delphi“ sistemoje, naudojant naujos 
kartos technologijas, sujungiama 
visapusiška informacija, pramogos ir 
ryšio lankstumas:

• Fotorealistinis ekranas leidžia itin 
patogiai pateikti vairuotojui informaciją.  
Fotografiškai realistiškas blokinys suteikia 
galimybę sukurti ir atvaizduoti net 
„mechanines“ schemas.

• Konfigūruojamas blokinys suteikia 
papildomų privalumų. Naudotojai 
gali greitai pakeisti blokinį naudodami 
planšetinį kompiuterį, tuomet jį nusiųsti 
į „debesiją“ (interneto paslaugų paketą), 
siekiant atnaujinti automobilį.  Toks 
sprendimas leidžia sukurti keletą variantų 
platformos, skirtos vienam automobiliui, 
keletui automobilių, taip pat keletą variantų 
priemonės, skirtos pagerinti savininkų 
patirtį.

• Keleiviams „Delphi“ bendrovė paruošė 
didžiausius sėdėjimo galinėje sėdynėje 
patogumus. Ši sistema, sudaryta iš dviejų 

nepriklausomų ekranų ir valdiklių, yra pati 
lanksčiausia, kalbant apie turinio pateikimo 
keleiviams galimybes. Turinį galima įrašyti 
į automobilį (naudojant atmintuką, SD 
kortelę, standųjį diską), jis prieinamas 
naudojant išmanųjį įrenginį arba tiesiogiai iš 
„debesijos“ (interneto paslaugų paketo).

• Šią sistemą galima valdyti jutikliniu 
ekranu arba balsu, taip pat naudojant balso 
atpažinimo funkciją. Kiekvieną ekraną 
galima valdyti vienu metu. Balso atpažinimo 
funkciją gali naudoti net vairuotojas, 
pageidaujantis paleisti skirtingą muziką 
galiniuose ekranuose.

• Siekiant pagerinti individualizuotą 
vaizdinę patirtį, „Delphi“ bendrovė taip pat 
siūlo unikalią ir kokybišką garso kokybę 
abiem gale sėdintiems keleiviams. Jiems 
šiame integracijos lygmenyje nereikia 
ausinių, abu vienu metu gali žiūrėti ir 
klausytis skirtingų vaizdo įrašų, tad jų 
patirtis visiškai individualizuota.

• „Delphi“ bendrovė paslaugas „debesijoje“ 
(interneto paslaugų pakete) teikia 
bendradarbiaudama su bendrove „Roku“. 
Per borto kompiuterius keleiviai gali žiūrėti 
filmus, pvz., iš „Netflix“ sistemos, jie 
paleidžiami naudojantis jutikliniu ekranu 
arba balsu.

• „Delphi“ sistema taip pat padidina 
produktyvumą, kadangi leidžia dalyvauti 
vaizdo konferencijoje. Norite paskambinti 
bendradarbiui, draugams, šeimai? Sistema 
suteikia galimybę šiandienos vartotojui 
naudotis papildomomis ryšio galimybėmis.

„Delphi“ bendrovės sukurtas automatizuoto važiavimo ir ryšio technologijų paketas, pademonstruotas „Tesla“ automobilyje 
2014 m. Tarptautinėje vartotojų elektronikos parodoje.
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DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

E C )) 72 dB

Eksploatavimo savybių diagrama 

Bravuris 3HM

Pats padangos „Bravuris 3HM“ pavadinimas kalba už save  „HM“ (angl. High mileage)  
– didelis kilometražas! Dėl nedidelio dėvėjimosi galite būti tikri, kad nuvažiuosite toliau – 
užtikrinamas ne tik didesnis kilometražas, bet ir geriausias važiavimo komfortas.

Ypatybės

Uždari  išoriniai blokeliai padangos 
protektoriuje; 

Specifinis blokelių išdėstymo tankis.

Poveikis

Triukšmo barjerai, skirti iš padangos 
vidurio sklindančiam triukšmui slopinti;

Mažesnis triukšmas sąlyčio su žemės 
paviršiumi taške.

Nauda 

Tylus važiavimas bet kokiomis sąlygomis.

Ypatybės

Nuožulnus kraštas padangos paviršiuje;

Plačių griovelių struktūra;

Siauras ir gilus griovelio dugnas.

Poveikis

Didesnis standumas;

Leidžia absorbuoti didesnį kiekį vandens; 

Sukibimo krašteliai  geriau sukimba su 
kelio paviršiumi.

Nauda 

Geresnės valdymo savybės;

Geresnės savybės važiuojant drėgnomis 
sąlygomis;

Geresnės stabdymo savybės  esant drėgnai 
kelio dangai.

Ypatybės

Platus ir plokščias kontūras su puikiai 
subalansuota „rumbelių“ struktūra;

Daugybės „rumbelių“ ir  griovelių 
„mezginys“.

Poveikis

Sumažintas ir tolygesnis slėgio 
pasiskirstymas sąlyčio taške;

Sumažinta bloko deformacija ir  
praslydimas kontaktinėje zonoje.

Nauda 

Didesnis kilometražas, dėl mažesnio ir 
tolygesnio dėvėjimosi;

Didesnis kilometražas dėl mažesnės trinties.

Stabdymas ant šlapios kelio 
dangos  107 %

Valdymas ant sausos kelio dangos 101 %

Pasipriešinimas riedėjimui  110 %

Triukšmas 102 %

Valdymas ant šlapios kelio dangos 101%

Akvaplaningas 97 %

Stabdymas ant sausos kelio dangos  99 %

Rida 116 %
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E–G C )) 72-74 dB

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

Bravuris 4x4

• Ypač lygus kontūras, vienodas 
tvirtumas. 

• Geras sukibimas su kelio paviršiumi. 

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

• Mažesnis slydimas, vienodas žemės 
spaudimo paskirstymas. 

• Labai mažas protektoriaus 
susidėvėjimas. 

• Didelė rida garantuoja ilgesnį 
malonų važiavimą. 

• Optimalus padangų lamelių 
lygis sumažina aukščiausius 
triukšmo taškus. 

• Aukštas važiavimo komfortas, 
silpnas padangų skleidžiamas 
triukšmas. 

• Išsiskiriantis kainos ir kokybės 
santykis.

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

Barum Brillantis 2

• Plokščias profilis, geras vidutinio 
lyginamojo grunto spaudimo 
pasiskirstymas. 

• Didelė rida, todėl galima ilgiau 
mėgautis vairavimu. 

• Maloniai tylus riedėjimas. 

• Asimetrinis protektoriaus raštas su 
tvirtu išoriniu petimi. 

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

• Didesnis saugumas kritiniais 
manevravimo atvejais. 

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

• Vanduo teka nekliudomai, 
geresnė apsauga nuo slydimo 
vandens paviršiumi. 

• Trumpas stabdymo kelias 
važiuojant šlapia danga.

Degalų nauD.  efektyvumas

e, f

sukibimas su šlapia Danga

c, e

išorinis triukšmas

70 -72 db
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DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

E C )) 72 dB

Vanis 2

Derinio nulemti pokyčiai: tolygus važiavimas taupant degalus

Padangos „Vanis 2“ užtikrina išskirtines ekonomijos ir saugumo ypatybes bei puikiai 
subalansuotas savybes ant kelio dangos.

Ekonomija

• Suprojektuotas 
protektoriaus raštas su 
praplatintais kontūrais 
ir formule, mažinančia 
dėvėjimąsi.

• Tvirtos šoninės sienelės 
užtikrina didesnį 
kilometražą ir ilgalaikį 
patvarumą.

• Išskirtinės charakteristikos 
ir degalų ekonomija.

Saugumas

• Platūs išilginiai grioveliai 
greitai išstumia vandenį.

• Didelis saugumas sumažinus 
akvaplanavimo riziką.

• Tvirtas bloko protektoriaus 
raštas užtikrina trumpą 
stabdymo atstumą 
važiuojant sausais keliais.

Komfortas

• Tolygaus ir 
subalansuoto 
važiavimo ypatybės.

• Specialūs protektoriaus 
kraštai slopina 
triukšmą.

• Tolygaus, saugaus ir 
komfortiško važiavimo 
savybės.

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

ContiPremiumContact™ 5

•	 Ekokontūras maksimaliai sumažina 
degalų sąnaudas. 

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

•	 Triukšmą mažinanti juosta panaikina 
padangų skleidžiamą triukšmą.

•	 Makroblokai užtikrina valdymą ir 
sukibimą. 

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

•	 Puikias vandenslydos savybes užtikrina 
vandeniui skirti grioveliai. 

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

C, E A, B )) 70–72 dB
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Naujosios „ContiSportContact 5 – valdymas dar niekada nebuvo toks sportiškas.
Pristatydama „ContiSportContact 5“, „Continental“ sukūrė padangą, kuri vienodai tinka tiek 
sportiniams automobiliams, tiek visureigiams, pasižymintiems sportinio važiavimo ypatybėmis. 

ContiSportContact 5

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

C, E A, B )) 70–72 dB

Atlikus  naujus patobulinimus, padangų inžinieriai padarė didžiulę pažangą lyginant su 
populiariu pirmtaku „ContiSportContact 3“:

• trumpesnis stabdymo kelias visomis oro sąlygomis;
• puikus sukibimas su kelio danga ir saugumas važiuojant posūkiuose;
• mažesnės degalų sąnaudos ir didesnis kilometražas.

Stabdymas ant šlapios 
kelio dangos +15 %

Valdymas ant sausos 
kelio dangos +4 %Rida +12 %

Triukšmas +5 %

Pasipriešinimas riedėjimui +8 %

Valdymas ant šlapios 
kelio dangos +3 %

Stabdymas ant 
sausos kelio dangos 
+2 %

Akvaplaningas +0 %

Važiavimo komfortas +5 %

ContiPremiumContact™ 2
ContiPremiumContact™ 5

Eksploatavimo savybių diagrama 
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DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

C, E A, B )) 70-72 dB

Dėmesys tobulinimo metu: ekonomiškumas, patikimumas, patvarumas.

ContiVanContact™ 100

Pagrindinės savybės

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

2.	 Tvirta karkaso konstrukcija ir 
sustiprintų šoninių sienelių dizainas. 

3.	 Patikima protektoriaus struktūra, gri-
ovelio dugne yra akmenų išmetiklis. 
 

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

Poveikis

Didesnis kontaktas su kelio paviršiumi – 
mažesnis dėvėjimąsis. 

Nauda pirkėjui 

•	 Dėl sumažinto pasipriešinimo 
riedėjimui padidėjusi rida.

•	 Patikimumas važiuojant didelius atstu-
mus maksimaliu apkrovimu.

•	 Patikimumas esant bet kokiam kelio 
paviršiui.

Vanco 2 = 100 %
ContiVanContact™ 100

Vandenslyda 100 %

Stabdymas ant sausos kelio 
dangos 102 %

Nuvažiuotų mylių skaičius 115 %

Pasipriešinimas 
riedėjimui 110 %

Stabdymas ant šlapios 
kelio dangos 105 %

Riedėjimo 
triukšmas 100 %

Valdymas 100 %
Atraminis paviršius 
(protektorius) 110 %

Eksploatavimo savybių diagrama 

Padangų tobulinimo metu 
pasipriešinimo riedėjimui bei 
stabdymo ant šlapios kelio dangos 
savybės nebuvo dėmesio centre, 
tačiau jos taip pat pagerėjo dėl 
naudojamo naujojo junginio.
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DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

C, E A, B )) 70-72 dB

 

Pagrindinės savybės

1.	 Lamelės protektoriaus centre bei 
nauji vandens grioveliai peties briau-
noje. 

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

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

Poveikis

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

•	 Valytuvo efektas geresniam vandens 
pašalinimui. 

•	 Stabilios struktūros dėka pagerėja 
jėgos perdavimas posūkiuose.

Vandenslyda 100 %

Stabdymas ant sausos kelio 
dangos 105 %

Nuvažiuotų mylių skaičius 100 %

Pasipriešinimas 
riedėjimui 115 %

Stabdymas ant šlapios 
kelio dangos 115 %

Riedėjimo 
triukšmas 100 %

Valdymas 100 %
Atraminis paviršius 
(protektorius) 100 %

ContiVanContact™ 200

Dėmesys tobulinimo metu: ekonomiškumas, patikimumas, patvarumas.

Nauda pirkėjui

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

Eksploatavimo savybių diagrama 

Vanco 2 = 100 %
ContiVanContact™ 200
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Aukšti ženklinimo ES etikete rodikliai, dauguma ženklinama kaip C/B

•	 Dėl naujos ertmės formos stabdymo metu 
padidėja pėdsako plotas.

EfficientGrip Compact

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

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

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS

SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA

SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA

IŠORINIS TRIUKŠMAS

IŠORINIS TRIUKŠMAS

C

F

B, C

C

)) 68-70 dB

)) 68-69 dB

Sukurtos ir pagamintos remiantis naujausiomis technologijomis.

Debica Furio

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

1.

2.

4.
3.

5.

6.

7.
8.

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

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

3. Patikimas sukibimas visomis kryptimis dėl 
daugialypių banguotų kraštelių. 

4. Tolygus dėvėjimasis dėl plokščio profilio. 

5. Tvirta protektoriaus blokelių struktūra 
užtikrina ilgalaikį naudojimą. 

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

7. Plačiais periferiniais grioveliais vanduo 
išstumiamas iš protektoriaus. 

8. Optimizuotas protektoriaus raštas 
sumažina vandenslydos riziką. 

9. Naujas protektoriaus mišinys užtikrina 
ilgą padangos naudojimą.
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DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS

SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA

SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA

IŠORINIS TRIUKŠMAS

IŠORINIS TRIUKŠMAS

E, F

E, G

C, E

F

)) 69-71 dB

)) 67-70 dB

Tobulybė, kurią gali nusipirkti!

Debica Passio 2

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

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

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

3.	 Platūs išilginiai grioveliai + daugiau 
spindulinių griovelių = didesnis 
atsparumas vandenslydai.

1. 

2.
2.

3.
3.

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

Debica Presto

1. Lygesnė ir platesnė padangos ertmė.

Rezultatas: didelė rida ir vienodas, 
subalansuotas susidėvėjimas. 

2. Asimetrinis dizainas su sutvirtintais 
išoriniais blokais.

Rezultatas: nepaprastai geras sukibimas su 
kelio danga posūkiuose. 

2. Geresnis blokų ir griovelių santykis, 
platesnis sąlyčio plotas.

Rezultatas: optimizuotas sąlytis su kelio 
paviršiumi sumažina stabdymo atstumą. 

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

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

1.

2.

2.

3.

4.

3. Naujasis protektoriaus dizainas, 
pasižymintis optimaliu tvirtumo 
paskirstymu.

Rezultatas: geresnis valdymas važiuojant 
šlapia kelio danga.

4. Protektorius pagamintas iš silicio 
junginio.

Rezultatas: geresnis sukibimas važiuojant 
šlapia kelio danga.
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DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

B, C A, B )) 67-68 dB

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

Optimizuotas profilis

Saugiau: 10 % didesnis sąlyčio su keliu 
plotas suteikia puikų sukibimą.

Sutaupoma daugiau degalų: dėl 
mažesnio gumos kaitimo.

Vidinis sluoksnis

Sutaupoma daugiau degalų: 
po padangos protektoriumi 
esantis polimerų sluoksnis 
sumažina pasipriešinimą 
riedėjimui ir energijos 
sąnaudas.

Energy™ Saver+ 

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS

SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA

SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA

IŠORINIS TRIUKŠMAS

IŠORINIS TRIUKŠMAS

F

E, F

C

C

)) 68-72 dB

)) 68-72 dB

Impulser B2

Runpro B2

Pagrindinės savybės:

• Atsižvelgiant į padangų dydį ir jų protektoriaus raštą, sudaro dvi arba trys plačios 
radialinės keteros. Jos išstumia vandenį iš po ratų, todėl automobilis neslysta ant šlapios 
kelio dangos;

• Važiuojant su šiomis padangomis šlapia kelio danga, stabdymo kelias trumpesnis;

• Padangų gumos sudėtis užtikrina ilgesni tarnavimo laiką bei tolygu nusidėvėjimą.

Pagrindinės savybės:

• Vienakryptis raštas su 3 arba 4 grioveliais, priklausomai nuo padangų dydžio, derinamas 
su elipsės formos atspaudu, tad sumažėja akvaplanavimo pavojus;

• Daugybė rašto blokų su įdubomis pagerina stabdymo savybes važiuojant šlapia danga ir 
užtikrina saugesnį vairavimą;

• „Kormoran Runpro“ yra gaminamos iš dilimui atsparaus gumos mišinio, kuris užtikrina  
lankstumą, patvarumą ir gerą sukibimą. 

„Kormoran Impulser“ padangos skirtos nedideliems bei kompaktiškiems automobiliams.
Padangos itin gerai sukimba su šlapia kelio danga.

„Kormoran Runpro“ pasižymi geromis vairavimo savybėmis tiek važiuojant sausa, tiek 
šlapia danga. 

„Eco’N’Grip“ 

Mažesnės degalų sąnaudos ir didesnė rida: naujosios patentuotos „Eco’N’Grip“ 
technologijos formulė pagerina molekulių sukibimą tarpusavyje ir riboja šilumos 
kaupimąsi padangoje.
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Viskas apie padangas

 Įprastinė  Įprastinė

DIDESNIS SUKIBIMAS DIDESNIS SUKIBIMAS
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DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

C, E, F C, B )) 70-74 dB

K107

Pagrindinės savybės:

• Padangų charakteristikos: 
1. trumpas stabdymo kelias;  
2. pasipriešinimą akvaplanavimui;  
3. padangos puikiai valdomos; 
4. skleidžia mažai triukšmo.

• Kiekviena pagaminta padanga yra tikrinama, ar jos gamykliniai parametrai atitinka 
nustatytus reikalavimus.

• Vertikaliosios gilios išpjovos greitai ir veiksmingai šalina vandenį iš po padangos, tad ši 
tiesiog puikiai sukimba su šlapia kelio danga. 

Stabilus automobilis važiuojant dideliu greičiu!  
Įvairaus protektoriaus spindulys užtikrina subalansuotą sąlyčio su paviršiumi slėgį ir 
neleidžia padangai išsikraipyti, važiuojant dideliu greičiu.

„Kormoran Vanpro B2“ vasarinės padangos sukurtos komerciniam transportui. Pasižymi 
tvirta konstrukcija ir puikiu sukibimu.

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

E, F C )) 68-72 dB

Vanpro B2

3D banguoti ir tiesūs grioveliai

Platus bei tiesus griovelis, išoriniame krašte ir optimali 
padangos rašto formą, K107 padangai suteikia tradicines 
ypatybes.

Saugų važiavimą posūkiuose užtikrina padangos K107 protektoriaus sukibimas su paviršiaus danga, kuris eant dideliam 
slydimo kampui yra didesnis nei įprastų padangų.
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Eksploatavimo savybių diagrama 

Valdymas ant sausos 
kelio dangos

Stabdymas ant sausos kelio dangos Akvaplaningas 
(išilgai padangos)

Akvaplaningas 
(skersai padangos)

Triukšmas

Valdymas ant 
šlapios kelio dangos

Komfortas

Stabdymas ant šlapios kelio dangos 

Svoris

Standartinio tipo padangos
Ventus S1 evo

Eksploatavimo savybių diagrama 

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

Ventus Prime2 K115

Valdymas ant sausos 
kelio dangos

Stabdymas ant sau-
sos kelio dangos

Pasipriešinimas 
riedėjimui

Važiavimas

Skersinis sukibimas su drėgna danga

Valdymas ant 
šlapios kelio dangos

Stabdymas ant sau-
sos kelio dangos

Išilginis sukibimas su drėgna danga

Triukšmas

Ventus Prime = 100 %
Ventus Prime 2

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

B, C, E, F A, B, C, E )) 69-71 dB
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Eksploatacinės savybės
Protektoriaus raštas suku-
rtas pasitelkus bioniką, 
taip pasiekiamas tvirtesnis 
sukibimas.

Saugumas
Technologija, užtikrinanti 
geresnes eksploatacines 
savybes šlapiame kelyje.
Ventus Prime2 padangoms 
būdingas trijų spindulių 

profilis, užtikrinantis 
tvirčiausią sukibimą 
šlapiame kelyje. 

Aplinka
•	 Naujos kartos silicio diok-

sido junginių technologija.
•	 Modifikuotas molekulių 

grandinės galo 
sprendimas. Mažesnis 
pasipriešinimas riedėjimui 
ir geresnis veiksmingumas 
stabdymo metu.

•	 Didelės dispersijos silikos 
dioksidas.

•	 Geresnės eksploatacinės 
savybės šlapiame kelyje.

•	 Aplinką tausojantys 
junginiai.

 VeNTus prIme 2                          esamas gamINys 

Hankook Tire mokslinių tyrimų ir plėtros ataskaita

V
al

d
ym

as
 

šl
ap

ia
m

e 
ke

ly
je
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DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

B, C, E, F C, B, E )) 68-71 dB

KinergyEco K425

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

• Dėl reikšmingai mažesnio pasipriešinimo 
riedėjimui užtikrinamos mažos degalų 
sąnaudos.

• Nuo vibracijų apsauganti  
technologija garantuoja komfortą 
ir efektyvumą, mažesnius energijos 
nuostolius, degalų sąnaudas bei CO2 
emisiją.

„Dinamiškas ir sportiškas valdymas šlapiame ir sausame kelyje, geras stabilumas ir 
trumpas stabdymo atstumas šlapiame kelyje.“ 
2012 m. „Auto bild“ Nr. 9

Tausojama aplinka

Taupiau naudojami degalai. Taupomi degalai ir išmetama mažiau CO2.

Saugumas

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

Patogumas 

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

Tausojama aplinka

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

1.
.1

2.

.2

.3

Vidinė pusė

• Optimizuota žingsnio seka. Optimizuota žingsnio seka leidžia užtikrinti tylesnį 
važiavimą ir geresnį transporto priemonės valdymą.

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

Išorinė pusė

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

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

• „Pjūklo dantų“ tipo technologija. 

 KINergy eco                                  ĮprasTos 

Hankook Tire mokslinių tyrimų ir plėtros ataskaita
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+ 12 %

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

C, E, F C )) 70 dB

Vantra RA18

Vasarinės spindulinės padangos, skirtos komercinės paskirties sunkvežimiams ir 
transporteriams.

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

Testų rezultatai
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Tradicinė seka

50     100              150    200

0,15

0,1

0,05

Įprastos
Vantra RA18
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Dizaino savybės 

1.	 Optimizuotas rašto skleidžiamas 
triukšmas. Centriniame plote 
naudojama centrinė briauna. 

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

.1

.2

Stabdymas

Stabdymas

Stabdymo kelias

Stabdymo kelias

Stabdymo kelias Tradicinė
100 %

Vantra RA18
102 %

INTERSTATE prekinis ženklas yra žinomas nuo 1973 metų.

Kompanijos INTERSTATE vykdoma sėkminga prekybos strategija užtikrino nuolatinį pardavimų augimą ir lyderės pozicijas padangų 
rinkoje. 

Kompanija INTERSTATE derindama europietiškas technologijas su Azijos gamyba, garantuoja aukščiausios kokybės gaminius ir 
nuolatinį prekių atnaujinimą bei tiekimą.

Kompanija bendradarbiauja su automobilių gamintojų lyderiais iš viso pasaulio, plėtojant pažangiąsias technologijas ir kuriant 
modernius gaminius, kurie yra testuojami naudojant naujausių technologijų kompiuterinę analizę. Tokiu būdu yra užtikrinamas 
aukščiausias padangų saugumo ir patikimumo lygis.

Aukščiausios kokybės elektroninių komponentų integravimas garantuoja itin tikslią  padangų testavimo sistemą, kuri apima plataus 
pobūdžio bandymus, tokius kaip slydimo imitavimą, pasipriešinimo riedėjimui matavimą, temperatūros pokyčius, triukšmo lygio 
išmatavimą, slėgio reguliavimą ir kt. Ši sudėtinga matavimo sistema idealiai tinka išgauti aukščiausios kokybės gaminius.

Interstate yra socialiai atsakinga kompanija daug dėmėsio skirianti neigiamo gamybos poveikio aplinkai mažinimui. Tai ji įgyvendina 
didindama veiklos efektyvumą, tačiau mažindama išmetamų CO2 kiekį. Taikant naująją padangų projektavimo procedūrą, 

INTERSTATE prekybos tinklas yra išplėtotas 58-ose šalyse.

Naujiena

Saugumas

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

Rida

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

Naudojant Vantra padangas sumažinamos 
degalų sąnaudos ir 13 % padidinama rida.
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DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

B, C A, B )) 67-68 dB

Interstate IST-31

Trijų eilių raštas užtikrina stabiluma bei komfortišką valdymą, o keturi platūs kraštiniai „V“ tipo 
grioveliai, išlaikantys sukibimo su danga savybes posūkiuose, leidžia geriau išstumti vandenį ir 
sumažina akvaplaningo galimybes. 

IST-31 gaminamos naudojant specialų atraminio paviršiaus junginį, kuris užtikrina ilgesnę 
protektoriaus naudojimo trukmę bei mažesnį nusidėvėjimą.

Didelio našumo motorinėms transporto priemonėms skirtos padangos – tinka šiuolaikiškoms 
transporto priemonėms ir puikioms charakteristikoms ant kelio dangos užtikrinti.

Ypatybės ir privalumai

• Atraminio paviršiaus dizainas
   o  Užtikrina geriausią sukibimą su kelio 
danga, taip pat puikiai naudojamos ant 
drėgnos ir sausos kelio dangos.
• Dviguba plieninė diržinė konstrukcija 
    o  Užtikrina ilgalaikį nenusidėvėjimą ir 
tolygumą.
• Didelis pakraštinis stulpelis
     o  Suteikia stabilumą.

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

E C )) 71 dB

Sport SUV GT

DEGALų NAUD.  EFEKTYVUMAS SUKIBIMAS SU ŠLAPIA DANGA IŠORINIS TRIUKŠMAS

E, F B )) 70 dB

Sport IXT-1

„Sport IXT-1“ sportinių savybių turinčios padangos, skirtos entuziastingiems vairuotojams!

Jos užtikrina puikų valdymą kelyje visomis oro sąlygomis, ypač ant drėgnos dangos. Tai pasiekti 
padeda specialus junginys ir atraminio paviršiaus raštas. Be to, atraminiame paviršiuje padaryti 
„V“ formos grioveliai pašalina vandenį ir leidžia išgauti geresnį sukibimą su kelio danga. Kitos 
ypatybės, pvz., naujai suprojektuotas ir patentuotas krašto protektorius, apsaugo lydinio ratlankius 
nuo atsitiktinio sugadinimo į šaligatvio kraštą. Vidurinis atraminio paviršiaus stulpelio raštas 
užtikrina kryptinį stabilumą ir greitą vairo atsaką. Be to, kraštinis raštas skirtas užtikrinti didžiausią 
šoninį stabilumą, o platūs elementai lemia puikias valdymo charakteristikas drėgnomis ir sausomis 
sąlygomis. Šį raštą supa šoniniai grioveliai, kurie užtikrina geresnį padangos sukibimą su kelio 
danga, be to, užtikrina tylesnį važiavimą ir ilgesnį naudojimą. Šie dizaino elementai yra ne tik 
praktiški, bet ir įspūdingai atrodo ant bet kurio automobilio.

 „Sport IXT-1“ galima įsigyti 14–20 col. dydžio (V, W ir Y greičio klasėms).

• Speciali ISST triukšmo technologija
     o  Sumažina triukšmo lygį ir pagerina 
komfortą. 
• Didelis kraštinis raštas sukurtas šoniniam 
sukibimui su danga užtikrinti
     o  Geresnis atsakas vairuojant.
• Tolygi ratlankių apsauga
    o  Užtikrina papildomą apsaugą dideliems 
ratlankiams.
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Serviso įranga, įrankiai ir serviso prekės

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)

U–201, UNITE (Kinija)

G7441.20, RAVAGLIOLI (Italija)

G7441.22, RAVAGLIOLI (Italija)
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Serviso įranga, įrankiai ir serviso prekės

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.

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.

oro tepalinė;
montiruotė.

Pagalbinis įrenginys žemo 
profilio padangoms montuoti

Montavimo staklėms: 
G6441.20, G7441.20,
G7441.22, G7441VI.22.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

G7441IV.22, RAVAGLIOLI (Italija)

PLUS83, RAVAGLIOLI (Italija)

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.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS  STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

U–221A, UNITE (Kinija)

U–226A, UNITE (Kinija)
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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

U-500, UNITE (Kinija)

U-820, UNITE (Kinija)

Ratų balansavimo įranga

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 krovininiam transportui

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

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.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

TR26, SCT LIFT (Kinija) 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.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS

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)

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS

SX043, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

SA291, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)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.
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Vulkanizatoriai

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS

SX043, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

CP7733, CHICAGO PNEUMATIC (JAV)

SA291, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

T024587, CHICAGO PNEUMATIC (JAV) 

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

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.

TURBO2000, DELTA (Lenkija) 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.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS

821002, LAMCO (Italija) 821003, LAMCO (Italija)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

821004, LAMCO (Italija) 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.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

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)

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.

Spiralinė žarna

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

Kita įranga

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

AK2090, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

3000CXD, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)Raktas automobilių ratų 

varžtams

dydis: 17, 19, 21, 22 mm.

Mobilus hidraulinis keltuvas 
(domkratas)

kėlimo galia: 3 t;
pakėlimo aukštis: 
145 - 490 mm;
ilgis: 685 mm.
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Kondicionierių pildymo stotelės

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS

RJA1450, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija) 913049-1, COMPAC (Danija)

IFL-25, ZIELBER (Lenkija)

AC1234-7 kondicionierių pildymo stotelė, 
 Robinair (Italija)

Mobilus hidraulinis keltuvas 
(domkratas) Aluminium 
Rocket Lift

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

Freono tipas: R-1234yf;
Funkcijos: pilnai automatinės;
Galimybė funkcijas atlikti 
rankinio pasirinkimo būdu;
Perpildymo funkcija;
Tepalo atskyrimo nuo freono 
funkcija: automatinė;
Vakuumo funkcija;
Nutekėjimo paieška;
Tepalo įpurškimas: automatinis, 
2 indeliai;
UV dažų įpurškimas: automatinis;
Freono užpildymo funkcija: 
automatinė;
Praplovimo funkcija: automatinė;
Freono atpažinimo funkcija: 
papildomos įrangos galimybė 
(užsakoma atskirai);

Nuorinimo funkcija: automatinė;
Šlangų ištuštinimo funkcija;
Filtro darbo valandų skaitiklis;
Elektroninė duomenų bazė;
Displėjus: spalvotas, ¼ VGA
Klaviatūra;
Manometrai, jungtys: EN837-1, 
100 mm
Spausdintuvas;
USB;
SD kortelių skaitytuvas;
Našumo kontrolė;
Kompresorius: 3/8 HP;
Vakuuminis siurblys: 170 l/min;
Vidinė talpykla: 10 kg;
Filtro džiovintuvas: 700 cc;

Papildomai galima užsisakyti:
Praplovimo priedą;
Freono atpažinimo priedą.

Naudojimas: 
Rekomenduojama prie didelės 
apimties darbų.
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MODELIS, GAMINTOJAS  TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS PASKIRTIS

AC1234-8 kondicionierių pildymo stotelė, 
 Robinair (Italija)

ACM3000-ROB kondicionierių pildymo 
stotelė, Robinair (Italija)

AC590PRO kondicionierių pildymo stotelė, 
Robinair (Italija)

Freono tipas: R-1234yf;
Funkcijos: pilnai automatinės;
Galimybė funkcijas atlikti rankinio
pasirinkimo būdu;
Perpildymo funkcija;
Tepalo atskyrimo nuo freono 
funkcija: automatinė;
Vakuumo funkcija;
Nutekėjimo paieška;
Tepalo įpurškimas: automatinis, 2 
indeliai;
UV dažų įpurškimas: automatinis;
Freono užpildymo funkcija: 
automatinė;
Praplovimo funkcija: automatinė;
Freono atpažinimo funkcija;
Nuorinimo funkcija: automatinė;

Šaldiklis: R134a;
Vidinė talpa: 8 kg;
Darbų tikslumas: 3 proc.;
Svarstyklių tikslumas: 5 g;
Vakuuminės pompos našumas:
70 L/min.;
Kompresoriaus našumas:  
300 g/min.;
Filtras drėgmei surinkti: 300 cc;
Žarnų ilgis: 244 cm;
Alyvos bakeliai: 2 x 250 ml;
Darbinė temperatūra: 10–50 grad.

Šaldiklis: R134a;
Vidinė talpa: 20 kg;
Darbų tikslumas: 3 proc.;
Svarstyklių tikslumas: 5 g;
Vakuuminės pompos našumas: 
180 L/min.;
Kompresoriaus našumas: 
500 g/min.;
Filtras drėgmei surinkti: 710 cc;
Žarnų ilgis: 244 cm;
Alyvos bakeliai: 2 x 250 ml;
Darbinė temperatūra 10–50 grad.

Šlangų ištuštinimo funkcija;
Filtro darbo valandų skaitiklis;
Elektroninė duomenų bazė;
Displėjus: spalvotas, ¼ VGA
Klaviatūra
Manometrai, jungtys: EN837-1, 
100 mm
Spausdintuvas;
USB;
SD kortelių skaitytuvas;
Našumo kontrolė;
Kompresorius: 3/8 HP;
Vakuuminis siurblys: 170 l/min;
Vidinė talpykla: 10 kg;
Filtro džiovintuvas: 700 cc.

Ypatumai:
automatinis arba rankinis 
režimas;
šaldiklio ištraukimas, alyvos 
atskyrimas nuo freono,
vakuumo sudarymas, sistemos 
sandarumo tikrinimas,
šaldiklio pripildymas, naujos 
alyvos įpylimas;
naujos alyvos į sistemą įpilama 
rankiniu būdu;
svarstyklės.

Papildomai galima užsisakyti:
automobilių duomenų bazę;
spausdintuvą rezultatams 
spausdinti.

Ypatumai:
automatinis arba rankinis 
režimas;
šaldiklio ištraukimas, alyvos 
atskyrimas nuo freono,
vakuumo sudarymas, sistemos 
sandarumo tikrinimas,
šaldiklio pripildymas, naujos 
alyvos įpylimas;
automatinis darbinių žarnų 
ilgio kompensavimas;
integruota komponentų 
praplovimo šaldikliu programa;
automobilių duomenų bazė;
galinga vakuuminė pompa ir 
kompresorius užtikrina
greitesnę oro kondicionavimo 
sistemų priežiūrą;
svarstyklės.

Papildomai galima užsisakyti:
praplovimo priedą.

Naudojimas: 
Rekomenduojama prie didelės 
apimties darbų.

Naudojimas: 
Rekomenduojama prie nedidelės 
apimties darbų.

Papildomai galima užsisakyti: 
spausdintuvą rezultatams 
spausdinti;
praplovimo priedą.

Naudojimas: 
Rekomenduojama prie nedidelės 
apimties darbų.
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MODELIS, GAMINTOJAS  TECHNINIAI DUOMENYS PASKIRTIS PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

AC590PRO kondicionierių pildymo stotelė, 
 Robinair (Italija)

TIFXP-1A elektoninis šaldiklio nuotėkio 
ieškiklis, BOSCH (Italija)

RA16600 elektoninis šaldiklio nuotėkio 
ieškiklis, BOSCH (Italija)

Šaldiklis: R134a;
Vidinė talpa: 20 kg;
Darbų tikslumas: 3 proc.;
Svarstyklių tikslumas: 5 g;
Vakuuminės pompos našumas: 
180 L/min.;
Kompresoriaus našumas: 
500 g/min.;
Filtras drėgmei surinkti: 710 cc;
Žarnų ilgis: 244 cm;
Alyvos bakeliai: 2 x 250 ml;
UV bakeliai: 1 x 250 ml;
Darbinė temperatūra 10–50 grad.

Naudojamas šaldiklio nuotėkiui 
aptikti.

Ypatumai:
visiškai automatinis arba 
rankinis režimas;
šaldiklio ištraukimas, alyvos 
atskyrimas nuo freono, 
vakuumo
sudarymas, sistemos 
sandarumo tikrinimas, šaldiklio 
pripildymas, naujos alyvos 
įpylimas;
integruota ultravioletinių dažų 
įpylimo sistema;
integruotos svarstyklės 
naudotos alyvos bakeliui;
integruotos svarstyklės naujos 
alyvos bakeliui;

automatinis darbinių žarnų ilgio 
kompensavimas;
integruota komponentų 
praplovimo šaldikliu programa;
automobilių duomenų bazė;
galinga vakuuminė pompa ir 
kompresorius užtikrina greitesnę
oro kondicionavimo sistemų 
priežiūrą;
svarstyklės.

Papildomai galima užsisakyti:
praplovimo priedą.

Naudojimas: 
Rekomenduojama prie didelės 
apimties darbų.

Naudojamas šaldiklio nuotėkiui 
aptikti. 

Kondicionavimo sistemos priežiūros ir 
remonto įranga bei medžiagos

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

RA16352EU šaldiklio nuotėkio paieškos 
komplektas, BOSCH (Italija)

RA43230 skaitmeninis termometras 180°, 
BOSCH (Italija)

ACT4023464 akiniai ir prožektorius, 
BOSCH (Italija)

RA43240 skaitmeninis termometras, 
BOSCH (Italija)

Komplektas naudojamas šaldiklio 
nuotėkiui aptikti. Komplekte 
yra: prožektorius, dažų įleidimo 
įrenginys, dažai, akiniai.

Naudojamas nustatyti išpučiamo 
oro temperatūrai. 

Komplektas naudojamas dažyto 
šaldiklio nuotėkiui aptikti.

Naudojamas nustatyti išpučiamo 
oro temperatūrai.
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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 MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

RA16356 ultravioletiniai dažai, BOSCH 
(Italija)

5604052 kondicionierių stotelės 
vakuuminės pompos alyva, BOSCH (Italija)

RA43310 kondicionierių veikimas testeris, 
BOSCH (Italija)

650-STP spausdintuvas, BOSCH (Italija)

RA16286B ultravioletiniai dažai, BOSCH 
(Italija)

5117399 stotelė Filtras, BOSCH (Italija)

3000-STP spausdintuvas, BOSCH (Italija)

ACT550-SFK Praplovimo priedas, BOSCH 
(Italija)

Pilama į kondicionavimo sistemą 
šaldiklio nuotėkiui aptikti.
Pakavimo 30 ml.

Kondicionierių pildymo stotelės 
vakuuminės pompos tepalas 
(keičiamas kas, vakuuminės 
pompos, 10 darbo valandų).
Pakavimo 600 ml.

Šis dvigubas zondas su 
skaitmeniniu termometru 
analizuoja A/C sistemos 
veikimo efektyvumą lygindamas 
temperatūros pokytį.

Skirtas AC590PRO

Pilama į kondicionavimo sistemą 
šaldiklio nuotėkiui aptikti.
Pakavimo 240 ml.

Skirtas AC590PRO, 
AC690PRO

Skirtas ACM3000-ROB

Skirtas AC590PRO, 
AC690PRO

Eksploataciniai skysčiai
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MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

5117486 stotelė filtras, BOSCH (Italija)

RA18191A žemo slėgio greita jungtis 90°, 
BOSCH (Italija)

RA18190A aukšto slėgio greita jungtis 90°, 
BOSCH (Italija)Skirtas ACM3000-ROB

Skirtas ACM3000-ROB

Skirta visoms kondicionierių 
pildymo stotelėms, darbui su 
R134a šaldikliu.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

CRC 5-56
Prekės kodas: 5-56 300 ML

CRC Copper paste (vario tepalas)
Prekės kodas: COPPER PASTE 300 ML

CRC Brakleen
Prekės kodas: BRAKLEEN 500 ML

CRC Rost flash
Prekės kodas: ROST FLASH 500 ML

Universalus tepalas;
Išstumia drėgmę;
Apsaugos nuo elektrinių 
gedimų;
Sutepa, atlaisvina surūdijusius 
ir užstrigusius mechanizmus;
Saugo nuo drėgmės ir 
korozijos.

Apsaugo varžtus, tarpiklius, 
kitas jungiamąsias dalis nuo 
užstrigimo;
Atsparus labai aukštoms 
temperatūroms;
Pasižymi antikorozinėmis 
savybėmis;
Atsparus vandeniui.

Stiprus ir greitai džiūstantis 
stabdžių valiklis;
Skirtas greitai ir efektyviai 
nuvalyti purvą, tepalus, 
stabdžių kaladėlių dulkes ir 
kitus nešvarumus;
Nepalieka nuosedų;
Tinka stabdžių ir sankabos 
diskų valymui.

Greitai atlaisvina korozijos 
paveiktus sujungimus;
Suskaldo rūdžių ir purvo 
sluoksnį naudojant stiprų 
terminį smūgį (iki -40°C); 
Atlaisvina metalines dalis, 
užstrigusias dėl purvo, 
korozijos ar išdžiūvusio tepalo;
Greitai įsigeria.

CRC top produktai
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MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS TECHNINIAI DUOMENYS

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

Popieriniai rankšluosčiai pramonei Katrin 
Classic XXL2 Blue, Prekės kodas: 464163

Darbo pirštinės GUIDE 761

Darbo pirštinės GUIDE 764

CRC Multilube (vario tepalas)
Prekės kodas: MULTILUBE 500 ML

Popieriniai rankšluosčiai pramonei Katrin 
Basic XL Brown, Prekės kodas: 463916

CRC AIR SENSOR CLEAN
Prekės kodas: AIR SENSOR CLEAN 200 ML

• Tepalams, alyvoms, dažams ir 
kitokiems skysčiams sugerti;
• Įvairiems paviršiams (stalviršiui, 
detalėms, grindims) valyti ar 
poliruoti;
• Rankas nusausinti;
• Paviršiams apsaugoti nuo 
purvo; 
• 2-jų sluoksnių, pagaminta iš 
100 % celiuliozės;
• Mėlynos spalvos;
• Lapelio dydis 26 x 37,5 cm;
• Ritinio plotis 26 cm;
• Ritinio Ø 26,5 cm;
• 350 m ritinyje, 933 lapeliai.

Amara medžiagos darbo pirštinės, 
kombinuotos su sintetinio pluošto 
viršumi. Tvirta Amara medžiaga yra 
minkšta, lanksti bei puikiai apsaugo nuo 
mechaninio poveikio. Geras sukibimas 
tiek su sausais, tiek su šlapiais paviršiais. 
Sušlapusi ir išdžiūvusi pirštinė nesukietėja. 
Skalbiamos prie +40oC.

Sintetinės odos darbo pirštinės GUIDE 
764, kombinuotos su sintetinio pluošto 
viršumi. Su šiltu Fleece pamušalu per visą 
pirštinę. Fleecepašiltinimo privalumas tas, 
kad jis “nesukrenta” rankai suprakaitavus 
bei išlaiko pastovias termoizoliacines 
savybes. Sintetinės odos pirštinės delnas 
nepralaidus vandeniui. Geras sukibimas 
tiek su sausais, tiek su šlapiais paviršiais.

Viršus: tvirto sintetinio pluošto su pūkeliu 
iš vidaus malonesniam nešiojimui, juodos 
spalvos;
Delnas: Amara medžiagos, vientisas
Rankogalis: elastinis;
Dydis: 9, 10;
Standartas: EN388 (2131), CE ženklas.

Viršus: tvirto sintetinio pluošto, juodos 
spalvos;
Delnas: Sintetinės odos, vientisas;
Pamušalas: fleece;
Rankogalis: elastinis;
Dydis: 9, 10;
Standartas: EN388 (2221), CE ženklas. 

Daugiafunkcis tepalas;
Atsparus vandeniui, vibracijai 
ir dideliam spaudimui;
Tepalo klampumas užtikrina 
gerą sukibimą su tepamu 
paviršiumi ir neleidžia tepalui 
nulašėti;
Puikiai tinka nuo oro sąlygų 
poveikio neapsaugotoms 
vietoms tepti.

• Tepalams, alyvoms, dažams ir 
kitokiems skysčiams sugerti;
• Įvairiems paviršiams (stalviršiui, 
detalėms, grindims) valyti ar 
poliruoti;
• Rankas nusausinti;
• Paviršiams apsaugoti nuo 
purvo;
• 1 sluoksnio;
• Rusvos spalvos;
• Ritinio plotis: 32 cm;
• Ritinio: Ø 37 cm;
• 1000 m ritinyje.

Priemonė skirta oro srauto 
matuoklių valymui; 
Efektyviai valo ir atstato oro 
srauto matuoklės jutiklių 
jautrumą, taip palengvinant 
variklio paleidimą bei atstatant 
sklandų jo veikimą.

Darbo pirštinės

Valymo popierius
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MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

Popieriniai rankšluosčiai pramonei Katrin 
Basic XL Green, Prekės kodas: 445309

Valomasis popierius GRITE XXL 280, Prekės 
kodas: GRITE XXL 280 (CLEANING PAPER)• Tepalams, alyvoms, dažams ir 

kitokiems skysčiams sugerti;
• Įvairiems paviršiams (stalviršiui, 
detalėms, grindims) valyti ar 
poliruoti;
• Rankas nusausinti;
• Paviršiams apsaugoti nuo purvo;
• 1 sluoksnio;
• Žalios spalvos;
• Ritinio plotis 27 cm;
• Ritinio Ø 28 cm;
• 360 m ritinyje.

• Pagrindas: celiuliozė;
• Sluoksnių skaičius, vnt.: 2; 
• Ritinio plotis: 260mm;
• Ritinio skersmuo: 260mm;
• Tūtos skersmuo: 60mm;
• Juostos ilgis: 280m;
• Perforacija kas: 315mm;
• Pakavimas: kiekvienas ritinys;
• Apjuosiamas tampria plėvele.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

Valomasis popierius GRITE XXL 1200, Prekės 
kodas: GRITE XXL 1200 (CLEANING PAPER)

Valomasis popierius GRITE XXL 300, Prekės 
kodas: GRITE XXL 300 (CLEANING PAPER)• Pagrindas: celiuliozė;

• Sluoksnių skaičius, vnt.: 1;
• Ritinio plotis: 300mm;
• Ritinio skersmuo: 360mm;
• Tūtos skersmuo: 60mm;
• Juostos ilgis: 120m;
• Perforacija kas:  –;
• Pakavimas: kiekvienas ritinys; 
• Apjuosiamas tampria plėvele.

• Pagrindas: rūšiuotas; 
• Perdirbtas plaušas;
• Sluoksnių skaičius, vnt.: 2; 
• Ritinio plotis: 300mm;
• Ritinio skersmuo: 300mm;
• Tūtos skersmuo: 60mm;
• Juostos ilgis: 300m;
• Perforacija kas: 315mm;
• Pakavimas: kiekvienas ritinys; 
• Apjuosiamas tampria plėvele.

MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS MODELIS, GAMINTOJAS  PASKIRTIS

Popieriniai rankšluosčiai GRITE STANDART 
120, Prekės kodas: GRITE STANDART 120 

(CLEANING PAPER)

Tualetinis popierius GRITE STANDART 
160, Prekės kodas: GRITE STANDART 160 

(TOILET PAPER)
• Pagrindas: rūšiuotas 
perdirbtas plaušas;
• Sluoksnių skaičius, vnt.: 1;
• Ritinio plotis: 200mm;
• Ritinio skersmuo: 138mm;
• Tūtos skersmuo: 60mm;
• Juostos ilgis: 120m;
• Perforacija kas: 315mm;
• Pakavimas: 12 rit. į 
polietileno maišą.

• Pagrindas: rūšiuotas 
perdirbtas plaušas;
• Sluoksnių skaičius, vnt.: 2; 
• Ritinio plotis: 100mm;
• Ritinio skersmuo: 180mm;
• Tūtos skersmuo: 60mm;
• Juostos ilgis: 160m;
• Perforacija kas: 315mm;
• Pakavimas: 12 rit. į 
polietileno maišą.
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Kabinami svareliai plieniniams ratlankiams

Svareliai

Svoris (g) Prekės kodas Kiekis pakuotėje

5 0105 (analogas – TIP STD 5g) 200

10 0110 100

15 0115 (analogas – TIP STD 15g) 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 (analogas – TIP ALU-FE1) 100

Svoris (g) Prekės kodas Kiekis pakuotėje

60 0660F (analogas – TIP ALU-FE2) 100

Universalūs klijuojami svareliai ant mėlynos juostos

Svoris (g) Prekės kodas Kiekis pakuotėje

60 0660 (analogas – TIP ALU-STD) 100

Ratų montavimo ir  
balansavimo priemonės
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Padangų ventiliai

Populiariausias TIP5622555 Tr414

Trumpesnis TIP5622627 Tr413

Pailgintas TIP5622562 Tr418 

Chromuotas (lietiems ratlankiams) TIP5622816 Tr-414 CHROM

PREKĖS KODAS

Remonto ir montavimo priemonės

Padangų montavimo pasta (juoda), 5 kg

Padangų montavimo pasta „ACRYLMED Red“, 4 kg

Pasta, naudojama padangoms montuoti ant ratlankių 600BP05

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

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

Padangų montavimo pasta „ACRYLMED Green“, 4 kg

Pasta padangų montavimui standartinė, 4kg ACRYLMED GREEN 4KG

PREKĖS KODAS

Vidinių remontuojamų paviršių sujungimo vietos sandarinamoji priemonė, 1 l

6005003

PREKĖS KODAS

Greitai džiūstantys klijai „Cement-it“, 250 ml

6005130

PREKĖS KODAS

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

6006200

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

Įrankiai

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

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

7001020

VS0361

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

PREKĖS KODAS

MISIJA ĮVYKDYTA.
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