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Paprasčiausiai tarnauja ilgiau

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

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

Sukurta darbui – 
pagaminta ištvermei
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Mielieji,

Baigiantis metams dėkojame Jums už puikų komandinį darbą ir šių metų 
rezultatus, kurie ir džiugino, ir skatino pasitempti.

Šventinis laikotarpis, kaip įprasta, verčia apmąstyti visus atliktus darbus ir 
suplanuoti naujas užduotis ateinantiems metams. Linkiu, kad 2015-ieji jums 
būtų produktyvūs ir kupini naujų pergalių!

Šiame šventiniame leidinyje rasite informaciją apie sezonines prekes, produktų 
naujoves ir kitą aktualią informaciją. 

Pastaruoju metu ypatingą dėmesį skiriame asortimento plėtrai. Kalbame ne apie 
keleto ar keliolikos pozicijų papildymą, o apie tai, kad kai kurių prekių grupių 
asortimentas išplėstas daugiau nei trečdaliu! Labiausiai išplėstas važiuoklės ir  
stabdžių sistemos asortimentas. 

Tyrimų rezultatai, kuriuos atliko VGTU Automobilių katedros mokslininkai, 
patvirtino, kad AD akumuliatoriai savo techninėmis savybėmis niekuo 
nenusileidžia garsių gamintojų akumuliatoriams. Pagrindiniai skirtumai – skiriasi 
kaina ir suteikiama garantija. Primenu, kad AD akumuliatoriams suteikiama 
net 36 mėnesių garantija. Šie kriterijai atspindi tai, kad AD prekinio ženklo 
akumuliatoriai – optimalus pasirinkimas galutiniam pirkėjui ir jums.  

Tikiu, kad šiame leidinio numeryje rasite vertingą informaciją, kurią galėsite 
pritaikyti savo kasdieniniuose darbuose.

Šiltų ir jaukių švenčių!

Giedrius Gervickas, 
UAB AD Baltic Lietuva direktorius



4

AD naujienos

Į naują padangų sezoną su dideliu trenksmu ir naujovėmis!

Šiais metais naują padangų sezoną AD Baltic pradėjo itin triukšmingai, į rinką įnešdami ir naujovių, ir lengvo chaoso.

2014 metų rugsėjo 11-ą dieną, Utenos 
pramogų arenoje, Vilniuje vykusiame  
AD Baltic padangų sezono atidarymo renginyje 
buvo pristatytas atnaujintas PADANGŲ 
SPECIALISTO projektas, kuris šiais metais 
atgimė ne tik su tvirtesnių partnerių ratu, 
bet ir su atnaujinta koncepcija – elektronine 
padangų parduotuve  
www.padanguspecialistas.lt.

Prekyba padangomis internetinėje erdvėje 
nėra naujiena, tad kuriant šią platformą 
didelis dėmesys buvo skiriamas išskirtinumui, 
naudingos informacijos gausai ir lengvos 
paieškos sukūrimui.

Šiandien portalas  
www.padanguspecialistas.lt per savo 68 partnerių tinklą siūlo nemokamo padangų pristatymo paslaugą, daugybę padangų pasaulio 
naujienų, padangų testų informaciją ir yra pasiekiamas kompiuteriu bei išmaniaisiais įrenginiais.

2 pav. Praktinės užduotys klientų aptarnavimo tema

3 pav. Kvapą gniaužiantis profesionalaus moto 
akrobato Arūno Gibiežos pasirodymas

4 pav. AD Baltic renginio svečiai

Renginio formatas stebino klientus

Į AD Baltic naujo padangų sezono 
atidarymą buvo pakviesti stambiausių 
padangų gamintojų atstovai, kurie po savo 
atstovaujamos produkcijos pristatymo bei 
technologinių naujienų aptarimo dalyvavo 
renginio svečių inicijuotose diskusijose ir 
dalino vertingus patarimus.

Pabendravus su padangų gamintojų atstovais, 
klientai susibūrė praktinėms užduotims, 
kurių metu buvo aptariamos ir analizuojamos 
praktinės situacijos, iškylančios aptarnaujant 
klientus.

Renginio vainikavimas įspūdingais 
pasirodymais

Pasibaigus oficialiajai daliai visų renginio 
svečių laukė dar viena staigmena – 
profesionalių ralistų pasirodymas ant ledo ir 
profesionalaus moto akrobato Arūno Gibiežos 
triukai.

Nors ledo arenoje temperatūra siekė vos -1 
°C, renginio svečius šildė pasirodymų metu 
nuo adrenalino įkaitintas kraujas. Įspūdžių 
buvo tiek daug, kad svečių veiduose visų 
pasirodumų metu neblėso šypsenos, skambėjo 

1 pav. www.padanguspecialistas.lt vienija 68 partnerius visoje Lietuvoje

šūksniai ir garsūs plojimai.

Ant ledo buvo testuojamos Goodyear, 
Michelin, Hankook, Interstate ir Dunlop 
padangos. Testo metu buvo vertinamas 
slalomo įveikimo laikas ir stabdymo kelias. 
Susumavus rezultatus 1-ąją vietą užėmė 
Hankook padangos.

Po pasirodymų ant ledo visi renginio svečiai 
išskubėjo į Utenos pramogų arenos kiemą 
kur, Arūnas Gibieža savo kvapą gniaužiančiais 
triukais vainikavo renginį.
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Naujienos Extranet sistemoje

ADeCAT naudojimo instrukcija

Nuo šiol Extranet sistemoje, pradinio puslapio dešinėje pusėje, matysite finansinę 
suvestinę ir šią aktualią informaciją:

• Bendrą kredito limitą;

• Kredito likutį;

• Sąskaitos statusą (Neblokuota/Blokuota);

• Pradelstą mokėjimą, nuorodą į pradelstų mokėjimų sąskaitas;

• Artimiausius mokėjimus (pradelstas mokėjimas + suma sąskaitose, kurias reikia 
apmokėti per 3 dienas), nuorodą į nepmokėtų sąskaitų faktūrų sąrašą.

Taip pat, dabar prie prekės gamintojo kodo rasite fotokameros ikonėlę          , ant 
kurios užvedus pelyte matysite prekės nuotrauką (šiuo metu prekių katalogas pildomas 
nuotraukomis).

Ikonėlių paaiškinimas: 

- prekė yra sandėlyje ir/ar prekybos padaliniuose. Užvedus pelyte ant ikonėlės, matysite prekės likutį Centriniame sandėlyje ir padaliniuose.

- paspaudę šią ikoną, norimą užsakyti prekės kiekį galite įvesti ranka.

- rodomos automobilio modifikacijos, kurioms tinka pasirinkta detalė. Paspaudę ant automobilio tipo matysite sąrašą prekių, kurios 

tinka pasirinktam automobilio tipui.

- prekės iš gamintojo sandėlio netrukus bus pristatytos į AD Baltic Centrinį sandėlį.

- rodomi / paslepiami papildomi kodai, barkodai (žalia spalva) visam prekių sąrašui arba konkrečiai prekei. Paspaudus ant papildomų kodų 
pagal juos toliau tęsiama paieška.

- rodomi / paslepiami tos prekės gamintojo papildomi kodai, barkodai (raudona spalva) visam prekių sąrašui arba konkrečiai prekei. Paspaudus ant 
papildomų kodų pagal juos toliau tęsiama paieška.

- rodomi / paslepiami OE numeriai (mėlyna spalva) visam prekių sąrašui arba konkrečiai prekei.

- prekė užsakoma tik pagal specialų užsakymą.

- prekė užsakoma tiesiai iš gamintojo sandėlio. Užvedus pelyte ant ikonėlės, rodomos prekės pristatymo sąlygos (minimalus užsakomas kiekis  
bei pristatymo į Centrinį sandėlį data).

- prekė neįtraukta į AD Baltic asortimentą.

- rodomi konkrečios prekės analogai/alternatyvos.
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- tinka nurodytam automobilio tipui

- netinka nurodytam automobilio tipui

- rodomos sudedamosios komplekto dalys,  
  rekomenduojamos papildomos dalys,  
  rekomenduojami įrankiai.

- rodoma papildoma techninė informacija apie tam tikrą 
  detalę. Paspaudus kiekvieną ikonėlę prie prekės, rodoma  
  skirtinga informacija.

- paspaudę šią ikonėlę prie konkrečios prekės, galite  
  palikti atsiliepimą, o atsakymą gausite nurodytu  
  el. paštu:

- rodoma papildoma su detalės montavimu susijusi informacija.

- rodomi informaciniai video apie prekę.

- tai pat pastabą galite pridėti prie viso užsakymo.  

  Tai galite padaryti krepšelio peržiūroje

Prekių paieška:

- prekių paieška pagal gamintojo, OE kodą.

- padangų paieška. 

• šiame laukelyje įvedamas norimas padangų kiekis.

• suvedus reikiamą kiekį, padangos  
  įdedamos į krepšelį.

- paieška pagal kėbulo numerį (šiuo metu yra pildoma   
  duomenų bazė ir vystomas funkcionalumas).

- rodomas paskutinių ieškotų automobilių sąrašas.

- informacija apie alternatyvių tiekėjų kodais rodomas  
  prekes.

- paieška pagal detalės pavadinimą (minimalus simbolių  
   skaičius – 4). Rodoma tik pasirinkus automobilį.

- automobilio modifikacijos parinkimas/pakeitimas.

- prekių filtravimas pagal prekės gamintojo svarbumo  
  lygį. A – pagrindiniai gamintojai.

- rodyti/slėpti sąrašą su esamu prekės likučiu padalinyje  
  ar Centriniame sandėlyje.

- grįžimas į detalių meniu pasirinktam automobiliui.

- detalių grupės parinkimas/pakeitimas.

- rodomas visas prekių sąrašas.

- grįžti atgal.

- sukeisti filtravimą pagal Prekės ženklą su paieška  
  pagal Detalių grupę.

- pažymėjus varnele galite filtruoti prekes pagal prekės  
  ženklą ar detalių grupę.

Padangų paieškoje įvedami matmenys,  
pvz.: 20555 R16 (tarpas privalomas).

– +/

Autodistribution International ir National Pronto Association susijungimas

Autodistribution International (ADI) ir National Pronto Association (Pronto) - dvi bene didžiausios nepriklausomos automobilių 
detalių prekybos įmonių grupės - suvienijo savo jėgas ir susijungė į vieną kompaniją pavadinimu „1Parts“.

„1Parts“ akcininkų pagrindinis tikslas - 
suteikti naudą šios grupės nariams, tiekėjų 
valdyme, prekinio ženklo strategijoje, 
rinkodaros palaikyme, duomenų 
pasidalinime, techniniame aptarnavime 
(teikiant pagalbą automobilių remonto 
specialistams) ir kitose sferose. 

Vykdantysis ADI direktorius Omer 
Wesemael mano, kad „1Parts“ sukūrimas 
yra logiškas žingsnis: „Šiuo metu situacija 
automobilių sektoriuje yra itin sudėtinga. 
Tačiau kartu su sunkumais platintojams 
atsiranda ir naujų galimybių. Svarbiausia 
yra suderinti vietinį verslą su globalia 
strategija ir vizija. Kadangi „1Parts“ 
kompanija pasižymi globalia struktūra, 
mes ne tik galėsime dalintis įžvalgomis 

ar lyginti skirtingose vandenyno pusėse 
esančių padalinių praktiką, tačiau taip pat 
suteiksime ir geresnius svertus pasauliniams 
tiekėjams“.

Pronto vykdantysis direktorius Bill Maggs 
teigia: „ „1Parts“ sukūrimas suteikia 
galimybę abiejų organizacijų nariams 
laisvai dalintis informacija, idėjomis bei 
strategijomis. Visa tai dabar daryti galima 
globaliu mastu – atsiranda nauda visoms 
susijusioms šalims. Mes vis labiau judame 
pirmyn, globalią viziją paverčiame realybe.“.

Apie ADI 

ADI buvo įkurta 1970 m. Šiuo metu 
tai automobilių atsarginių dalių rinkos 
lyderis. Bendrovės pagrindinė būstinė yra 

Kortenberge, Belgijoje (ES). Iš viso yra 
beveik 600 AD platintojų, kurie kasdien 
automobilių remonto profesionalams tiekia 
detales, produktus, įrankius ar įrangą. Veikla 
vykdoma 31 Europos šalyje, taip pat šiaurės 
Afrikoje ir centrinėje Azijoje. AD grupės 
apyvarta sudaro 5,8 mlrd. eurų.

Apie Pronto

Pronto – tai Šiaurės Amerikos organizacija, 
įkurta 1979 metais. Kompanijos būstinė 
yra Grapevine mieste, Teksase, JAV. Ji turi 
93 akcininkus. Pronto metinė apyvarta 
- 1,9 mlrd. eurų. Bendrovė pagrindinį 
dėmesį skiria rinkodaros sričiai, naujoms 
technologijoms, pirkimams. Pronto tinklas 
šiuo metu veikia JAV, Meksikoje, Kanadoje, 
Puerto Rike.
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Prekių paieška:

Vilniuje įsikūręs „Atliekų tvarkymo centras“ 

automobilių servisams gali pasiūlyti  ne tik 

tinkamai atsikratyti nereikalingų atliekų ir dar 

užsidirbti,  bet ir pakonsultuoti servisuose 

susidarančių atliekų rūšiavimo, ženklinimo, 

apskaitos vedimo ir kitais aplinkosauginiais 

klausimais.

 UAB „Atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus 

pavaduotojas Audrius Puškorius sako, jog 

kiekvienas automobilių servisas visoje Lietuvoje 

gali kreiptis į „Atliekų tvarkymo centrą“ ir saugiai 

bei tinkamai atsikratyti automobilių atliekų, o 

taip pat gauti naudos.  Autoservisams „Atliekų 

tvarkymo centras“ sumoka už priduotas 

panaudotas alyvas, nebetinkamus naudoti 

amortizatorius, išeikvotus švino akumuliatorius, 

eksploatuoti netinkamas transporto priemones, 

juodojo ir spalvotojo metalo laužą, tepalo, kuro, 

oro filtrų, plastikinių bamperių ir posparnių bei kitas 

atliekas. 

Kokiame Lietuvos mieste bebūtų autoservisas, jo 

darbuotojai atliekų tinkamai atsikratyti gali be 

rūpesčių. Pasirašius sutartį, „Atliekų tvarkymo 

centras“ autoservisui pristatys  aplinkosauginius 

reikalavimus atitinkančias talpas įvairių atliekų 

rinkimui ir rūšiavimui, o pripildytas – pati išveš, 

neimdama mokesčio už atvažiavimą. Taip pat 

„Atliekų tvarkymo centras“ darbuotojai 

pakonsultuos rūšiavimo, ženklinimo, apskaitų 

vedimo ir kitais aplinkosauginiais klausimais. 

Bendradarbiaujant su atliekų tvarkytojais, galima 

sumažinti įmonės sąnaudas aplinkosaugos 

klausimams spręsti, taip pat išvengti nemalonių 

susidūrimų su aplinkosaugininkais. 

 „Anksčiau įmonės ir žmonės patys turėdavo susimokėti 

už nebenaudojamų automobilio filtrų ir kitų atliekų 

surinkimą, tad neretai nesivargindavo ir išmesdavo juos į 

sąvartyną. Dabar už filtrus ir kitas atliekas žmonėms 

mokame mes ir jau matome, kad atliekų surenkama 

daugiau, vadinasi mažiau taršalų pakliūva į aplinką“,  – 

sako A.Puškorius.

Bendrovė specialiai įsigyta įranga gali apdoroti daugybę 

atliekų rūšių:  ne tik oro, kuro, tepalo filtrus, bet ir 

padangas, automobilių sėdynes, plastmasines dalis, 

gumines žarnas su metaliniais antgaliais ar jungtimis, 

nedidelių išmatavimų buitinius elektrinius prietaisus, 

tokius kaip elektriniai virduliai, plaukų džiovintuvai ir t.t. 

Apskaičiuota, kad  per metus su šia įranga galima 

perdirbti 2 tūkstančius tonų įvairių filtrų, 3 tūkstančius 

tonų elektronikos atliekų, 4 tūkstančius tonų padangų, 

2,5 tonų įvairių plastmasinių detalių, automobilių sėdynių, 

žarnų ir kitų atliekų. 

 

Iš perdirbtų filtrų gauta filtruojanti medžiaga naudojama 

kurui, iš metalų liejami nauji gaminiai, panaudotas 

tepalas eksportuojamas, regeneruojamas ir iš jo 

gaunama bazinė alyva. Perdirbus elektroniką, gautos 

antrinės žaliavos taip pat naudojamos naujos 

produkcijos gamybai. Iš susmulkintos padangų gumos 

gaminama medžiaga kelių tiesimui, dirbtinė žolė, 

trinkelės, vaikų žaidimų aikštelių dangos ir pan.

Pagrindiniai „Atliekų tvarkymo centras“ tikslai yra mažinti 

aplinkos taršą bei tobulinti sukurtą pavojingų ir 

nepavojingų atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinti tinkamą 

surinktų atliekų perdirbimą bei efektyvų vertingų antrinių 

žaliavų panaudojimą. Taip galima sumažinti įvairių 

gaminių savikainą, todėl ypatingai svarbu atliekas 

atiduoti tvarkyti atsakingiems patikimiems atliekų 

tvarkytojams. 

ĮVAIRŪS
APLINKOSAUGINIAI
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Kuba gundo sugrįžti

Šilta, draugiška, sparčiai besikeičianti Kuba tapo dar viena šalimi, papildžiusia kai kurių ištikimų AD Baltic draugų įspūdžių lobyną. 
Penki klientai iš Lietuvos, dalyvavę 2014 metų SKF organizuotoje akcijoje, laimėjo neįtikėtiną 6 dienų kelionę į didžiausią Karibų 
jūros salą. 

Automobiliai lyg iš filmų

Pasivaikščiojimai po Havaną, apsilankymas 
populiariausių šios šalies produktų romo ir 
cigarų muziejuose, ekskursijos į krokodilų 
fermą ir delfinariumą, nardymas skaidriuose 
Karibų jūros vandenyse ir šokiai ant 
katamarano denio... Ne veltui visi dalyviai 
šią kelionę vadina viena įspūdingiausių kada 
nors laimėtų bendradarbiaujant su AD Baltic 
ir SKF.

„Daugiau tokių išvykų! – juokiasi jau kone 
etatiniu kelionių akcijų laimėtoju tapęs 
autoserviso Ausegra vadovas Arvydas Gailiušas. 
– Apie Kubą sklando daug visokių pasakojimų 
ir mitų. Ten nuvykęs įsitikinau, kad iš jų kurto 
socializmo belikęs tik kvapas. Na, taip, ten 
vis dar nemokamas ir privalomas švietimas 
bei sportas, socialinio aprūpinimo sistema 
aprūpina maisto ir būtinų prekių talonais 
vargingai gyvenančius žmones, užtikrina 
minimalų pragyvenimo lygį. Tačiau medicina 
nemokama tik iš dalies – nekainuoja pirminės 
gydytojų konsultacijos ir skubūs atvejai, o už 
kitką tenka mokėti. Valstybė Kuboje tebeturi 
tabako ir alkoholio įmonių monopolį. Tačiau 
nuolat akcentuojama, kad šalis yra pasikeitusi, 

1 pav. Senų laikų dvasia Havanoje perteikiama per automobilius

3 pav. Draugiški ir atsipalaidavę Kubos gyventojai2 pav. Kubos žiemos klimatas prilygsta karščiausiai Lietuvos vasarai

pagarbiai, bet niekas netampo už rankovių, 
kad ką nors nusipirktum. Didžiulė rasių 
įvairovė: nuo visiškų baltaodžių iki labai 
tamsių, tačiau visi gyvena draugiškai, 
nejutome jokios agresijos ar priešiškumo. 

Vienintelis dalykas, kurio pasigedome – 

telefonų. Jaunimas apsivilkęs šiuolaikiškai, 
diskotekoje moderni įranga, skamba populiari 
vakarietiška muzika – žmonės civilizuoti. 

Pasivažinėję po provinciją matėme, kad joje 
gyvenama vargingai, bet juk ir po lietuviškus 
kaimus pasivaikščioję visko rastume. Kolegos, 

ji ypač gerbia turistus ir tikisi, kad tu, atsivežęs 
kapšą pinigų, juos čia ir paliksi, o išsiveši gerą 
nuomonę apie šią šalį. Jei manęs kas paklaustų, 
sakyčiau, kad taip – norėčiau po kurio laiko ją 
dar kartą aplankyti.“

Autoserviso Ausegra vadovui vieną didžiausių 
įspūdžių paliko Havanoje matyti senoviniai 
amerikietiški automobiliai, ne kartą privertę 
pasijusti tarsi filme. Vieni – vos važiuojantys 
ir barškantys, kiti – prabangūs, puikiai 
atrestauruoti, naudojami komercijai. 
Keliautojai ir patys neatsispyrė pagundai 
pavairuoti vietinių meistrų rankomis 
nuglostytą kabrioletą. 

„Žmonės ten šilti, paprasti, neįkyrūs, kaip 
kai kuriose Rytų šalyse – į turistus žiūrima 

internetas, be jo mums jau sunku išgyventi. O 
jie sako, kad yra labai laimingi, nes jo neturi. 
Tiesa, gali nuėjęs į tam tikras vietas, veikiančias 
nuo 8 iki 19 valandos, nusipirkti kortelę už 
kokius 3,7 euro valandai, įsijungti savo Wi-Fi 
ir pabendrauti su pasauliu. 

Jie dar mėgsta apie save sakyti: mes skubame, 
tačiau lėtai. O iš tikrųjų – niekas niekur 
neskuba, visi šypsosi, laikas tarsi sulėtėjęs. 
Tačiau kiek teko susidurti, viską spėja. Tarkim, 
jei autobusas iš viešbučio turi pajudėti pusę 
devynių, jau prieš penkiolika minučių jis stovi 
ir laukia. 

Nežinau, koks iš tiesų jų vidinis gyvenimas, į 
kurį nesigilinome, tačiau kiek pastebėjome jie 
turi ir didelių plokščių televizorių, ir mobiliųjų 

lankęsi Kuboje prieš kokį dešimtmetį, 
pasakojo, jog anksčiau vietiniai bijodavo 
demonstruoti skurdžiąją savo gyvenimo pusę. 
Tačiau mums vaikštant po Havaną gidas 
vedžiojo ir po puikiai restauruotus kvartalus, 
labai primenančius ispaniškus miestus, ir po 
apgriuvusius, rodydamas, kaip Kuba keičiasi. 
Kaip supratau, jie daug tikisi iš ateities, nes šalį 
valdantis Fidelio Castro brolis Raulis nori būti 
atviras pasauliui ir įsileidžia tai, kas anksčiau 
būtų buvę visiškai neįmanoma.“

Dvigubos kainos

Žinoma, turistus iš Lietuvos visų pirma 
Kuboje žavėjo šiltas klimatas. Nors kelionės 
pradžia sutapo su prasidėjusiu žiemos sezonu, 
tačiau jis priminė karštas lietuviškas vasaras. 
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4 pav. Gniaužianti kvapą Kubos gamta

5 pav. Pažintis su jūros gyventojais iš arti

Kai pirmą kartą daugelis niurktelėjo į Atlanto 
vandenyną, vandens temperatūra siekė 27 
laipsnius. Kitą dieną vėjas pasikeitė, vanduo 
atšalo iki 22-iejų, o „žiemiškas“ oras lepino 
maždaug 30 laipsnių šiluma. Kaip juokėsi 
kitas kelionės dalyvis, autoservisų tinklo Kemi 
direktorius Žygimantas Tubutis: „Lietaus nėra, 
saulė šviečia, jūra šilta – ko daugiau reikia?“

Beje, jis taip pat pripažino, kad tai buvo 
tikrai viena geresnių ir įdomesnių kelionių, 
kurioje džiugino graži gamta, geranoriški 
žmonės, įdomios pramogos. Grupės dalyviai 
turėjo ne tik puikiai paruoštą programą, bet 
ir nemažai laisvo laiko. Tarkim, Kemi vadovas 
pasinaudojo proga po Havaną pasivažinėti 
dviračiu, užsukti į mažiau turistų lankomas 
vietas, pabendrauti su vietiniais. 

Ekskursijoje po Kubos sostinę keliautojai 
buvo nuvesti į kelis su rašytoju Ernestu 
Hemingvėjumi susijusius barus. Vienas 
keistesnių dalykų, kurį pastebėjo lietuviai – į 
vieną šių barų buvo įleidžiami tik turistai, 
vietiniai stoviniavo prie įėjimo. 

Ne viską keliautojai spėjo išsiaiškinti. Nelabai 
suprantama jiems pasirodė, kad vietiniai 
naudoja kitokią valiutą (Kubos pesus) nei 
turistai (Kubos konvertuojamuosius pesus). Už 
100 eurų gali gauti apie 120 konvertuojamųjų 
pesų. Kainos ten irgi nemažos. Tarkim, 0,5 l 
buteliukas Pepsi kainuoja apie vieną eurą. 

„Buvome užsukę į kelis prekybos centrus, 
kurių ten nedaug, matėme surašytas dvigubas 
kainas, – pasakojo Kemi vadovas. – Vietinių 
pinigų mums netgi neteko palaikyti rankose. 
Gidas iškart pasakė: nevarkite, šitos valiutos 
nerasite, kur išsikeisti. Tačiau į tuos dalykus 
pernelyg nesigilinome – įspūdžių ir taip 
užteko. Ragavome tradicinių patiekalų, jūros 
gėrybių, krokodilienos – labai egzotiška 
mėsa: variantas tarp žuvies ir vištienos. Aišku, 
neapsiėjome ir be romo degustacijos – tai 
tradicinis Kubos gėrimas. Tačiau neblaivių 
gatvėse nėra daug, jie labiau pamišę dėl šokių. 
Ir šiaip kubiečiai labai atsipalaidavę, daug 
šypsosi, gyvena savo ritmu – nesvarbu, kad ir 
kokiose nors varganose pašiūrėse.“

Į Kubą skridęs Skuode veikiančio autoserviso 
„Klaudvaida“ direktorius Klaudijus 
Dainauskas spėjo paragauti ne tik krokodilo, 
bet ir vėžlio mėsos – sako, kad ji jam labiau 
patikusi. Tačiau visos kelionės įspūdžiai 
sunkiau palyginami nei egzotiškų patiekalų 
skonis – sudėtinga įvardyti vieną patirtį, kai 
visos dienos buvo kupinos naujų patyrimų ir 
smagių akimirkų: senosios Havanos kvartalai, 
poilsis paplūdimyje, maudynės drauge su 
delfinais, nardymas šalia koralinio rifo, iš 
vietinių išmokti šokiai, puikūs viešbučiai. 
Tabako fabrike turistai išmėgino tradicinių 
kubietiškų cigarų skonį – net ir nerūkantys. 
Romo ragavo net ir vengiantys stipriųjų 
gėrimų. Beje, kaip pastebėjo vienas kelionės 
dalyvių, kubiečiai geria ne mažiau nei 
septynerius metus išlaikytą romą – visus kitus 
naudoja tik kokteiliams.

Gamta pranoko lūkesčius 

Autoserviso Aljuva vadybininkas iš Ukmergės 
Dainius Šlubelis studentavimo laikais 
išvaikščiojo nemažai gražių vietų, tačiau 
apsilankymą Kuboje vadina viso gyvenimo 
kelione. Nenuostabu, kad save gamtos vaiku 
laikančiam ukmergiškiui didžiausią įspūdį 
paliko ne turistų išvaikščioti takai, o salos 
gamta.

„Prieš išvykdamas daug domėjausi, skaičiau 

apie Kubą, tačiau Havana šiek tiek nusivyliau 
– norėjosi pamatyti, kaip ji atrodė prieš 10–15 
metų. Tačiau kai apsilankėme krokodilų 
fermoje, delfinariume, panardėme Karibų 
jūroje, pamatėme vieną gražiausių jų slėnių – 
įspūdžiai atpirko visus lūkesčius. 

Stebėjome, kaip trijų ar keturių metrų 
krokodilai šildosi prieš saulę. Įspūdingai atrodo 
vienas šalia kito gulintys ir nasrus pravėrę 
ropliai – tokiu būdu jie reguliuoja savo kūno 
temperatūrą. Gidas pasakojo, kad ten gyvena 
ir šešių metrų gigantas, tačiau išlenda tik 
paėsti, o kitą laiką tūno vandenyje, tad neteko 
jo pamatyti. 

Apžiūrėjome ir daug turistams įrengtų vietų. 
Pavyzdžiui, „indėno urvą“ – plaukėme valtimi 
per olą tekančia upe, kur daug stalaktitų ir 
stalagmitų. Bet ar ten tikrai kadaise gyveno 
indėnai, nežinia. Lankėmės ir senoviniame 
indėnų kaimelyje.

Kaip vieną didesnių malonumų prisimenu 
paviršinį nardymą Karibų jūroje. Ten žuvų 
pasaulis spalvotas, jų visokiausių pilna: margų, 
dryžuotų, taškuotų, didelių, mažų... Paneri 
ir nesupranti: ar esi penkių ar dešimties 
metrų gylyje – taip skaidru. Jautėmės tarsi 
milžiniškame akvariume. Labai linksmai 
dalyvavome ir „jūros safaryje“ po Atlanto 
vandenyną. Labai visiems pakėlė nuotaiką 
baltieji paplūdimiai su gražiomis kriauklėmis, 
baltu smėliu, žydru vandeniu, tad grįžtant net 
ir šokiai prasidėjo. Vietiniai visus išjudino su 
savo tradiciniais šokiais samba ir rumba.“

Grįžusieji iš kelionės į Kubą, žinoma, 
draugams ir artimiesiems daug daugiau 
pasakojo apie tą šalį. Net ir praėjus kuriam 
laikui įspūdžiai vis dar kelia šypsenas ir 
malonius prisiminimus. Tad visai natūralu, 
kad po ilgų pasakojimų vieno iš autoserviso 
vadovų užduotas klausimas „ar dar 
nesusigundėte nuskristi į Kubą“ privertė ilgai 
nemąsčius linktelėti galva: „Tikrai norėtųsi!“
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OE kokybės automobilių detalės

BG Automotive yra atsarginių dalių padalinys British Gasket Group korporacijoje. British Gasket Group – pirmaujantis originalių 
tarpinių ir variklio komponentų gamintojas bei pasaulinių automobilių ir pramonės gamyklų tiekėjas. BG Group buvo suformuota 
dar 1929 m., o jau šiandien kompanijos metinė apyvarta siekia 200 mln. GBP. Turėdama 10 gamyklų korporacija tiekia 9-ioms 
skirtingoms pramonėms ir kas metus pagamina daugiau nei 28 mln. dalių.

BG Automotive – atsarginių dalių 
padalinys, tiekiantis produkciją 
pasauliniams gamintojams, tokiems kaip 
BMW, Lotus, Ford, Aston Martin, Rolls 
Royce, General Motors, Honda, Mitsubishi 
Motors, Jaguar, New Holland, Hoover, 
Perkins, BOSCH, Delphi ir Sogefi.

BG Automotive tikslas - atsarginių dalių 
rinkai tiekti pilną OE kokybės lygio 
variklio komponentų asortimentą. 
Tai pasiekiama dėka didelę patirtį ir 
aukštą kvalifikaciją turinčio personalo 

Paskirstymo grandinės komplektai:

paskirstymo grandinių komplektai, pilni komplektai ir VVT tipo komplektai.

Paskirstymo diržo komplektai:

paskirstymo diržo komplektai ir komplektai su vandens siurbliu.

pagrindinėje būstinėje ir distribucijos 
sandėlyje Svindone, Didžiojoje 
Britanijoje. 

BG Automotive produkcija yra laikoma 
viena kokybiškiausių Europoje, turinti 
daugiau nei 35.000 skirtingų pozicijų 
padengiančių didžiulį automobilių parką. 

BGA tiekia platų kokybiškų atsarginių 
dalių, komplektų ir komponentų 
asortimentą, skirtą tarptautinei 
distribucijai. Jų siekis - pateikti 
dirbtuvėms ir servisams alternatyvą, kuri 

atitiktų ir net viršytų OE kokybę. 

BGA produktų sąrašas padengia beveik 
visus variklio komponentus ir AD Baltic 
yra pasirengusi pasiūlyti jums visą BGA 
produkcijos asortimentą. Jau šiandien 
galite rinktis iš labai patrauklų kokybės 
ir kainos santykį turinčių variklio 
paskirstymo diržų komplektų, komplektų 
su vandens siurbliu ir paskirstymo 
grandinės komplektų populiariausiems 
automobilių modeliams. 
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MANUFACTURERS
BY LEADING CAR

RECOMMENDED
BY LEADING CAR

MANUFACTURERS

RECOMMENDED

www.castroledge.com

MŪSŲ STIPRIAUSIA ALYVA 
DABAR TITANO STIPRUMO

1 3

SLĖGIAI VARIKLIUOSE 
PADIDĖJO BEVEIK DU KAR-
TUS, TAIP APSUNKINDAMI 
ALYVOS DARBĄ. 

CASTROL EDGE.  
JĖGA SIEKIANT 
MAKSIMALAUS 
EFEKTYVUMO

CASTROL EDGE PATOB-
ULINTA TITANIUM FST™ 
PADVIGUBINA ALYVOS 
PLĖVELĖS STIPRUMĄ, AP-
SAUGANT NUO SUNYKIMO 
IR SUMAŽINANT TRINTĮ.

2

API SN/CF  
ACEA A3/B3; A3/B4  
 VW 501 01/505 00 

Exclusive approval for 
BMW M-Models

API SN/ACEA C3  
VW 502 00/505 00  
BMW Longlife-04  

MB-Approval 229.31/229.51 
RENAULT 0700/0710/dexos2

API SL/GF-2  
ACEA A1/B1, A5/B5 
Volvo recommend

API SL/CF  
ACEA A3/B3; A3/B4  
VW 502 00/505 00  
BMW Longlife-01  

MB-Approval 229.3/229.5  
Fiat 9.55535-G1

CASTROL EDGE  

10W-60

CASTROL EDGE  

0W-30

CASTROL EDGE  

0W-30 A5/B5

CASTROL EDGE  

0W-30 A3/B4
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Naujas prekinis ženklas - APPLUS

AD Baltic – oficialus ir įgaliotas Turkijos gamintojo AYD (Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.) pakabos detalių prekės ženklo 
APPLUS platintojas Baltijos šalyse ir Baltarusijoje, pradeda didmeninę prekybą!

APPLUS – nuosavas žinomiausio 
Turkijos pakabos detalių gamintojo AYD 
(Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.) 
prekių ženklas, užregistruotas 2012 m. 
siekiant organizuoti bendrovės produktų 
pardavimą į eksporto rinkas Europoje bei 
Azijoje.  Bendrovės gamykla, esanti Konijos 
(Turkijoje) pramoninėje zonoje, yra viena 
iš šiuolaikiškiausių pagal techninę įrangą 
ir  produktyviausia pagal pagaminamos 
produkcijos mastą įmonė, šioje srityje. Nuo 
1975 m. bendrovė nuosekliai įgyvendina 
technologinių pranašumų strategiją kartu 
su pažangiomis savo produktų gamybos 
technologijomis ir kadrų politika. Bendrovė 
eksportuoja savo produktus daugiau nei į 70 
pasaulio šalių. 
Įmonė pradėjo bendradarbiavimą su  
AD Baltic kompaniją, todėl APPLUS 
produktai dabar tapo prieinami ir pirkėjams 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje. 
Bendrovė gamina lengvųjų automobilių 
ir komercinio transporto pakabų detales. 
Asortimentą sudaro 8500 pakabos detalių 
skirtų keleiviniams bei lengviesiems 
komerciniamas automobiliams ir 2500 
detalių, skirtų sunkvežimiams. APPLUS – 
tai išties efektyvi investicija atsarginių detalių 
pardavimo profesionalams, absoliutus 
pasitikėjimas paslaugų automobilių serviso 
specialistams teikimo srityje ir praktiškai 
įrodytas galutinių vartotojų pripažinimas. 

KOKYBĖ

Naudodama nuolatinę kokybės gerinimo 
technologiją, APPLUS yra išskirtinai 
naudingas partneris savo produktų 
aukščiausios kokybės palaikymo srityje, 
nuolat susitelkęs į gamybos sąnaudų 
mažinimą ir gamybos produktyvumo ir 
pelno didinimą.
APPLUS:
• Siūlome pačius geriausius inžinerinius ir 
technologinius sprendimus pakabos detalių 
gamyboje su mūsų ypač modernia įranga. 
• Nuolat plečiamės kaip itin naujoviška 
komanda, turinti aukščiausią techninių žinių 
lygį. 
• Išsiaiškiname ir įvykdome visus juridinius 
ir specialiuosius kokybės reikalavimus, 
būtinus mūsų bendrovei.  

• Visapusė kontrolė visuose gamybos 
etapuose iki pat išvežimo užsakovui. 

Bendrovės produktų kokybė 
visiškai atitinka standartus, 
tai liudija kokybės sertifikatas 
ISO 16949:2002
APPLUS laboratorijoje 

yra šiuolaikiškiausių kokybės kontrolės 
priemonių: 

• Prietaisas detalių ir jų OE analogų 
lyginamajai analizei

• Prietaisas nustatyti šarnyrų 
eksploataciniams resursams 

• Prietaisas nustatyti vairo traukių antgalių 
eksploataciniams resursams

• Prietaisas nustatyti svirčių parametrams, 
taikant tris svirčių apkrovos lygmenis 

• Druskos testo aparatas

• Dirbtinio klimato kamera (nuo +50 °C 
iki -50 °C)

• Prietaisas metalo stiprumui nustatyti

• Metalografinės ir spektrinės analizės 
prietaisai 

Bendrovė į kokybės kontrolės įrangą 
investavo – 1,5 mln. Eur

Gamykla turi nuosavą tyrimų ir plėtros 
centrą, kuriame dirba 50 inžinierių ir 
technikų. 
Funkcijos:
• Konstrukcinis dizainas 
• Asortimento plėtra
• Produktų modernizavimas, gamybos 
resursų planavimo sistemos valdymas 

Aukštųjų technologijų įranga 
produktams gaminti

• Optinis skenavimas
• Kontūrinis skenavimas 
• Cmm patikra
• Stiprumo nustatymas („micro vickers“, 
„brinell“)
• Metalografinė analizė 
• Spektrinė analizė
• Išsiplėtimo ir susitraukimo testas

• Druskos testas
• Eksploatacijos resursų nustatymas
• Dirbtinio klimato kamera

GAMYBOS TECHNOLOGIJOS:

PLIENO KALIMAS

ALIUMINIO KALIMAS 

PLIENO LAKŠTŲ ŠTAMPAVIMAS 
IR AUTOMATINIS SUVIRINIMAS (8 
SUVIRINIMO ROBOTAI)

DETALIŲ DAŽYMAS KATAFOREZĖS 
(ANTIKOROZINIO PADENGIMO) 
BŪDU (PATI DIDŽIAUSIA ŠIOJE 
SRITYJE KATAFOREZĖS MAŠINA) 

METALO APDOROJIMO ĮRANGA 
(DAUGIAU NEI 200 STAKLIŲ SU 
SKAITMENINIU PROGRAMINIU 
VALDYMU)
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MANN+HUMMEL skelbia solidžius pusmečio rezultatus

„Palyginus su praėjusiais metais, mūsų pardavimų augimas pagreitėjo. Tačiau šie rodikliai vis tiek dar atsilieka nuo mūsų 
užsibrėžtų ambicingų tikslų.“ – aiškina Manfred Wolf, MANN+HUMMEL prezidentas. Ponas Wolf užsimena apie konkurencijos 
įtaką, taip pat konfliktus Viduriniuosiuose Rytuose ir Ukrainoje. Tikėtina, kad sankcijos Rusijai turės neigiamos įtakos beveik 
visoms ES šalims. Negalima ignoruoti galimo pasaulinės ekonomikos lėtėjimo antrame pusmetyje. Prognozė antrajam pusmečiui 
sudaryta būtent atsižvelgiant į šį aspektą.

Skirtingas augimas įvairiose rinkose

„Per paskutinius mėnesius JAV 
automobilių rinka įgavo pagreitį. Mums tai 
atnešė nemažai naudos. Visiškai skirtinga 
situacija Pietų Amerikoje. Argentinoje ir 
Brazilijoje pastebimas nuosmukis“.

Pagrindinė Azijos varančioji rinka – 
Kinija. Šioje šalyje MANN+HUMMEL 
turi naudos tiek iš stiprios automobilių 
paklausos, tiek iš šalyje įkurtų 5 tampriai 
susijusių gamybos padalinių.

Europos Sąjungoje, kaip teigia VDA 
Konjunkturbarometer (VDA Ekonomikos 
barometras), nuo krizės labiausiai 
nukentėjusiose valstybėse (Portugalijoje, 
Ispanijoje, Graikijoje) pastebimas stiprus 
automobilių registracijų augimas, 
dažnai siekiantis dviženklį procentinį 
augimą. MANN+HUMMEL taip pat 
turi naudos iš atsigaunančių šių šalių 
ekonomikų. „Mūsų padaliniuose ryškiai 
pagerėjo paklausa”. Šioms šalims būdingas 
pardavimų mažėjimas galiausiai visiškai 
išnyko.”

Kaina ir konkurencinis spaudimas 

MANN+HUMMEL sudarė naują 

ambicingą augimo strategiją, pagal 
kurią didžiausiai dėmesys kreipiamas į 
kainą ir konkurentų įtaką. „Inovacijos 
ir susitelkimas į filtravimo sistemas – tai 
itin svarbūs mūsų „Strategijos 2022“ 
elementai.“ – aiškina Wolf ’as. „Abiejose 
srityse mes jau padarėme didelę pažangą”. 
2014 vasario mėnesį MANN+HUMMEL 
grupė įsigijo VOKES AIR. VOKES AIR 
(Svenlijunga, Švedija) – tai pirmaujantis 
tiek aplinkos, tiek technologinių procesų 
oro filtravimo sistemų gamintojas. Oro 
valymo paklausos didėjimo tendencija –
šio segmento varančioji jėga. Švarus oras 
tampa vis svarbesnis aspektas, reikalingas 
tiek medicinos, tiek įvairiuose pramonės 
sektoriuose (pavyzdžiui, technologiniams 
procesams gali būti reikalinga idealiai 
švari patalpa). Po šio įsigijimo 
bendrovės pavadinimas buvo pakeistas į 
MANN+HUMMEL VOKES AIR.

Esamiems ir potencialiems pirkėjams 
MANN+HUMMEL naujausios filtravimo 
technologijos bus pademonstruotos 
artimiausiose pasaulinėse parodose. 

Vokietijos patentų ir prekinių ženklų 
agentūra (DPMA) dar kartą patvirtina, kad 

MANN+HUMMEL 2013 metais pateko 
į dažniausiai paraiškas dėl patentavimo 
pateikiančių bendrovių sąrašą: buvo 
pateiktos net 231 paraiškos. Wolf ’as teigia, 
kad visa tai įrodo, kad įmonė tinkamai 
sugeba kurti įvairias inovacijas. 

Patvirtinta rinkos lyderystė

Susikoncentravimas ties filtravimo 
sistemomis pradeda atsipirkti: 2014 
metų vasarą nepriklausomas JAV rinkos 
tyrimų institutas Freedonia patvirtino, kad 
MANN+HUMMEL yra ryškus filtravimo 
sistemų rinkos lyderis. Institutas teigia, 
kad šios bendrovės filtravimo sprendimai 
yra geriausias pasirinkimas bet kuriuo 
atveju. Bendrovės potenciali rinka įvertinta 
45 mlrd. eurų (2013 m.). Iki 2018 m. 
prognozuojamas 6,2% vidutinis metinis 
augimas. Freedonia teigia, kad Kinija ir 
Indija bus pagrindinės rinkos, turėsiančios 
įtakos šiam augimui. MANN+HUMMEL 
šiose šalyse užima gan stabilią poziciją. 
Prognozuojama, kad 2019 metais Kinija 
taps didžiausia filtravimo sistemų rinka 
ir aplenks JAV. Sekančiais metais bus 
aplenkta ir Vakarų Europa. 

„Ekstremalios“ stabdžių trinkelės TRW motociklams padėjo 
 pasiekti naują rekordą britų čempionate

Bendrovė TRW, saugumo sistemų srities ekspertė ir lyderė, pranešė, kad Dannys Buchanas, komandos „Tsingtao WK Bikes team“ 
lenktynininkas, pasiekė naują rekordą žiedinių lenktynių klasėje, britų čempionato „British Superstock 1000“ etape ir pakoregavo 
bendrą reitingą. Jo motocikle buvo sumontuoti „TRW-Lucas“ markės komponentai, įskaitant specialiai lenktynėms sukurtas 
stabdžių trinkeles.

Dannys, važiuojantis motociklu 
„Kawasaki“ su „TRW-Lucas“ markės 
stabdžių diskais, stabdžių trinkelėmis ir 
paminomis, laimėjo „Brands Hatch“ ir 
„Oulton Park“ trasose (pirmavo abiejose 
lenktynėse nuo starto iki finišo) ir šiuo 
metu yra čempionato lyderis. Be to, 
patyręs 40-metis britų lenktynininkas 
pasiekė naują žiedinių lenktynių rekordą 
4,3 km trasoje „Oulton Park“ – vienoje iš 
sudėtingiausių lenktynių trasų pasaulyje. 

TRW motokomponentų rinkodaros 
vadybininkas Ulfas Haase’as paaiškino: 
„Būdami tokių komponentų gamybos 
ekspertai, suprantame, kokia didžiulė 
apkrova lenktynėse tenka stabdžių 
trinkelėms. Todėl mes gaminame 
„ekstremalias“ stabdžių trinkeles, tinkamas 
naudoti lenktynėse.“

„Pagamintos iš sintetinės, anglies turinčios 
medžiagos, stabdžių trinkelės SCR 
skirtos naudoti išskirtinai profesionalams 

lenktynių trasose. Derinamos su mūsų 
stabdžių diskais RAC šios stabdžių trinkelės 
atskleidžia visą savo potencialą.“

Čempionate „MCE Insurance British 
Superbike Championship 2014“ 
komandai „Tsingtao WK Bikes“ keturiose 
klasėse atstovaus penki lenktynininkai. 
Jų lenktyniniai motociklai „Kawasaki“ 
taip pat bus aprūpinti „TRW-Lucas“ 
paminomis, stabdžių diskais ir trinkelėmis.
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Produktų naujienos

Išsirinkite tinkamiausią PHILIPS xenon lemputę

Idealus pakeitimui Saugumas
iki 50% daugiau šviesos

Stilius ir saugumas
Didžiausias 6 000K žydras efektas 

XENON VISION XENON X-TREME VISION XENON BLUEVISION ULTRA

Šviesos spalva Šviesos spalva Šviesos spalva

Standartinė xenon lemputė Standartinė xenon lemputė Standartinė xenon lemputė

Xenon Vision lemputė Xenon X-tremeVision lemputė Xenon BlueVision ultra lemputė

Šilta Šilta ŠiltaŠalta Šalta Šalta

ADeCat užsakymų sistemoje ieškokite: ADeCat užsakymų sistemoje ieškokite: ADeCat užsakymų sistemoje ieškokite:

D1S

D1S
D1S

D1R

D2S

D2S

D2S

D2R

D2R

D2R

D3S

D3S

D3R

D4S

D4R

Pavadinimas
Pavadinimas Pavadinimas

85415VIC1

85415XVC1
85415BVUC1

85409VIC1

85122XVC1

85122BVUC1

85122VIC1

85126XVC1

85126BVUC1

85126VIC1

42403XVC1

42403VIC1

42306VIC1

42402VIC1

42406VIC1

Prekės kodas
Prekės kodas Prekės kodas
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Produktų naujienos

CS

Sandariklių rinkinys 
karteriui

Rinkinyje yra visi karterio sandarinimo 
žiedai.

Visas komplektas. Išskirtinės kokybės
ELRING sandariklių rinkiniai

Tinkamai atliekant remonto darbus viskas turi puikiai tikti, būti tiksliai priderinta ir greitai pasiekiama. Elring siūlo gausų 
asortimentą, pritaikytą variklių, reduktorių ir agregatų išsamiai arba dalinei patikrai. Nesvarbu, ar kalbama apie viso variklio 
montavimo darbus, cilindrų bloko galvutę ar apie variklio karterį – dirbtuvių profesionalai gali pasitikėti „originalu“.

Remonto darbai erzina, tačiau dažniausiai jų 
nepavyksta išvengti. Kai reikia profesionalios 
sandarinimo technikos, patyrę sunkvežimių 
ekspertai dažniausiai griebiasi Elring 
gaminių. Sandariklių rinkinių specialistas 
gali pasiūlyti tinkamiausią gaminį 
įvairiausiems remonto atvejams.

Mes nuolat palaikome ryšius su automobilių 
gamintojais, kad bet kuriuo metu 
galėtumėme pasiūlyti reikiamo asortimento, 
kurį būtų galima priderinti ir skirtingų 
gamintojų varikliams. Mūsų komanda, 
kurią sudaro patyrę inžinieriai, sunkvežimių 
specialistai ir technikai, taip pat gali suteikti 
svarbios informacijos apie sandarinimo 
techniką.

Kiekvienam naudojimo atvejui tinkamas 
sandariklių rinkinys

Kadangi šiais laikais remontas dažniausiai 
atliekamas cilindrų bloko galvutės srityje, 
t. y. viršutinėje variklio dalyje, ekonomiškai 
dirbančiose dirbtuvėse pirmiausia naudojami 
cilindrų bloko galvutei remontuoti skirti 
sandariklių rinkiniai (ES). Papildomai 
naudojamas atskirai įsigyjamas sandariklių 
rinkinys karteriui (CS), todėl gaunamas 
sukomplektuotas viso variklio sandariklių 
rinkinys (S).

Klientai visame pasaulyje pasitiki šūkiu 
„Elring – originalas“. Jūs žinote, kad 
sandarinimo priemonių profesionalai visada 
žino, kaip išspręsti kilusią problemą.

S

Pilnas sandariklių rinkinys 
varikliui

ES

Sandariklių rinkinys 
remontuojant cilindrų 
bloko galvutę

Elring cilindrų bloko galvutės sandariklių 
rinkinyje yra visi sandarikliai, kurių reikia 
remontuojant cilindrų bloko galvutę ir ją 
montuojant prie variklio bloko.

Elring cilindrų bloko galvutės rinkinyje yra 
šie sandarikliai:

• cilindrų bloko galvutės sandariklis
• cilindrų bloko galvutės gaubto 

sandariklis
• paskirstymo veleno riebokšliai
• vožtuvo koto sandarikliai
• įsiurbimo ir išmetimo kolektoriaus 

tarpiklis
• guminė forminė detalė
• sandarinimo žiedai

Informacijos apie visus Elring sandariklių rinkinius rasite ir internete:
http://www.elring.de/en/products/gasket-sets.html
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Produktų naujienos

ATSINAUJINUSI AD PRODUKTŲ ŠEIMA

2014 metais atnaujinto dizaino AD produktų  
asortimentas suteikia visapusiško aptarnavimo sprendimą tiems,  

kurie ieško kokybės ir patikimumo. 
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Produktų naujienos

Volvo pusašiai
SPIDAN Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

25337 V70 II, S60 FRONT RIGHT
25338 V70 II, S60 FRONT LEFT
25290 S80 FRONT LEFT
25293 S80 FRONT RIGHT
24470 C30 C70 S40 V50 FRONT LEFT
24471 C30 C70 S40 V50 FRONT RIGHT
25441 V70XC XC70 AWD FRONT LEFT
25442 V70XC XC70 AWD FRONT RIGHT

Šarnyrai
APLUS Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

11117AP VW VW T4 -03 
11501AP VW VW T4 -12.95
12969AP RENAULT TRAFIC II
11146AP VW VW T4 96-03
11505AP FORD GALAXY (WGR)

Pusašių šarnyrai
CIFAM Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

607-736 Hyundai Tucson (JM) 2.0CRDi 06-10 -F, outer ABS48
Pusašių šarnyrų aps.

TRISCAN Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose
8540 38812 Citroen C-CROSSER  2.2 HDiF 07-12, Peugeot 4007 2.2HDiF 07-12 -F outer 30x92x115

Sankabų komplektai
LUK Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

620 3268 00 Citroen C2/C3 1.4HDI 03-09, C3 1.4/1.6/1.4HDI 09-, Peugeot 206 1.4HDI 01-09, 207 
1.4/1.6/1.4HDI 06-, 208 1.4/1.6 12-, Bipper 1.4HDi 08- 3P kit

623 3222 00 Mazda 3 2.0CiTD 06-08, 2.2CITD 09-13, Mazda 5 05-10, Mazda 6 2.0CiDT 02-10, 3P kit, SAC 
Clutch

BLUE PRINT ADH23097 Honda CR-V 2.0/2.4 01-06 3Pkit

Sankabų guoliai
LUK Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

510 0133 10 Auris 07-12, Avensis 1.6/1.8 09-11, Corolla Verso 1.6/1.8 04-09, Urban Cruiser 1.33/1.4D-4D 09-, 
Yaris II 1.33/1.4D-4D 06-11, Yaris III 1.33 11-, concave slave cylinder

510 0208 10 2.0/1.6TDCi/1.8TDCi C-Max 07-10, Focus II 04-11, Galaxy 06-10, Turneo Connect 02-13, Mazda 
3 1.6CiTD 04-13, Volvo S40/V50 1.8/2.0/1.6D 04-12, Conc. slave cylinder

Stabdžių diskai
AD Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

AD673265 AUDI A6 01-, A6 Allroad 06-, A8 02-10, A6L 05- -F
AD673134 BMW X3 3.0sd/xDrive35d 06-10, X5 00-07 -F
AD002919 SKODA SUPERB 02-08,VW PASSAT 96-05 -F

BLUE PRINT ADW194303 SAAB 9-5 10-, INSIGNIA 08- 17", -F
ADW194302 Opel Insignia 08-, 16" , painted, -R
ADG04358 Hyundai Coupe 02-09, i30 07-12, iX 20 10-, Tucson 04-10, Kia Ceed 06-12, Magentis 05-08, Pro 

Ceed 08-12, Sportage 04-10, Venga 10-, -F
ADC44379 PAJERO 02-, PAJERO III 00-, PAJERO IV 07-, PAJERO SPORT 97-, -R

BREMBO 09.9078.10 Logan 04-12, Micra 03-2, Note 06-13, Tiida 07-, Clio 05-13, Modus 05-12, Twingo 07-14, -F
08.A600.10 Hyundai Santa Fe II 06-10, -F

FERODO DDF1789 AURIS 07-, COROLLA 02-, -F
DDF1442 C4 04-, C4 Picasso 07-,Peugeot 207 07-, 207 SW 07-, 307 03-, -F
DDF1631 Santa Fe I/II/III 01-12, Sorento III 09-15, -F
DDF249 BMW 3ser (E36) 90-98, 316/318 (E46) 98-05, -R

KAVO BR-4752 Mazda MPV 02-06, -R
BR-4214 Kia Sorento I/II 02-09, -F

MEYLE 715 523 0013 FORD TRANSIT 06-14, -R
32-15 523 0008 Lancer Sports sedan 08-, Lancer Sportback 08-, -R

OPTIMAL BS-8278C BMW X5 07-, X6 08-, -R
BS-8510C AUDI A4 06-, A4 Allroad 09-, A5 07-, A7 10-, Q5 08-, -R
BS-8506C AUDI A4 06-12, A4 Allroad 09-12, A5 07-, -F

PROFIT 5010-2017 Citroen C-Crosser 07-12, Outlander 03-12, Outlander 12-, Peugeot 4007 07-12, -F
5010-2018 MITSUBISHI OUTLANDER 03-, PAJERO PININ 02- REAR, -R
5010-1210 MAZDA 6 02-07, -F

Praplėstas asortimentas
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Praplėstas asortimentas

REMSA 61510.10 Isuzu D-Max 12-, -F
61513.10 GRAND CHEROKEE IV 10-, -R
61518.00 MAZDA CX-5 (KE) 11-, -R

SWAG 60924311 Renault Espace IV 11/02-15, Vel Satis 02-09 324mm, -F
60924491 OPEL MOVANO 98-,RENAULT MASTER II 98-, MASTER III 03-, -R
80931275 Dodge Caliber 06-10, Lancer Sports sedan 08-, Lancer Sportback 08-, -F
80928441 Galant 00-03, Lancer 1.3/1.6/2.0 saloon 03-07, Lancer Wagon 1.6 03-08, -F
30914040 Transporter T4 98-03, -F

TRW DF4470 AUDI A6 04-, A6 Allroad 06-, -F
DF7352 MERCEDES BENZ GL-CLASS 06-, M-CLASS 05-, R-CLASS 06-, -R
DF7061S PAJERO 02-, PAJERO III 00-, PAJERO IV 07-, PAJERO SPORT 97-, -R
DF4766 FOCUS II 09-, GALAXY 06-, KUGA 08-, MONDEO IV 07-, S-MAX 06-, -R

Stabdžių kaladėlės
TRW Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

GDB1003 Juke 10-, Tiida 07-, Nissan 350Z 05-09, Nissan 200SX 88-93, MAXIMA QX 95-03, Suzuki SX4 
07- -F

GDB1403 Audi A3 1.8T 96-03, TT 1.8T 02-06, Leon 99-05, Toledo 99-06, Octavia 1.8T/.9TDI 98-10, 
BORA 01-05, -F

GDB1787 Renault Laguna III 07-, Laguna Coupe 07-, Twingo II 08-13, Wind 10-, -F
GDB3507 Infiniti Ex, G 08-13, Nissan/Datsun Cube 08-13, Murano 03-, Qashqai 07-14, Tiida 07-, X-Trail 

07-14, Renault Kaleos 08-, -R
FERODO FDB4136 Toyota Auris 1.8 16V 10-12, Prius 1.8 16V 11-, RAV4 2.0 16V, 2.4 16V, 2.2D 08-, -F

FDB4278 Opel Insignia 08-, Saab 9-5 10-, -F
PROFIT 5000-1621 MITSUBISHI LANCER 03-, OUTLANDER 03-, SPACE RUNNER 99-, -F

5000-1603 Isuzu D-Max 02-12, Mitsubishi Grandis 04-10, Pajero 00-, -F
5000-1604 Mitsubishi Grandis 04-10, Outlander 06-12, Pajero 00-, -R

REMSA 1570.02 Mazda 3 13-, -R
1569.02 Mazda 3 13-, -F
1561.02 Toyota Auris 12- Corolla 1.4D-4D 13-, BRAKE PAD, -F

Stabdžių būgninės kaladėlės

SAMKO
Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose
89640 Mitsubishi Colt 04-12, Smart Forfour 04-06, -R
87850 Toyota Avensis 97-03, -R

Suportai stabdžių
REMY Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

DC73529 IVECO Daily III 99-06 -RR
DC73528 IVECO Daily III 99-06 -RL

Vairo kolonėlės
SPIDAN Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

52379 Opel Combo 04-12, Corsa C 03-09, mechanical
Suportų/st.rem.komplektai

Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

ERT 401968 Nissan NV 400 11-, Opel Movano 10-14, Master IV 10- -F, D48, 2 pistons caliper, w/o guidance

TRW SP7250 Audi A4 94-01, A6 94-97, 80 96-94, 100 82-94, BMW 3ser (E30) 82-91, Mercedes 190 (W201) 
82-93, E-class (W124) 84-95, Cordoba/Ibiza/Toledo 93-02, Inca/Caddy II 95-03, Golf III 91-97, 
Passat 88-00, Transporter T3/T4 82-03, 2 quid bolts + 2 dust covers

Traukės
APPLUS Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

11340AP VW VW T4 all PS -96 all 96- 
11835AP OPEL ZAFIRA (F75)
14498AP VW CADDY III Box (2KA)
11251AP AUDI A4 (8D2, B5)
11389AP FORD GALAXY (WGR)

Įvorės
APLUS Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

14878AP OPEL VECTRA B (36)
14261AP AUDI A4 (8D2, B5)
14831AP BMW 3-SERIE E46
15597AP VW CADDY III Box (2KA)
15578AP CITROEN BERLINGO (MF)

Stabilizatoriaus traukės
APLUS Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

14509AP AUDI A3 (8P1) 03-
14209AP VW T5 03- 
14162AP VOLVO S60
13133AP RENAULT MEGANE II 
12519AP CITROEN C3 02-
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Traukės antgaliai
APLUS Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

16044AP AUDI A6 (4F2)
12883AP SKODA SUPER B (3U4)
12469AP OPEL ASTRA G Box (F70)
11179AP AUDI 80 (81,85, B2)
11226AP SEAT AROSA (6H)

Svirtys
APLUS Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

11158AP AUDI A6 Avant (4B, C5)
11159AP AUDI A4 (8D2, B5)
11782AP AUDI A4 Avant (8D5. B5)
11160AP AUDI A4 (8E2, B6)
15159AP AUDI A4 (8E2, B6)

Guoliai ir stebulės
OPTIMAL Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

892929 VOLVO V70
502148 BMW 3 serie
04-P377 AUDI A4/A6
202218 OPEL/SAAB Astra/Vectra/Zafira/9-3/9-5
891591 VOLVO XC90

Guoliai ir stebulės
MONROE Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

SP3868 AUDI A6
SP2301 BMW 5/7 series 
SP0042 AUDI A4
SP3590 BMW W60
SP0313 OPEL ASTRA/VECTRA

Generatoriaus sankabėlės
VALEO Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

588002 PSA, FIAT, FORD 1.4,1.6,1.9,2.0,2.2 D 1996-
588003 PSA, FIAT, FORD 1.4,1.6,1.9,2.0,2.2 D 1996-
588004 DACIA, NISSAN, RENAULT 1.4,1.5,1.6 1998-
588005 DACIA, NISSAN, RENAULT 1.4,1.5,1.6 1998-
588006 FIAT, ALFA, OPEL SUZUKI 1.0,1.2,1.3,1.4 1999-

Aušinimo radiatoriai
VALEO Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

234388 OPEL ASTRA 2.0,2.2 DTI 1999-2005
231757 AUDI, VW, SKODA 2.4,2.5,2.2.6,2.7,2.8,4.0 (D) 1997-2005
735557 VW GOLF VII 1.2,1.6 TSI,TDI 2012-
232361 AUDI, VW 1994-2005
232729 OPEL 1.4,1.6,1.8,2.2 1998-2005

Juostinių generatorių dirželių komplektai
GATES Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

K036PK1708 CITROEN, PEUGEOT 1.4,1.6 HDI 2001-
K015PK940 OPEL 1.4,1.6,1.8 1999-2010
K015PK1750 DACIA, RENAULT 1.4,1.6,1.8,2.0 2004-
K016PK1708 CITROEN, FIAT, PEUGEOT 1.8,2.0,2.2 2001-2011
K026PK1750 CITROEN, PEUGEOT 2.0 HDI 1999-2007

Paskirstymo diržų komplektai    
BGA Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

TB9510K ALFA, FIAT 1.9 JTDM 2003-2011
TB9504K ALFA, FIAT, OPEL, SAAB, SUZUKI 1.9 JTD(M) 2003-2011
TB0108K AUDI 1.9 TD 1991-1994
TB1300K CHRYSLER, JEEP 2.5,2.8 2000-2008
TB6701K CITROEN, FIAT, PEUGEOT 2.0 HDI 2003-2006

Paskirstymo diržo komplektas su vandens siurbliu
BGA Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

TB9510CPK ALFA, FIAT 1.9 JTD(M) 2003-2011
TB2202CPK ALFA, FIAT 1.9 JTD(M) 2003-2011
TB1400CPK-2 CITROEN, FIAT, PAUGEOT 1.4 1996-
TB1420CPK-1 CITROEN, FIAT, PEUGEOT 1.9 D 1999-2006
TB6701CPK CITROEN, FIAT,                PEUGEOT 2.0 HDI 2003-2006

Paskirstymo grandinės komplektas
BGA Prekės kodas Pritaikymas automobiliuose

TC0380FK Alfa Romeo, Fiat, Opel 1.3 JTD 2003-
TC2020K BMW 1,3 SERIES, X3,Z4 2001-2010
TC0385FK Ford 1.3,1.6 2001-2008
TC0090FK Ford 2.0,2.2,2.4 2000-2007
TC2000FK Ford 2.0,2.2,2.4 2000-2007
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Sezoniniai produktai

Alyvos

AD:  Žemo peleningumo(Low saps) sintetinė variklio alyva, labiausiai 
tinkanti naujausių technologijų PEUGEOT, CITROEN, TOYOTA 
dyzeliniams varikliams su DPF filtrais

AD: Variklių aušinimo skystis naujos kartos  
VAG grupės automobiliams

Coolant -38C VW TL 774J (G13)Motor Oil 5W30 C2 Fully Synthetic

Specifikacijos:  
ACEA-C2, API SM/CF  
PSA B71 2290 (CITROEN/PEUGEOT with DPF)

Prekės kodas:  
5W30 C2 AD 5L 

Specifikacijos:  
VW TL 774J, BS6580, SAE J1034, ASTM D3306, 
NATO  S759E/L1415C

Prekės kodas:  
Antifreeze AD -38C G13 1L  
Antifreeze AD -38C G13 5L

TOTAL: Itin aukštos kokybės sintetinė TOTAL 
alyva, skirta lengviesiems automobiliams su 
benzininiais ir dyzeliniais varikliais.

TOTAL: Žemo peleningumo (Low S.A.P.S.) 
sintetinė variklio alyva, labiausiai tinkanti naujausių 
technologijų PEUGEOT, CITROEN, TOYOTA 
dyzeliniams varikliams DPF filtrais

TOTAL: Žemo peleningumo (Low S.A.P.S.), 
sintetinė variklio alyva, labiausiai tinkanti 
naujausių technologijų BMW, MERCEDES-BENZ 
dyzeliniams varikliams su DPF filtrais

Motor oil Quartz 9000 5W40 Motor oil Quartz INEO ECS 5W30 Motor oil Quartz INEO MC3 5W30

Specifikacijos:  
ACEA-A3/B4, API SM/CF, 
MB229.3, VW 502.00/505.00, 
PSA B71 2296, BMW LL-01

Prekės kodas:  
5W40 Quartz 9000 1L 
5W40 Quartz 9000 5L

Specifikacijos:  
ACEA C2 & A5/B5, PSA 
Peogeot/Citroen B71 2290

Prekės kodas:  
5W30 Quartz INEO ECS 1L 
5W30 Quartz INEO ECS 4L 
5W30 Quartz INEO ECS 5L  
5W40 Quartz INEO ECS 208L

Specifikacijos:  
ACEA-C3, API SN/CF, 
MB229.31/229.51, VW 
502.00/505.01, GM dexos2,  
BMW LL-04, Ford  
WSS-M2C 917A  
Prekės kodas:  
5W30 Quartz INEO MC3 1L 
5W30 Quartz INEO MC3 5L 
5W30 Quartz INEO MC3 60L 
5W30 Quartz INEO MC3 208L

TOTAL:: Aukščiausios kokybės sintetinės technologijos alyva 
sunkiajam transportui

TOTAL:: Aukščiausios kokybės mineralinė alyva sunkiajam 
transportui

Motor Oil Rubia Polytrafic 10W40 Motor Oil Rubia TIR 7400 15W40

Specifikacijos:  
ACEA-A3/B4/E5/E7, API CI-4/SL, MAN 
M3275, VDS-3, MB-228.3/229.1 IVECO, 
SCANIA, DAF, Renault RLD2

Prekės kodas:  
10W40 RUBIA POLYTRAFIC 208L 

Specifikacijos:  
ACEA-E5/E7, API CI-4/SL, MB-228.3, SISU, 
MAN M3275, VDS-3, SCANIA, IVECO, 
DAF-E7, Renault RLD2

Prekės kodas:  
15W40 RUBIA TIR 7400 208L

TOTAL: Žemo peleningumo (Low S.A.P.S.), 
sintetinė variklio alyva, labiausiai tinkanti naujausių 
technologijų VW , dyzeliniams varikliams su  DPF 
filtrais

TOTAL: Sintetinė (Low S.A.P.S.) alyva dyzeliniams 
ir dujiniams sunkvežimių varikliams

TOTAL: Aukščiausios kokybės sintetinė alyva 
sunkiajam transportui

Motor oil Quartz INEO L-Life 5W30 Motor Oil Rubia TIR 8900 10W40 Motor Oil Rubia TIR 9200 FE 5W30

Specifikacijos:  
ACEA-C3, VW 504.00/507.00,  
MB 229.51, BMW LL-04,  
Porsche C30

Prekės kodas:  
5W30 Quartz INEO L-Life 1L 
5W30 Quartz INEO L-Life 5L 
5W30 Quartz INEO L-Life 60L 
5W30 Quartz INEO L-Life 208L

Specifikacijos:  
ACEA-E6/E4/E7, API CI-4, MB-
228.51 MAN M3477/M3277 CRT/
M3271-1, VDS-3, DAF, IVECO 
SCANIA Low-Ash, Renault RLD2

Prekės kodas:  
10W40 RUBIA TIR 8900 208L 
10W40 RUBIA TIR 8900 20L

Specifikacijos:  
ACEA-E4/E7, API CF, MB-
228.5, Renault RLD2 MAN 
M3277, VDS-3, DAF, IVECO 

Prekės kodas:  
5W30 RUBIA TIR 9200 FE 208L 

UAB „AD Baltic“  ir toliau užsiima tepalų asortimento plėtra, siekdama pasiūlyti savo klientams naujos kartos produktus, kurie 
sumažina degalų sąnaudas automobiliose, mažiau teršia aplinką išmetamosiomis dujomis. Ekologinių klausimų sprendimas, taršos 
mažinimas kiekvieno tepalų gamintojo dienotvarkėje yra įrašytas pirmuoju numeriu. Artimiausiais menesiais didžiausias dėmesys 
bus skiriamas AD bei Total/Elf produktu asortimento didinimui. UAB „AD Baltic“ pasirašė strateginės partnerystės sutartį su Total/
Elf kompanija, todėl galėsime pasiūlyti ne tik platesnį asortimentą variklinių, transmisijoms skirtų alyvų, bet ir pramoninės paskirties 
produktų. Tikimes, kad mūsų klientams patiks ne tik galimybė pasirinkti didesnę gamą produktų, bet malonus pasikeitimai 
produktų kainose.
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ELF: Aukšciausios kokybės, (Low S.A.P.S.) tipo sintetinė  variklių 
alyva, skirta naujos kartos RENAULT varikliams su DPF filtrais

ELF:  Žemo peleningumo (Low S.A.P.S.) sintetinė variklio alyva, 
labiausiai tinkanti naujausių technologijų VW, dyzeliniams varikliams 
su  DPF filtrais

ELF Evolution FULL-TECH FE 5W30 ELF Evoliution Full-Tech LLX 5W30

Specifikacijos:  
ACEA-C4, Renault RN 0720  
diesel engines with DPF  

Prekės kodas:  
5W30 Evolution FULL-TECH FE 1L  
5W30 Evolution FULL-TECH FE 5L 

Specifikacijos:  
ACEA-C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51,  
BMW LL-04, Porsche C30

Prekės kodas:  
5W30 Evolution FULL-TECH LLX 1L  
5W30 Evolution FULL-TECH LLX 5L

ELF: Žemo peleningumo (Low S.A.P.S.) sintetinė variklio alyva, 
labiausiai tinkanti naujausių technologijų BMW, MERCEDES-BENZ 
dyzeliniams varikliams su  DPF filtrais

ELF: Sintetinė variklių alyva benzininiams ir dyzeliniams automobilių 
varikliams su kietųjų dalelių filtrais DPF. Specialiai pritaikyta VW 
dyzeliniams PD varikliams

ELF Evolution FULL-TECH MSX 5W30 ELF Evoliution 900 DID 5W30

Specifikacijos:  
ACEA-C3, API-SN/CF, MB 229.51, BMW LL-
04 VW 502.00/505.01, GM Dexos2

Prekės kodas:  
5W30 Evolution FULL-TECH MSX 1L  
5W30 Evolution FULL-TECH MSX 5L 
5W30 Evolution FULL-TECH MSX 208L

Specifikacijos:  
ACEA-C3, API SM/CF, VW 
502.00/505.00/505.01  

Prekės kodas:  
5W30 Evolution 900 DID 1L  
5W30 Evolution 900 DID 5L

SWAG: Specialus aukštatemperatūrinis tepalas purkštukų ir 
kaitinimo žvakių lizdams sutepti

SWAG: Stabdžių skystis moderniems ABS agregatams ir stabdžių 
sistemoms.

SWAG DOT 4 Plus

Prekės kodas:  
10926712 (special ceramic grease +1400C)

Specifikacijos:  
VW TL 766 X/Y, FORD SAM 6C9103A, 
Renault 41-02-001, Crysler DBL 2829 AA

Prekės kodas:  
32923930 (DOT 4 PLUS 1L) 
99900004 (DOT 4 PLUS 0,25L)

VAG: Žemo peleningumo (Low S.A.P.S.), sintetinė variklio alyva, 
specialiai pritaikyta VAG grupės automobilių dyzeliniams varikliams 
su  DPF filtrais

AdBlue: Skystis išmetamųjų dujų valymo sistemai

G 052 195 M2, M4 AdBlue / DEF

Specifikacijos:  
VW 504.00/507.00

Prekės kodas:  
Prekės kodas: 5W30 VW Longlife III 1 L 
Prekės kodas: 5W30 VW Longlife III 5 L 

Specifikacijos:  
MB A 000 583 0107, BMW 83190441139, 
VW G052910A2, Mazda 0000-AD-002, 
Peogeot/Citroen 1611328380

Prekės kodas:  
AD Blue 1,89 L
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Akumuliatoriai, kuriais pasitiki visos Europos vairuotojai
AD akumuliatoriai tinkamiausi šiaurės šalių klimato sąlygomis. Į akumuliatorių gamybos technologiją įdiegus keletą naujovių 
ir patobulinimų, sukurtos naujos kartos baterijos. AD prekių ženklo nepriekaištingą kokybę patvirtina ir tai, kad nuo šiol AD 
akumuliatoriams suteikiama garantija net iki 3 metų.

AD akumuliatorių ypatumai:

• akumuliatorių gamyboje naudojami 
vokai-separatoriai gerokai pailgina 
akumuliatoriaus ilgaamžiškumą;

• radialinės konstrukcijos grotelės didina 
šalto paleidimo srovę ir kitus techninius 
parametrus;

• akumuliatoriai beveik nereikalauja 
jokios priežiūros ir labai mažai sunaudoja 
vandens;

• maža savaiminė iškrova leidžia 
papildomai neįkrovus saugoti 
akumuliatorių iki pusės metų;

• akumuliatoriai stabiliai veikia esant 
didelėms apkrovoms, todėl puikiai tinka 
dyzeliniams automobiliams;

• akumuliatoriai atitinka aukštus 
pasaulinius kokybės ir aplinkosaugos 
reikalavimus;

• pagaminti Johnson Controls gamykloje, 
kurioje gaminami Varta ir Bosch 
akumuliatoriai.

Akumuliatoriaus naudojimo instrukcija

1. Paruošimas

Akumuliatorius yra užpildytas rūgštimi, 
įkrautas, paruoštas naudojimui. Rūgšties 
tankis 1.28± 0.01 kg/l, įtampa tarp gnybtų 
-12.5 V (6 V akumuliatoriams 6.2 - 6.4 V) 
esant +25°C.

2. Laikymas ir transportavimas

Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. 
Akumuliatorių būtinai įkraukite, kai 
rūgšties tankis yra mažesnis nei 1.21 kg/l 
arba įtampa 12,4 V (6 V akumuliatoriams 
– 6.2 V). Laikykite akumuliatorius 
horizontaliai ir transportuodami padėkite 
taip, kad neapvirstų. Apsauginį teigiamo 
poliaus dangtelį nuimkite tik kai 
akumuliatorius įstatytas ir pritvirtintas 
automobilyje ir tik prieš prijungiant 
akumuliatorių prie automobilio elektros 
sistemos. Nuo naujo akumuliatoriaus 
nuimtą apsauginį dangtelį uždėkite ant 
senojo akumuliatoriaus teigiamo poliaus. 
Tokiu būdu apsaugosite akumuliatorių nuo 

atsitiktinio trumpo sujungimo.

3. Įtaisymas automobilyje

Jeigu automobilio ar papildomos elektros 
įrangos (audio aparatūra, signalizacija, 
ryšio priemonės) gamintojas nekelia 
specialių reikalavimų ar sąlygų, tai:

• Išjunkite variklį ir visus įrenginius, 
naudojančius elektros energiją.

• Naudodami metalinius įrankius venkite 
trumpo sujungimo.

• Pirmiausia atjunkite neigiamo poliaus 
gnybtą, po to teigiamo poliaus gnybtą.

• Atsukite ir nuimkite akumuliatoriaus 
laikiklį.

• Iškelkite seną akumuliatorių ir į jo vietą 
įstatykite naują.

• Prisukite atgal akumuliatoriaus laikiklį 
ir priveržkite tiek, kad akumuliatorius 
neklibėtų ir tvirtai laikytųsi savo vietoje.

• Nuo akumuliatoriaus polių ir laidų 
gnybtų nuvalykite švino oksidą ir 
nešvarumus bei sutepkite tam skirtu tepalu 
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(jei nežinote, kokį tepalą naudoti, klauskite 
akumuliatorių pardavėjo).

• Pirmiausia prijunkite teigiamo poliaus 
gnybtą, po to neigiamo. Patikrinkite, ar 
pakankamai priveržėte gnybtus.

• Jeigu ant seno akumuliatoriaus yra 
papildomos dalys (poliaus dangtis, dujų 
rezervuaras, alkūnė, vamzdelis, laikikliai, 
kamšteliai ir pan.), nuimkite tas dalis 
nuo seno akumuliatoriaus ir, jeigu reikia, 
sumontuokite ant naujo.

• Palikite bent vieną dujų angą atvirą (tai 
galioja ir senam akumuliatoriui).

4. Įkrovimas

• Atjunkite ir išimkite akumuliatorių iš 
automobilio.

• Neįkraudinėkite akumuliatoriaus 
gyvenamose patalpose ir arti galimų ugnies 
ir kibirkščių šaltinių.

• Patalpos turi būti gerai vėdinamos; 
temperatūra ne žemesnė kaip +10°C.

• Naudokite tik tam skirtus nuolatinės 
srovės įkroviklius. Atidžiai perskaitykite 
įkroviklio gamintojo rekomendacijas ir jų 
laikykitės.

• Akumuliatoriaus teigiamą polių 
prijunkite prie įkroviklio teigiamo išėjimo 
gnybto, o neigiamą polių - prie įkroviklio 
neigiamo išėjimo gnybto.

• Įkroviklį įjunkite tik po to, kai prijungtas 
akumuliatorius, o išjunkite baigus 
įkrovimą ir prieš atjungiant akumuliatorių.

• Rekomenduotina įkrovimo srovė 
(amperais, A): 1/10 akumuliatoriaus 
talpumo (Ah).

• Jeigu rūgšties temperatūra pakyla virš 
55°C arba įtampa daugiau nei 16.3 V (6 
V akumuliatoriams - 8.1 V), sumažinkite 
įkrovimo srovę.

• Stipriai iškrautą akumuliatorių reikia 
įkraudinėti ne mažiau kaip 20 val. 
Nenustebkite, kartais prireikia ir dviejų 
parų.

• Pilnai įkrauto akumuliatoriaus rūgšties 
tankis yra 1.28+ 0.01 kg/l, o įtampa 
tarp gnybtų – 12.6 V esant +25°C, o tik 
ką atjungus įkroviklį - 14-14,2 V (6 V 
akumuliatoriams – 6.3 V).

• Akumuliatorius yra pilnai įkrautas, kai 
rūgšties tankis ir įkrovimo įtampa dvi 
valandas daugiau nekyla.

• Patikrinkite elektrolito lygį ir, jeigu 

reikia, papildykite distiliuotu vandeniu. 
Niekada nepilkite rūgšties arba elektrolito. 
Elektrolitas supilamas gamykloje ir per visą 
akumuliatoriaus eksploatavimo laiką jo 
,,pastiprinti’’ arba keisti nereikia.

5. Priežiūra

• Akumuliatorius turi būti švarus ir sausas.

• Nuolat patikrinkite elektrolito lygį 
akumuliatoriaus sekcijose ir, jeigu 
reikia, papildykite distiliuotu vandeniu 
(elektrolito lygis tikrinamas įkrautam 
akumuliatoriui). Elektrolito lygis turi 
būti 10 mm virš švino elementų bloko. 
Jeigu tenka dažnai ir dideliais kiekiais 
vandens papildyti akumuliatorių, tuomet 
patikrinkite generatoriaus įtampos relę.

• Akumuliatoriaus įkrovimo automobilinė 
įranga turi gerai dirbti. Veikiant varikliui, 
įtampa ant prijungto akumuliatoriaus 
polių turi būti nuo 13.9 V iki 14.4 V

(6 V akumuliatoriams – nuo 6.9 V iki 
7.3 V, 24 V sistemoms – nuo 27.6 V iki 
29.2 V), nepriklausomai nuo to, ar įjungti 
papildomi elektros energijos vartotojai 
(ilgos/trumpos šviesos, stiklo apšildymas, 
ventiliatorius, kondicionierius, audio 
aparatūra ir t.t.), ar ne. Eksploatuojant 
akumuliatorių sunkiomis sąlygomis

(nuolat važinėjant mieste, naudojant 
žibintus ar daug elektros energiją 
naudojančios įrangos, esant dideliems 
karščiams ar šalčiams) būtina kas mėnesį

patikrinti akumuliatoriaus stovį ir, jeigu 
reikia, įkrauti papildomai. 24 V sistemose 
vienodoms sąlygoms užtikrinti ne rečiau 
kaip kartą į mėnesį sukeiskite

akumuliatorius vietomis.

• Nepalikite iškrauto akumuliatoriaus, 
nedelsiant jį įkraukite. Dėl fizinių-
cheminių akumuliatoriaus savybių, esant 
gilioms iškrovoms, prasideda aktyvios 
medžiagos, esančios švino plokštelėse, 
irimas. Šis procesas yra negrįžtamas, todėl 
iškrautas akumuliatorius greitai praranda 
talpumą ir galią.

• Nenaudokite jokių papildomų chemikalų 
ar taip vadinamų „pagerintojų“.

• Jeigu elektrolito tankis yra žemesnis nei 
1.21 kg/l arba įtampa mažesnė nei 12.3 V 
(6 V akumuliatoriams mažesnė nei 6.15 
V), būtinai įkraukite akumuliatorių.

• Nepalikite neįkrauto akumuliatoriaus 
šaltyje. Akumuliatorius, kurio įtampa 

yra 12 V (6 V akumuliatoriui - 6 V), 
elektrolito tankis 1.140 kg/l, užšąla prie - 
15°C, dar labiau iškrautas akumuliatorius 
gali užšalti esant -10°C temperatūrai. 
Susidarę ledo kristalai suardo švino 
plokštelių aktyviąją masę.

• Nepalikite nenaudojamo automobilio 
ilgiau nei 15 dienų su įjungta signalizacija.

• Nepalikite automobilio su įjungtais 
nereikalingais elektros energiją 
naudojančiais prietaisais. „Trumposios 
šviesos“ pilnai įkrautą 55Ah talpos 
akumuliatorių iškraus per 4 - 6 valandas.

• Visais atvejais akumuliatoriui išsikrovus 
tiek, kad nepavyksta užvesti transporto 
priemonės, akumuliatorių būtinai įkraukite 
su stacionariu įkrovikliu (transporto 
priemonės generatorius akumuliatoriaus 
pilnai įkrauti negali).

6. Pagalbinis užvedimas nuo kito 
automobilio akumuliatoriaus

• Naudokite tik tam specialiai skirtus 
laidus.

• Abiejų automobilių elektros sistema turi 
būti tos pačios įtampos.

• Abiejų automobilių varikliai turi būti 
išjungti.

• Vienu laidu sujunkite abiejų 
akumuliatorių teigiamus polius. Kito 
laido vieną galą prijunkite prie padedančio 
automobilio akumuliatoriaus neigiamo 
poliaus, o kitą galą prijunkite prie 
neužsivedančio automobilio kėbulo 
taip, kad liestųsi su pliku metalu ir 
kad prijungimo vieta būtų nutolusi 
nuo akumuliatoriaus. Vadovaukitės 
automobilio užvedimo instrukcija. 
Bandykite užvesti automobilį ne ilgiau nei 
15 sekundžių.

• Atjunkite laidus atgaline tvarka.

7. Nenaudojamas akumuliatorius

• Būtinai pilnai įkraukite akumuliatorių 
ir laikykite sausoje, vėsioje vietoje (esant 
oro temperatūrai apie 0°C savaiminis 
išsikrovimas praktiškai nevyksta). Jeigu 
nenaudojamą akumuliatorių paliekate 
automobilyje, atjunkite neigiamą gnybtą.

• Patikrinkite akumuliatoriaus stovį kas 
3 mėnesius ir, jeigu reikia, papildomai 
įkraukite. Nenaudojamas akumuliatorius 
per parą dėl savaiminės iškrovos gali 
prarasti iki 1% savo talpos ir tai nelaikoma 
gamykliniu defektu.
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NGK uždegimo ritės
Visa visata uždegimo ričių.
Galaktiškai nuostabu!

KELYJE Į SĖKMĘ SU 
NGK UŽDEGIMO RITĖMIS.
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Dėl pažangių technologijų VARTA® produktų asortimentas 
dar labiau sustiprėjo: atsirado galimybė dar geriau  
patenkinti nuolat griežtėjančius rinkos poreikius.

1 pav. Naujasis VARTA Promotive EFB akumuliatorius

2 pav. Naujojo VARTA Promotive EFB akumuliatoriaus vidinė sandara

3 pav. Naujasis VARTA Silver Dynamic AGM 4 pav. Naujasis VARTA Blue Dynamic EFB

Naujasis VARTA Promotive EFB  su 
unikaliu rūgšties cirkuliatoriumi 

Johnson Controls – tai pasaulinė kompanija, 
gaminanti produktus automobiliams 
bei pastatų inžinerinėms sistemoms. Ši 
bendrovė neseniai pristatė naująjį VARTA 
modelį su EFB technologija. Tai naujas ir 
inovatyvus akumuliatorius, skirtas sunkiajam 
krovininiam transportui. Modelis visiškai 
atitinka šių dienų krovininių automobilių 
vairuotojų reikalavimus. 

Reikalavimai krovininiam transportui nuolat 
auga. Šiuo metu sunkvežimiuose yra įrengta 
nemažai elektroninių prietaisų: pramoginių 
sistemų, šaldytuvų, mikrobangų krosnelių. 
VARTA Promotive EFB – tai pirmasis 
EFB akumuliatorius su unikaliu rūgšties 
cirkuliatoriumi. Modelis specialiai sukurtas 
šiuolaikiškiems sunkvežimiams, kada 
reikalingas ne tik didelis elektros energijos 
poreikis, bet ir didelis atsparumas vibracijai, 
įskaitant ir atvejus, kada akumuliatorius 
įrengiamas gale. Technologiniai modelio 
ypatumai garantuoja geresnes eksploatacines 
savybes ir didelį patikimumą. Inovatyvus 
rūgšties cirkuliatorius padeda išvengti 
rūgšties stratifikacijos efekto. Promotive EFB 
veikia ilgiau nei bet kuris kitas šiuolaikinis 
akumuliatorius. Modelis pagamintas 
Europoje naudojant aukščiausius kokybės 
standartus. Promotive EFB tinkamai 
aprūpins energija visus krovininius 
automobilius ir leis maksimaliai sutrumpinti 
prastovas.

Unikalus rūgšties cirkuliatorius – tai 
naujausia VARTA technologija, 
garantuojanti geresnę elektrolito cirkuliaciją 
ir palaikanti krūvio kaupimą aukščiausiame 
lygyje. Akumuliatorius veiks žymiai 
ilgiau – sutrikimų rizika sumažinta 
iki minimumo. „Pirkdami VARTA 
Promotive EFB akumuliatorius, pirkėjai 
apsidžiaugs galėdami naudotis naujausiomis 
technologijomis , visiškai atitinkančiomis 
šių dienų krovininiams automobiliams 
keliamus reikalavimus. Šis akumuliatorius 
leidžia garantuoti patį geriausią patikimumą 
ir tinkamą apsaugą nuo gedimų“ – teigia 
Florence Bailleul, EMEA viceprezidentas.

Naujieji EFB ir AGM akumuliatoriai 
– dar platesnis VARTA® modelių 
pasirinkimas

Dinamiška trijulė (BLACK, BLUE, 
SILVER) buvo papildyta naujomis 
technologijomis: AGM ir EFB. 

„Pastaruoju metu pirkėjai vis dažniau 
pageidauja Europoje pagamintų produktų, 
pasižyminčių ne tik ekologiškumu, bet ir 
aukšta kokybe.” – teigia Bailleul. „Johnson 
Controls greitai sugebėjo perprasti 
besikeičiančius rinkos poreikius. Pažangių 
technologijų gaminiai buvo sėkmingai 
įtraukti tarp kitų nekenksmingų aplinkai ir 
ilgiau tarnaujančių modelių.“

Naujieji modeliai – tai VARTA BLUE 
DYNAMIC EFB ir VARTA SILVER 

DYNAMIC AGM . Šie gaminiai idealiai 
tinka transportui su dideliu kiekiu įrangos, 
kada reikia itin daug energijos, taip pat 
ir transporto priemonėms su „start-stop“ 
technologija. Abu modeliai pasižymi ilgesniu 
įkrovimo ciklo veikimu, patikimumu, didele 
užvedimo galia. AGM ir EFB gamyba buvo 
vykdoma užtikrinant ekologišką gamybos 
procesą. Gamybai sunaudota 

20 % mažiau elektros energijos, į aplinką 
išleista 20 % mažiau teršalų.
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BLUE DYNAMIC EFB 
PAPILDOMA GALIA

Unikalus, neeilinis akumuliatorius visoms didelio efektyvumo 
reikalaujančioms sistemoms.

• Lyginant su įprastiniais akumuliatoriais, šio modelio 
veikimas ilgesnis.

• Sukurtas transporto priemonėms su įprastine „start – stop“ 
funkcija.

• VARTA EFB technologija užtikrina ilgai išliekantį 
efektyvumą, reikalingą transporto priemonėms su dideliu 
kiekiu elektros įrangos.

• Ekologiška gamyba – procesų metu sunaudota 20% mažiau 
energijos, 20 mažiau išmesta į aplinką šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų. Sėkmingai  įdiegta ir uždaro perdirbimo 
grandinė su ecosteps® – dar labiau saugomi gamtiniai 
resursai ir gamta.

• PowerFrame technologija, garantuojanti didelę galią ir 
efektyvumą užvedimo metu.

SILVER DYNAMIC AGM 
PAPILDOMA GALIA

Aukštos klasės akumuliatorius su nepalyginamai didesniu 
efektyvumu.

• Lyginant su įprastiniais akumuliatoriais, šis modelis veikia 
ilgiau.

• Sukurtas transporto priemonėms su įprastine „start – 
stop“ funkcija ir regeneraciniu stabdymu galingesniems 
varikliams. Taip pat skirtas ir transporto priemonėms su 
dideliu kiekiu elektros įrangos.

• VARTA AGM technologija užtikrina didelį efektyvumą 
transporto priemonėse su galingesniais varikliais ar dideliu 
kiekiu elektros įrangos.

• Ekologiška gamyba – procesų metu sunaudojama 20% 
mažiau energijos, 20 mažiau išmetama į aplinką šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų. Taip pat procesuose naudojama 
ir uždaro perdirbimo grandinė su ecosteps® – išsaugomi 
gamtiniai resursai.

• PowerFrame technologija, garantuojanti didelę galią ir 
patikimą efektyvumą užvedimo metu.

• Dėl specialaus akumuliatoriaus dizaino elektrolitas neišteka 
net ir jį pažeidus.

VSSP 2.1 suteikia galimybę pakeisti 
akumuliatorių dar greičiau

Johnson Controls taip pat nori pristatyti 
ir savo naujos kartos VARTA Start-Stop 
serviso programą (VSSP 2.1). VSSP 
2.1 suteikia galimybę akumuliatoriaus 
keitimą atlikti itin greitai, išvengiant 
nereikalingų operacijų. Įrenginys gali 
veikti be interneto ryšio – jį galima laisvai 
naudoti bet kuriose remonto dirbtuvėse. 
Greitesnė optimizuota meniu navigacija ir 
iliustruotos instrukcijos suteikia galimybę 
sudėtingus akumuliatoriaus keitimo darbus 
atlikti daug paprasčiau.

„Pažangios technologijos leidžia dar 
labiau sustiprinti VARTA produktų 
asortimentą ir tuo pačiu patenkinti vis 
labiau griežtėjančios rinkos reikalavimus.” 
– teigia Bailleul. „Mes nuolat galime 
pasiūlyti ne tik įvairius produktus, bet ir 
pilną aptarnavimą. Taip nuolat stengiamės 
patenkinti besikeičiančius rinkos 
reikalavimus”.

Johnson Controls Power Solutions 
aprašymas

Johnson Controls Power Solutions – tai 
pasaulinis rūgštinių švino akumuliatorių, 
taip pat pažangių akumuliatorių tr. 
priemonėms su „start-stop“ funkcija 
gamintojas. Gaminami akumuliatoriai 
ir hibridiniams bei elektriniams 

automobiliams. Mūsų 50 gamybos, 
perdirbimo, distribucijos centrų tiekia 
daugiau nei trečdalį viso pasaulio 
rūgštinių švino akumuliatorių. Produktai 
tiekiami net tik didžiausiems automobilių 
gamintojams, bet ir atsarginių dalių 
platintojams. Diegdami inovacijas, mes 
kuriame itin pažangią akumuliatorių 
rinką, skirtą naujos kartos hibridiniams 
ir elektriniams automobiliams. Mūsų 

kompanija pirmoji pasaulyje pradėjo 
gaminti ličio jonų akumuliatorius, 
skirtus masinės produkcijos hibridinėms 
transporto priemonėms. Mūsų 
pasišventimas tvariam augimui gali būti 
patvirtintas didelėmis galimybėmis ir 
pasiekimais daugelyje sričių: pasaulinės 
klasės technologijose, gamyboje ir 
perdirbime.

5 pav. Naujieji VARTA akumuliatoriai
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Profesionalūs ir kokybiški CRC produktai

CRC yra pripažintas profesionaliu aukštos kokybės aerozolinių gaminių ir tepalų, antikorozinių priemonių bei cheminės priežiūros 
gaminių tiekėju.

CRC pirmauja gaminių kokybės ir reikalavimų atitikties srityse. Jų novatoriška tyrimų ir plėtros komanda nuolat kuria naujus ir 
tobulina esamus gaminius, kad galėtumėte darbą atlikti dar greičiau, paprasčiau ir saugiau.

„CRC Industries“ produktai gaminami vienoje vietoje, tad galima valdyti gamybos procesą. Visos žaliavos ir galutiniai gaminiai 
yra griežtai tikrinami kokybės kontrolės padalinyje. Pastoviai imami partijų mėginiai, kad būtų užtikrinta aukšta kokybė ir geros 
eksploatacinės savybės.

ISO 9001:2008
CRC sertifikuota pagal ISO 9001:2008 standartą ir laikosi griežčiausių kokybės reikalavimų.

Nuo 1996 m. „CRC Industries“ gamykla sertifikuota pagal ISO 9001 (ISO – tarptautinė standartizacijos 
organizacija) standartą. ISO sertifikacijos privalumai mūsų klientus pasiekia per nuoseklią gaminių ir 
paslaugų reikalavimų atitiktį, užtikrinant aukščiausią kokybę, aplinkos tausojimą, saugumą ir patikimumą. 

AD Baltic siekia Jums pagelbėti remontuojant automobilius ir sumažinti klaidų tikimybę, efektyviai apsaugoti įvairius komponentus 
nuo galimo aplinkos, temperatūros poveikio ar nusidėvėjimo. Tarp AD Baltic siūlomų prekių rasite:

„CRC 5-56” 
Prekės kodas: 5-56 300 ML

Universalus tepalas. Išstumia drėgmę.

Apsaugo nuo elektrinių dalių gedimo.
Sutepa, atlaisvina surūdijusius ir 
užstrigusius mechanizmus.
Saugo nuo drėgmės ir korozijos.

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

Apsaugo varžtus, tarpiklius, kitas 
jungiamąsias dalis, kad neužstrigtų.
Atsparus labai aukštai temperatūrai.
Atsparus vandeniui.
Pasižymi antikorozinėmis savybėmis.

„CRC Brakleen” 
Prekės kodas: BRAKLEEN 500 ML

Stiprus ir greitai džiūvantis stabdžių valiklis.
Skirtas greitai ir efektyviai nuvalyti purvą, 
tepalus, stabdžių kaladėlių dulkes ir kitus 
nešvarumus. Nepalieka nuosėdų.
Tinka stabdžiams ir sankabos diskams 
valyti.

„CRC Multilube” 
Prekės kodas: MULTILUBE 500 ML

Daugiafunkcis tepalas. Atsparus vandeniui, 
vibracijai ir dideliam spaudimui. Tepalas 
klampus, todėl gerai sukimba su tepamu 
paviršiumi ir nenulaša. Puikiai tinka nuo oro 
sąlygų poveikio neapsaugotoms vietoms 
tepti.

„CRC air sensor clean”
 Prekės kodas: AIR SENSOR CLEAN 200 ML

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

„CRC Rost flash” 
Prekės kodas: ROST FLASH 500 ML

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.
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delphiautoparts.com

Rinkitės „Delphi“ vairo mechanizmo dalis, kurios buvo išbandytos ekstremaliomis 
sąlygomis. 

kuriais siekiame tiekti pagal originalaus gamintojo standartus suprojektuotus  
ir pagamintus gaminius.
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Stabdžių triukšmą galite valdyti ir Jūs

Triukšmas stabdžių sistemoje – viena dažniausių priežasčių, priverčianti vairuotoją apsilankyti servise. Dažnai tai komplikuota 
problema ir rasti jos priežastį gali būti sudėtinga.

KAS YRA STABDŽIŲ TRIUKŠMAS?

Stabdžių triukšmas atsiranda dėl vibracijos, galinčios kilti bet kuriame rato vidiniame komponente (prijungimo mazge tarp padangos 
ir ašies). Dažnai manoma, kad triukšmą sukelia stabdžių trinkelės, tačiau jis gali kilti ir iš kitų šaltinių – nuo rato guolio iki šarnyro. 
Stabdžių sistemoje nedidelė vibracija yra normalus reiškinys. Esant per didelei vibracijai, ją nesunkiai galima išgirsti.

ŽEMO DAŽNIO VIBRACIJA – 
VIBRACINIS TRIUKŠMAS
APRAŠYMAS

Gilus mažesnis nei 300 Hz dažnio 
triukšmas

PRIEŽASTYS 

• Per didelis nukrypimas (netinkamas 
stebulės montavimas arba per didelė disko 
storio variacija)

• Pažeistas diskas

SPRENDIMAS

Diskas pakeičiamas. Visi stabdžių sistemos 
paviršiai nuvalomi ir sutepami pagal 
gamintojo nurodymus.

VIDUTINIO DAŽNIO VIBRACIJA – 
DŽERGŽDIMAS
APRAŠYMAS

300 – 5000 Hz dažnio triukšmas.

PRIEŽASTYS

• Nepakankamas suporto stūmoklio 
judėjimas

• Nepakankamai plokščias disko darbinis 
paviršius

• Trinkelių tvirtinimo klaidos

• Netinkamas triukšmą slopinančių 
elementų (plokštelių) paskirstymas

• Per mažas disko storis

SPRENDIMAS

• Išvalomi ir sutepami suporto 
komponentai

• Užtikrinama, kad disko plokštumos 
nuokrypis jį pritvirtinus neviršys 0,1 mm.

Žemiau nurodyti įvairūs požymiai, susiję 
su triukšmu.

NUSMAILĖJUSIOS TRINKELĖS 
VAIZDAS

Netolygus nusidėvėjimas ar nusmailėjusios 
trinkelės

PRIEŽASTIS

Iškreiptas suportas, suporto kreipiančiosios 
išsikišusios, per didelė suporto prošvaistė

EFEKTAS

Per greitas trinkelės nusidėvėjimas, 
netolygus stabdymo spaudimas, triukšmas

SPRENDIMAS

Pakeičiamas trinkelių komplektas, 
remontuojamas suportas.

NETOLYGUS NUSIDĖVĖJIMAS
VAIZDAS

Netolygus trinkelės paviršiaus 
nusidėvėjimas

PRIEŽASTIS

Netolygiai nusidėvėjęs stabdžių diskas 
(nusidėvėjimo ruožas)

EFEKTAS

Džergždimas, vibracinis triukšmas, per 
greitas trinkelės nusidėvėjimas

SPRENDIMAS

Pakeičiami stabdžių diskai ir trinkelės 

NETOLYGUS NUSIDĖVĖJIMAS 
TOJE PAČIOJE AŠYJE 
VAIZDAS

Viena ar daugiau tos pačios ašies trinkelių 

• Nuvalomas stebulės paviršius, spec. 
įrenginiu nuvalomas disko paviršius

• Diskas pakeičiamas, įsitikinama, 
kad trinkelės, plokštelės ir kitos dalys 
pritvirtintos tinkamai.

• Išnagrinėjamos galimybės papildomai 
riboti triukšmą plokštelėmis ar specialiomis 
trinkelėmis su triukšmo slopinimo 
komponentais.

AUKŠTO DAŽNIO TRIUKŠMAS – 
CYPIMAS
APRAŠYMAS

5 kHz ir didesnio dažnio triukšmas

PRIEŽASTYS 

Dažniausia priežastis – molekulinė 
vibracija, atsirandanti diskui liečiantis su 
frikcine medžiaga.

SPRENDIMAS

Pakeičiamas trinkelių komplektas. 
Patikrinama, ar kitos dalys tinkamai 
pritvirtintos

LABAI AUKŠTO DAŽNIO 
VIBRACIJA – ULTRAGARSAS
APRAŠYMAS

Didesnis nei 12 KHz dažnio triukšmas – 
žmogaus ausimi negirdimas garsas.

PAGAL FRIKCINIUS PAVIRŠIUS 
AIŠKIAI NUSTATOMOS 
PRIEŽASTYS
Frikcinių paviršių vaizdas aiškiai parodo 
priežastis, dėl kurių atsiranda triukšmas. 
Automobilis pakeliamas, nuimamos 
trinkelės, analizuojami frikciniai paviršiai. 

Požymiai ir sprendimai
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nusidėvėjusios per daug

PRIEŽASTIS

Išsikišusios suporto kreipiančiosios, 
išsikišęs stūmoklis

EFEKTAS

Stabdant automobilis traukiamas į 
vieną pusę, netolygus, staigus trinkelės 
nusidėvėjimas, džergždimas, vibracinis 
triukšmas

SPRENDIMAS

Atliekamas visų suporto kreipiančiųjų ir 
stūmoklių remontas, trinkelės pakeičiamos, 
patikrinami diskai

PAŽEISTA GALINĖ PLOKŠTĖ
VAIZDAS

Pažeista galinė plokštė

PRIEŽASTIS

Netinkamas montavimas, naudota per 
didelė jėga

EFEKTAS

Prastas stabdymo efektyvumas, netolygus 
nusidėvėjimas, triukšmas, vibracinis 
triukšmas

SPRENDIMAS

Pakeičiamas trinkelių komplektas

PAŽEISTAS STŪMOKLIS 

VAIZDAS

Triukšmą slopinantys komponentai 
(triukšmą slopinanti plokštelė) pažeisti 
stūmoklio

PRIEŽASTIS

Stūmoklis pilnai nesugrįžta į pradinę 
padėtį, per daug aktyvus stabdžių 
naudojimas

EFEKTAS

Perkaitimas, triukšmas

SPRENDIMAS

Pakeičiamas trinkelių komplektas, 
remontuojamas suportas.

KAIP IŠVENGTI TRIUKŠMO 
PROBLEMŲ?
Paprasčiausias būdas išvengti problemų 
yra patikrinti, ar tinkamai sumontuotos 
trinkelės ir suportas.

Patarimai siekiant tinkamai montuoti 
komponentus:

• Suporto kreipiančiosios nuvalomos 

• Esant rūdims ar kitiems taršos objektams, 
naudojamas šlifavimo popierius (suportui 
ar trinkelės atramoms). 

Pastaba: jeigu suportas laisvai slysti negali, 
trinkelės gali nusmailėti, taip pat tos pačios 
ašies trinkelės gali nusidėvėti netolygiai. 
Šie padariniai sukelia džergždimą, vibracinį 
triukšmą.

• Kreipiančiosios turi būti tinkamai 
suteptos ir judėti laisvai. Taip bus 
garantuojama, kad kreipiančioji neužstrigs 
suporto korpuse. Taip pat patikrinamos ir 
kreipiančiųjų guminės movos, nustatoma, 
ar pro jas negali patekti vanduo. 

Pastaba: nesutepus kreipiančiųjų, jos gali 
užstrigti, dėl to trinkelės gali nusmailėti, 
atsirasti triukšmas. 
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• Patikrinama, ar laisvai juda stūmoklis. 
Stūmoklis turi pilnai sugrįžti į pradinę 
padėtį. Tai itin svarbu siekiant išvengti 
triukšmą slopinančios plokštelės 
pažeidimų. 

• Patikrinama, ar trinkelės laisvai telpa tarp 
suporto laikiklių. 

• Jei reikia, nuo stabdžių trinkelės kraštų 
nuvalomi nešvarumai. 

Pastaba: jeigu laikikliuose trinkelė 
laisvai judėti negali, atsiras nereikalingas 
kontaktas su diskais. Taip atsiras 
džergždimas, taip pat toje pačioje ašyje 
skirtingos trinkelės nusmailės ar nusidėvės 
netolygiai. 

• Esant tam tikriems atvejams (pvz. 

suportas senas ir surūdijęs) pravartu sutepti 
kontaktus, esančius tarp metalinės galinės 
plokštės ir kreipiančiųjų. Naudojamas 
vario tepalas, vadovaujamasi automobilio 
gamintojo instrukcijomis. 

Pastaba: patikrinama, ar ant frikcinės 
medžiagos nepateko tepalo. 

• Kur reikia, į trinkeles įstatomi 
nusidėvėjimo indikatoriai. 

• Prisukami suportą laikantys varžtai. 

• Varžtai su sugadintu sriegiu pakeičiami 
naujais. 

• Naudojamas tinkamas sukimo momentas 
ir operacijų seka.

• Uždėjus suportą, spaudinėjamas stabdžių 

pedalas. Tai daroma tol, kol pedalo 
paspaudimo atstumas sudarys trečdalį 
maksimalaus įmanomo atstumo.

• Patikrinama, ar stabdis veikia tinkamai, 
nustatoma ar trinkelės tinkamai sugrįžta į 
pradinę padėtį. 

• Pritvirtinamas ratas. Jei ratas laisvai 
sukasi, atliekamas testavimas kelyje. 

Pastaba: prieš grąžinant automobilį 
savininkui, būtina atlikti kelio testą, taip 
įsitikinama, ar viskas veikia tinkamai. 
Grąžinant automobilį nurodoma iš pradžių 
stabdyti palengva, kad trinkelės prisitrintų. 
Taip garantuojamas tinkamas stabdymo 
efektyvumas. 
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delphiautoparts.com

Rinkitės „Delphi“ vairo mechanizmo dalis, kurios buvo išbandytos ekstremaliomis 
sąlygomis. 

kuriais siekiame tiekti pagal originalaus gamintojo standartus suprojektuotus  
ir pagamintus gaminius.
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V formos rumbuotojo diržo keitimas „Volkswagen“ grupės  
automobiliuose – SKF patarimai

V formos rumbuotojo diržo gedimas yra kiekvieno automobilio problema. Šio diržo keitimas nėra labai sudėtingas. Įmonė „SKF“ 
parengė instrukcijas populiariajam „Volkswagen“ grupės 1.9 TDI varikliui.

VKMV 4PK855 VKM 31059

VKM 03107

VKM 31013

VKMV 5PK1432

VKMAF 31020-1

Audi A4 (8D2, B5) / A4 Avant (8D2, B5)  
A6 / A6 Avant (4B, C5)

1.9 TDI 
1.9 TDI

AJM, ATJ 
AJM

Skoda Superb (3U4)
1.9 TDI 
2.0 TDI

AVB, AVF, AWX, PBZ, 
BSV, BSS

VW Passat (3B2, 3B3) / Passat Variant 
(3B5, 3B6)

1.9 TDI 
2.0 TDI

AJM, ATJ, AVB, AVF, 
AWX, BGW, BHW

Gedimai neaplenkia net ir generatoriaus skriemulio (FAP), 
kurio prastas stovis yra viena iš pagrindinių V formos diržo 
gedimo priežasčių. Siekiant išvengti tolimesnių gedimų SKF 
rekomenduoja keičiant V formos diržą keisti ir skriemulius bei 
diržo įtempėjus.

Patarimai keičiant V formos rumbuotająjį diržą VW 1.9 TDI variklyje

1. Atjunkite akumuliatorių 
ir numontuokite 
ventiliatorių nuo 
termomovos. Atlaisvinkite 
kondicionieriaus diržo 
įtempėją, nuimkite V formos 
diržą ir atsukite įtempėją;

4. Pakeiskite V formos diržo įtempėją nauju (SKF kodas: VKM 31013). 
Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodytą sukimo galią (daugiau informacijos 
SKF leidinyje „SKF Pole Positionnr 6“ (kodas: VKMA 31020));

2. Naudodami 
19 mm raktą 
atpalaiduokite 
įtempėją;

3. Kartu su 
senu diržu 
nuimkite 
įtempėją;

5. Pakeiskite 
kondicionieriaus 
diržo įtempėją 
nauju (SKF 
kodas: VKM 
31059).
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Kitame etape mechanikas gali numontuoti generatorių ir generatoriaus skriemulį (FAP) pakeisti ant darbinio stalo ar pakeisti 
skriemulį nenumontuojant generatoriaus (priklausomai nuo vietos).

Keitimas nenumontuojant generatoriaus

Naudokite SKF įrankių komplektą VKN 350:

Nuimkite seną generatoriaus skriemulį:

Sumontuokite naują skriemulį VKM 03107 ir prisukite jį 80 Nm jėga. Pakeiskite generatoriaus skriemulio  sankabos 
dangtelį ir uždėkite naują diržą VKMV 5PK1432.

Prasukdami patikrinkite ar diržas visur uždėtas tolygiai, pakeiskite alkūninio veleno skriemulio dangtelį ir uždėkite kondicionieriaus 
kompresoriaus diržą VKMV 4PK855.
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Keitimas ant darbinio stalo 
Nuimkite generatorių ir idėkite jį į spaustuvus, naudokite apsaugas, kurios apsaugotų generatoriaus korpusą nuo pažeidimo.
Naudokite „SKF“ įrankių komplektą VKN 350.

Nuimkite seną skriemulį ir sumontuokite naują skriemulį VKM 03107, prisukdami jį 80 Nm jėga.

Uždėkite naują generatoriaus sankabos dangtelį, sumontuokite generatorių ir uždėkite naują diržą VKMV 5PK1432.
Prasukdami patikrinkite ar diržas visur uždėtas tolygiai, pakeiskite alkūninio veleno skriemulio dangtelį ir uždėkite kondicionieriaus 
kompresoriaus diržą VKMV 4PK855.
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Kokybė iki smulkmenų: „Bosch eXchange” strateriai
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Kokybė iki smulkmenų: „Bosch eXchange” generatoriai
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EPS sistemos SPIDAN®, skirtos stiprinti vairo pavaroms 

Vien tik Europos keliuose rieda jau daugiau nei 80 milijonų transporto priemonių, kurių vairo sistemos valdomos elektrinių 
komponentų. Didelis efektyvumas ir mažos degalų sąnaudos lyginant su hidrauliniais mazgais lemia pirmąjį pasirinkimo variantą 
transporto priemonių gamintojų konstrukciniuose sprendimuose.

Elektrinių vairo komponentų paklausa 
sparčiai auga ir nepriklausomoje atsarginių 
dalių rinkoje. SPIDAN laiku pastebėjo 
naujo poreikio ženklus ir pateikia šio 
produkto asortimentą mažų, kompaktiškų 
ir vidutinių automobilių klasėse. Mūsų 
atnaujintų elektrohidraulinių (EHPS) ir 
elektromechaninių vairo sistemų (EPS) 
paletė nuolat plečiama ir šiuo metu apima 
virš 100 produktų, tinkančių 770 įvairių tipų 
transporto priemonėms.

SPIDAN elektrinės vairo kolonėlės 
profesionaliai gamykliškai restauruotos, 
laikantis griežčiausių kokybės reikalavimų. 
Procesas yra paremtas patikrintais OE 
gamybos standartais, privalomais su 
saugumu susijusiems mazgams. Be to, GKN 
specialistai ruošia montavimo instrukcijas 
konkrečiam automobiliui, norėdami suteikti 
geriausią techninį palaikymą, keičiant šių 
sudėtingų technologijų dalis.

Elektra aprūpinta vairo sistema yra elektrinė 
pagalba vairui, kuri suveikia tik tuomet, kai 
vairaratis yra pasukamas. Sistema gali būti 
pritaikyta tiksliai atitikti judesio stiprinimo 
poreikį, o tai reiškia, kad jis įsijungs, kuomet 
iš tikrųjų prireiks vairavimo manevrų, 
taip suteikiant galimybę taupyti degalus 
iki 0,25l/100km, lyginant su įprastomis 
hidraulinėmis vairo sistemomis.

Esminiai elektros pavaros pranašumai 
yra ir tai, kad vairo sistema gali būti 
pagaminta pagal individualiai pritaikytą 
konstrukciją, o taip taip pat sujungta su 
pagalbinėmis sistemomis. Valdymo blokas 
vairaračio sukimo momentą leidžia pakeisti, 
pavyzdžiui, atsižvelgiant į automobilio 

EPS depozitų kriterijai
 
Tinkamai įpakuotas 
Naudojama pakaitinės dalies pakuotė

Neužterštas 
Senos dalys nuvalytos/pristatytos švarios, 
nėra perteklinio tepalo 

Nesurūdijęs 
Nėra korozijos žalos, pavyzdžiui po 
plovimo vandeniu

Neapgadintas 
Jokių mechaninių arba transportavimo 
pažeidimų, netinkamo ardymo

1 pav. Elektrinės vairo kolonėlės

greitį. Tai padeda lengvai įveikti įprastai 
stiprų vairo pasipriešinimą automobilį 
parkuojant stovėjimo aikštelėje ir sumažinti 
vairo momentą važiavimo metu. Be to, 
ši vairavimo sistema taip pat gali būti 
naudojama ir kitoms pažangioms vairavimo 
technologijoms (pvz. automatiniam vairo 
suveikimui su ESP II sistema, automatiniam 
automobilių parkavimui, nukrypimų nuo 
kelio juostos asistentui, ir t.t.), kas vis 
dažniau šiandien sutinkama moderniose 
transporto priemonėse.

Elektrohidraulinė vairo sistema (EHPS)

Šis konstrukcinis variantas dažniausiai 
pasilieka hidraulinį jėgos mechanizmą. 
Tačiau vietoje diržinės pavaros yra 
naudojamas kompiuterio kontroliuojamas 
elektros variklis, nukreipiantis alyvą į 
vairo kolonėlę. Tai reiškia, kad elektrinis 
stiprintuvo siurblys nebepriklauso nuo 

mechaninės diržinės pavaros ir gali būti 
išdėstytas patogioje vietoje, nepriklausomai 
nuo variklio.

Elektro-mechaninė vairo sistema (EPS)

Tai supaprastintas vairo elektrinio 
stiprintuvo principas. Šiame 
konstrukciniame variante kompiuteriu 
kontroliuojamas elektros variklis 
mechaninėje vairo sistemoje (vairo 
kolonėlėje ar pavaroje) palaiko ir sustiprina 
vairuotojo vairavimo judesius. Procesas 
vyksta be hidraulikos, t. y. stiprintuvo 
siurblio, sistemos vamzdelių, išeinančių iš 
siurblio į vairo pavarą ir atgal bei hidraulinio 
skysčio. O tai reiškia, kad alyva nebeištekės 
mechaninio pažeidimo atveju, pavyzdžiui, 
įvykus avarijai. Tuo būdu elektros variklis 
stiprina vairuotojo mechaninius vairaračio 
judesius, reikalaujančius palaikančiosios 
pridėtinės jėgos.

2 pav. Elektriniai vairo stiprintuvo siurbliai

Pilnos komplektacijos 
Komplektacijos sudėtis atitinka naują 
pakaitinę dalį

Nesulaužytas 
Senos dalys neišardytos, ypač elektroniniai 
komponentai

Neremontuotas 
Naudotos dalys nekeistos struktūriškai 
(atitinkama serija, be tiuningo)

Dangteliai/kamštukai 
Nuimti apsauginius dangtelius/kamštukus 
nuo pakaitinės detalės ir uždėti ant 
grąžinamos

Nepažeistas korpusas 
Korpusas be išorinio poveikio pažeidimų / 
įdrėskimų

Nepažeistos jungtys 
Nesuplėšytos, nelaužytos ar išsilydžiusios

Įskaitomas detalės numeris 
Įmanoma indentifikuoti unikalų numerį

EPS depozitų kriterijai
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DETALĖ NETINKAMA GRĄŽINIMUI DETALĖ TINKAMA GRĄŽINIMUI
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Automobilių rinkos apžvalga, 2014 m. III ketvirtis

Per trečiąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje įvyko 99,1 tūkst. naujų ir naudotų automobilių sandorių. Tai 4,7 proc. arba beveik 5 tūkst. 
mažiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Pasak Viktoro Daukšo, Autoplius.lt plėtros vadovo, automobilių rinkoje pirmą 
kartą nuo 2009 m. „duobės” sandorių skaičius – ne augo, o sumažėjo.

Lietuvos automobilių parke – mažiau 
“senukų”

Lietuvos automobilių parko mažėjimą lėmė 
nauja tvarka, kuomet automobiliai, kurių 
techninės apžiūros pasas nebegalioja ir kurie 
yra nedrausti privalomuoju draudimu, 
išregistruojami automatiškai. Tai turėjo įtakos 

ne tik rinkai, bet ir Lietuvos automobilių 
parko statistikai.

Šių metų kovo mėnesį šalyje buvo registruoti 
1,924 mln. automobilių, o spalio mėnesį – 
1,308 mln. automobilių. Tai yra 32 proc. 
arba 616,5 tūkst. vnt. mažiau.

„Nuo naujos tvarkos labiausiai „nukentėjo” 

seniausi automobiliai. 21 m. ir senesnių 
registruotų automobilių kiekis sumažėjo 67,4 
proc. Jei  šių metų kovą jų buvo beveik 762,4 
tūkst., tai  dabar – 248,5 tūkst. Sprendžiant 
pagal statistinius duomenis, “senukų” 
Lietuvos automobilių parke dabar 513,9 
tūkst. mažiau”, - pastebi V. Daukšas.

Penkerius metus iš eilės trečiaisiais ketvirčiais 
naujų ir naudotų automobilių sandorių 
skaičius augo. Šių metų trečiąjį ketvirtį pirmą 
kartą rinkoje pastebėtas nuosmukis – įvyko 
4,7 proc. arba 4895 sandoriais mažiau. 2014-
ųjų III ketvirčio rezultatai labai artimi tuo 
pačiu laikotarpiu 2012 metais. Tuomet įvyko 
99,5 tūkst. sandorių.

Nors automobilių sandorių skaičius trečiąjį 
šių metų ketvirtį lyginant su tuo pačiu 
laikotarpiu praėjusiais metais sumažėjo, 
bendra rinkos apyvarta – didėjo. Trečiąjį šių 
metų ketvirtį naujų ir naudotų automobilių 
Lietuvoje parduota už 1,319 mlrd. Lt. Tai 
yra 1,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu 
laikotarpiu (1,298 mlrd. Lt).

Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius 
įvyko 291 tūkst. sandorių. Tai yra 0,3 proc. 
daugiau nei per tą patį laikotarpį 2013-aisiais.  

Trečiąjį šių metų ketvirtį smarkiai krito naujai 
į šalį įvežtų ir parduotų automobilių skaičius. 

1. Sandorių skaičius – didesnis nei pernai tuo pačiu laikotarpiu

Jei praėjusių metų liepos-rugsėjo mėnesiais įvyko 40,2 tūkst. naujai įvežtų naudotų automobilių sandorių, tai šiemet – vos 30 tūkst. Tai – net 
ketvirtadaliu (25,5 proc.) mažiau.

Lygiai tiek pat – ketvirtadaliu – išaugo naujų automobilių pardavimai. Trečiąjį šių metų ketvirtį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu 
laikotarpiu, naujų automobilių parduota 25,7 proc. daugiau. 2013 m. trečiąjį ketvirtį buvo parduota 3270 naujų automobilių, o per tą patį 
laikotarpį šiemet – 4110.

Autoplius.lt vertinimu, vidutinės naudotų 
ir naujų automobilių kainos liepos-rugsėjo 
mėnesiais buvo atitinkamai 10,7 ir 72,8 
tūkst. litų.

Trečiąjį šių metų ketvirtį vidutinė naudotų 
automobilių kaina, lyginant su tuo pačiu 
laikotarpiu praėjusiais metais, – šiek tiek 
padidėjo. Naudoti automobiliai brango 
vidutiniškai 153 litų (1,4 proc.), nauji – 2 
tūkst. litų (2,8 proc.).

Visų amžiaus grupių automobilių vidutinė 
kaina, lyginant su trečiuoju praėjusių metų 
ketvirčiu – kilo. Tik automobiliai, kurių 
amžius viršija 21 metus, kaina krito beveik 
dešimtadaliu arba 211 litais.

2. Naudotų ir naujų automobilių kaina – padidėjo
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Šiemet 1-5 metų amžiaus automobiliai brango vos 0,8 proc., t.y. 257 litais, iki 31,9 tūkst. litų. Populiariausių 11-15 metų automobilių 
vidutinė kaina pakilo vos 125 litais (šio amžiaus grupės automobilio kaina – 7,5 tūkst. litų). 6-10 metų senumo automobiliai brango 232 
litais, t.y. 1,3 proc. Dabar jie kainuoja 17,5 tūkst. litų.

Trečiąjį šių metų ketvirtį naujų automobilių vidutinė kaina pasiekė 72,8 tūkst. litų ribą. Pernai trečiąjį ketvirtį ji buvo 70,8 tūkst. litų, t.y. 2 
tūkst. arba 2,8 proc. mažesnė.

Naujų automobilių apyvarta trečiąjį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, šoktelėjo beveik 29,2 proc. ir pasiekė 299,2 
mln. ribą, pernai buvo 231,5 mln. litų.

Didžioji dauguma į Lietuvą įvežamų 
automobilių dalis – 6-15 metų amžiaus. 
Beveik 8 iš 10 visų į šalį įvežamų 
automobilių yra būtent šio amžiaus. 
Dažniausiai į Lietuvą įvežami populiariausi 
– 11-15 metų senumo automobiliai. 
Jie sudaro 38,7 proc. visų įvežamų 
automobilių. Atitinkamai 6-10 metų 
senumo automobiliai užėmė 37,6 proc. 
rinkos.

Lyginant procentines dalis, Estijoje 
dvigubai didesnė dalis tenka naujai 
įvežtiems automobiliams, kurių amžius – 
1-5 metai. Šios amžiaus grupės transporto 
priemonės sudaro 26,1 proc., Latvijoje 
– 16,9 proc., o Lietuvoje – vos 11,5 
proc. visų naujai į šalį įvežamų naudotų 
automobilių.

Bendras į Lietuvą įvežtų naudotų 
automobilių skaičius trečiąjį šių metų 
ketvirtį – ketvirtadaliu mažesnis nei 

3. Lietuvoje didėja naujesnių automobilių dalis

praėjusiais metais. Sumažėjo visų amžiaus grupių įvežtų transporto priemonių skaičius. Labiausiai, beveik trečdaliu, sumažėjo 11-15 
metų amžiaus naujai įvežamų automobilių kiekis. Praėjusių metų liepos-rugsėjo mėnesiais į Lietuvą įriedėjo 16,5 tūkst. šio amžiaus 
transporto priemonių, šiemet tuo pačiu laikotarpiu – 11,5. Beveik 5 tūkst. mažiau.

4. Nauji automobiliai: pardavimai stipriai augo visose Baltijos šalyse
Per tris mėnesius Baltijos šalyse iš viso 
įregistruota 14,1 tūkst. naujų lengvųjų 
automobilių, t.y. net 16,6 proc. daugiau nei 
2013 m. trečiąjį ketvirtį (12,1 tūkst.). Estijai 
teko 44 proc. visų Baltijos šalių automobilių 
rinkos, Lietuvai ir Latvijai atitinkamai teko 
29 proc. ir 27 proc.

Nors Estija mažiausia iš trijų Baltijos šalių, 
būtent ten nuperkama daugiausiai naujų 
automobilių. Per trečiąjį ketvirtį Estijoje 
nupirkta beveik pusė visų naujų automobilių 
Baltijos šalyse – 6,2 tūkst., t.y. 9,4 proc. 
daugiau nei pernai tuo pat metu.

Lietuvoje liepos-rugsėjo mėnesiais parduota 
4,1 tūkst. naujų automobilių, t.y. beveik 
ketvirtadaliu (25,7 proc.) arba 840 vienetais 
daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu). 
Latvijoje naujų automobilių pardavimai taip 
pat žymiai  augo  – 19,9 proc. ir pasiekė 3,8 
tūkst. naujų automobilių ribą.
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Tiesa, Lietuvoje padidėjo ir naujų 
automobilių reeksporto dalis. Praėjusiais 
metais buvo reeksportuota 12,4 proc. naujų 
automobilių, o šiemet per pirmą pusmetį, ši 
dalis sudarė 19,5 proc. naujų automobilių.

5. Naujų automobilių pirkimas

Lietuvoje geriausiai parduodamų naujų 
automobilių dešimtuke užtikrinta lyderio 
pozicija atiteko „Fiat 500“ (407 vnt.), kurios 
įspūdingas pardavimų šuolis šį ketvirtį siekė 
net 342,4 proc. Palyginus su praėjusių metų 
trečiuoju ketvirčiu, „Fiat 500“ pardavė 315 
automobiliu daugiau nei 2013 metais.

Šiais metais „Škoda Octavia“ pardavimai 
sumažėjo 3,2 proc., todėl, lyginant su 
praėjusių metų dešimtuku, šio modelio 
automobiliams teko nusileisti į antrąją vietą 
(179 vnt.). „Nissan Qashqai“ augo net 
148,5 proc. ir su 169 parduotais naujais 
automobiliais šiais metais ne tik pateko į 
dešimtuką, bet ir užėmė trečiąją vietą.

Iš perkamiausių naujų automobilių 
dešimtuke labiausiai krito „Volkswagen 
Golf“ (12,8 proc., iki 82 vnt.) ir „Škoda 
Yeti“ (8,4 proc.) modelio automobiliai. 

Perkamiausias naujas automobilis Lietuvoje – „Fiat 500“

„Toyota Auris“ iš septintosios vietos 2013 metų dešimtuke nusileido į paskutinę dešimtąją vietą su 82 parduotais automobiliais.

6. Prognozės: Naudotų automobilių prekyba vidinėje rinkoje augs,  
naujų taip pat daugės

Gaila, tačiau Lietuva nepasuko tuo pačiu keliu kaip Latvija. Mūsų šalyje naudotų automobilių, pirmą kartą registruotų Lietuvoje, šių metų 
trečią ketvirtį užfiksuota žymiai mažiau. Tuo tarpu Latvijoje prieš euro įvedimą naujai įvežti naudoti automobiliai buvo šluote šluojami.

Ketvirtą ketvirtį galima tikėtis dar didesnės sugrįžtančių išregistruotų automobilių bangos. Dalis savininkų dar nespėjo susivokti, tačiau 
baigiantis šiems metams jie aktyvės. Tie automobiliai bus arba įregistruoti, arba parduoti. Automobilių persiskirstymas vidinėje rinkoje 
mažina naujai įvežtų naudotų automobilių poreikį. Tad prognozuojame, kad ir ketvirtą šių metų ketvirtį naujai įvežamų automobilių gali 
būti mažiau nei pernai. Naujų automobilių pardavimai turėtų ir toliau augti.
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TENNECO išmanioji pakaba diegiama į naująjį VOLVO XC90 

Tenecco (NYSE: TEN) paskelbė apie naują bendradarbiavimo su Volvo etapą. XC90 pirmojo leidimo (ribota versija) modelyje bus 
įdiegta Tenneco sukurta naujos kartos CVSAe  pakaba. Tai bus standartinis modelio privalumas.

CVSAe slopintuvai padidina komfortą ir 
pagerina valdymą. Tai galima paaiškinti 
tuo, kad šio tipo  pakaboje visi 4 
amortizatoriai yra nuolat automatiškai 
reguliuojami (iki 100 kartų per sekundę). 
Tai daroma atsižvelgiant į kelio sąlygas ir 
vairavimo situacijas: valdymą staigiuose 
posūkiuose, persirikiuojant, greitėjant, 
stabdant. CVSAe slopintuvus nesunkiai 
galima perjungti į įvairius režimus: iš 
standartinio į sportinį, taip pat į komforto 
režimą. Tai galima padaryti bet kuriuo 
metu, kada vairuotojas pageidauja 
komfortabilesnio, dinamiškesnio ar 
sportiškesnio važiavimo.

Volvo yra pirmasis gamintojas, įdiegęs 
Tenneco elektroninę slopinimo technologiją 
į standartines modelių komplektacijas 
(2002 metais į S60R, V70R modelius). 
Sandro Paparelli, Tenneco viceprezidentas 
teigia: „Mūsų ryšys su Volvo vis labiau 
auga: technologijos diegiamos į vis 
naujesnius modelius, taip pat ir į naujas 
automobilių kartas. Džiaugiamės, kad 
buvome pasirinkti prestižinio XC90 

modelio komponentų tiekėju”. 

Visuose pradedamuose gaminti XC90 
automobiliuose CVSAe pakaba bus 
kaip pasirenkamas komplektacijos 
komponentas. Tenneco ir toliau tieks 
produktus naujajai Volvo technologijų 
platformai, pavadintai „Scalable Product 
Architecture “ (SPA). „Tarpusavyje su 
Volvo visada stengiamės pasidalinti siekiu 
nuolat kurti ir plėtoti įvairias technologijas, 
padedančias dar labiau padidinti saugumą, 
komfortą, efektyvumą“ – sakė Tenneco 
atstovas spaudai. 

Tenneco CVSA technologija įdiegta 
į 37 pasaulinių gamintojų modelius. 
Technologijos pritaikymo darbai vykdomi 
dar 9 modeliams.

Monroe® išmanioji pakaba

CVSAe – tai Monroe® išmaniosios 
pakabos produktų dalis. Siūlomas ir 
kitas prisitaikančios pakabos sprendimas 
(DualMode), skirtas kompaktiškos klasės 
automobiliams. Dar vienas produktas – tai 
pusiau aktyvios pakabos sprendimas su 

išoriniu vožtuvu (CVSAe), vidiniu vožtuvu 
(CVSAi) ir 2 nepriklausomais vožtuvais 
(CVSA2). Šios technologijos skirtos 
vidutinės ir aukštesnės klasės modeliams. 
Produktų asortimente įtraukti ir CVSA2/
Kinetic ir ACOCAR aktyvios pakabos 
variantai. Jie skirti aukščiausios klasės 
prabangiems automobiliams, taip pat 
aukštos klasės sportiniams bei padidinto 
pravažumo automobiliams. 

Apie Tenneco

Tenneco – tai 8 mlrd. dolerių vertės 
pasaulinė gamybos bendrovė, įsikūrusi 
Lake Forest, Ilinojuje, JAV. Bendrovė 
visame pasaulyje apytiksliai turi 26000 
darbuotojų. Tenneco – tai vienas 
didžiausių oro gryninimo ir važiavimo 
savybių gerinimo produktų kūrėjas, 
gamintojas, platintojas. Produktai skirti 
automobiliams, sunkvežimiams, taip 
pat bekelės automobiliams. Gaminiai 
tiekiami tiek automobilių gamintojams, 
tiek atsarginių dalių rinkai. Tenneco 
pagrindiniai prekės ženklai: Monroe®, 
Walker®, XNOx™ ir Clevite® Elastomer.

Nauji normatyviniai reikalavimai ECE R90 diskiniams ir būgniniams  
stabdžiams kaip reikšmingas žingsnis į priekį siekiant užtikrinti saugumą

Bendrovė „TRW Automotive Aftermarket“, stabdžių sistemos projektavimo novatorė ir pasaulinė ekspertė saugumo srityje, palaiko 
naujus normatyvinius reikalavimus ECE R90, skirtus diskiniams ir būgniniams stabdžiams. Juos laiko reikšmingu žingsniu siekiant 
padidinti automobilių saugumą pasaulinėje rinkoje. 

Richardas Adgey’us, stabdžių sistemos 
tarptautinių pirkimų ir pardavimų 
vadybininkas, pareiškė: „Būdama 
stabdžių sistemos projektavimo, gamybos 
ir pristatymo, jų komponentų ir taip 
pat atitinkamų technologijų srities 
lyderė pasaulyje, mūsų bendrovė lieka 
įsipareigojusi savo pagrindiniam siekiui – 
prisidėti prie kelių eismo saugumo. 

Bendrovė TRW mano, kad bet kurie 
normatyviniai aktai, kurie įteisina 
vienokius ar kitokius detalių, kurios 
labai svarbios saugumui, standartus, yra 
žingsnis pirmyn visos pramonės raidai. 
Esant tinkamai realizacijai ir kontrolei, 
tie normatyviniai reikalavimai žymiai 
sumažina galimybę, kad į rinką pateks 
nekokybiška arba suklastota produkcija, 
kuri gali turėti neigiamos įtakos vairuotojų 
saugumui. 

Nuo 2014 m. lapkričio visi Europoje 

gaminami ir parduodami diskiniai ir 
būgniniai stabdžiai, skirti sunkiasvoriams 
komerciniams automobiliams (taip pat ir 
autobusams bei priekaboms) turi atitikti 
minimalius standartus, nustatytus teisės 
aktuose ECE R90. Nuo 2016 m. lapkričio 
šios taisyklės bus taikomos ir keleiviniams 
bei lengviesiems komerciniams 
automobiliams. Kad būtų užtikrinta, 
jog detalės atitinka šiuos standartus, jos 
turi atlaikyti bandymų seriją ir turėti 
charakteristikas, analogiškas originalių 
detalių charakteristikoms. 

Richardas tęsia: „Bendrovė TRW tiesiogiai 
palaiko šią iniciatyvą: aktyviai dalyvavo 
oficialioje darbo grupėje, kuri kūrė naujus 
normatyvinius reikalavimus, palaikė idėją, 
kad reikia didinti saugumą keliuose, 
pritraukdama masinės informacijos 
priemones ir vykdydama reklamines 
kampanijas. TRW bendrovės vidiniai 

techniniai reikalavimai jau viršija teisės 
aktų reikalavimus, tad mes pasirengę 
pasikeitimams ir palaikome juos taip pat 
kaip ir palaikėme 1999 m. ECE R90 
taisyklių stabdžių trinkelėms priėmimą.“

„Mes atsakingai žiūrime į savo pareigas ir 
teikiame didelę reikšmę tam, kad mūsų 
gaminamos detalės būtų saugios. Taip pat 
manome, kad kiekvienas, kuris užsiima šia 
pramonės šaka, privalo įnešti savo indėlį 
į automobilių transporto saugumą. Ir 
mes aktyviai prisidedame prie teisėkūros, 
skirtos pagerinti esančius standartus“, – 
baigė savo kalbą ponas Adgey’us. 

Bendrovė TRW yra viena iš nedaugelio 
atsarginių dalių gamintojų, kurie 
turi galimybę savarankiškai atlikti 
dinamometrinius bandymus ir valdyti 
technologinius procesus, nesinaudodami 
trečiųjų šalių atstovų paslaugomis.

Pagauk naujausią!  
Mūsų paskirstymo diržo
komplektas su vandens siurbliu.  
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Nauji normatyviniai reikalavimai ECE R90 diskiniams ir būgniniams  
stabdžiams kaip reikšmingas žingsnis į priekį siekiant užtikrinti saugumą Pagauk naujausią!  

Mūsų paskirstymo diržo
komplektas su vandens siurbliu.  
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Bendrovė TRW pristato pasaulyje analogų neturintį 
stabdžių skystį „DOT 5.1 ESP“

Bendrovė TRW, automobilių saugumo srities ekspertė, kelia stabdžių skysčių gamybą į naują lygmenį, pristatydama savo naują 
produktą – „TRW Ultra DOT 5.1 ESP“. Mąstydama globaliai ir turėdama pažangias technologijas, bendrovė TRW pagamino 
stabdžių skystį, kuris pasaulyje neturi analogų. Jis skirtas naudoti esant bet kokiai temperatūrai ir atitinka naujausius standartus, 
keliamus sudėtingoms variklių projektavimo ir detalių gamybos technologijoms.

„Kurdami šį stabdžių skystį, atkreipėme 
dėmesį į skirtingų stabdžių sistemų 
ypatumus, eksploatacijos galimybes esant 
ekstremalioms temperatūroms, taip pat 
pasaulyje esančių automobilių įvairovę“, 
– sakė Barbara Kerfer, bendrovės TRW 
produkcijos (būgninių stabdžių ir vairavimo 
sistemų) vadybininkė.

„Jo unikalios klampumo charakteristikos 
viršija analogiškus visų kitų stabdžių 
skysčių, pristatytų rinkoje, rodiklius. Todėl 
šis produktas gali būti klasifikuojamas 
tik kaip DOT 5.1 ir tinka naudoti bet 
kurioje pasaulio šalyje – nuo Australijos iki 
Jamaikos.“

Ponia Kerfer pridūrė: „Stabdžių skystis 
„TRW Ultra DOT 5.1 ESP“ negaminamas 
perdirbimo būdu ir neturi regeneruotų 
komponentų, be to, jei jis būna prisotintas 
drėgmės, jo virimo temperatūra (WBP) 
aukštesnė negu kitų standartinių skysčių, 
pristatytų rinkoje, o taip pat išsaugo savo 
klampumą net esant žemai temperatūrai. 
Dėl tokių savybių šis stabdžių skystis leidžia 
padidinti stabdžių sistemos saugumą ir 
jos komponentų sąveikos greitį nepaisant 
eksploatacijos sąlygų.“

Stabdžių skystis yra higroskopinis. Tai 
reiškia, kad jis sugeria drėgmę iš oro. 
Drėgmės sugėrimas sumažina stabdžių 
skysčio užvirimo lygį. Eksploatuojant virimo 

DTEC – bendrovės TRW aukštos kokybės stabdžių trinkelės 
su 45 % mažesniu dulkių susidarymu

Frankfurte vykusioje parodoje „Automechanika“ bendrovė TRW pristatė DTEC stabdžių trinkeles. Pristatant „Dulkių mažinimo 
technologiją“, stabdžių trinkelės ne tik traukė žvilgsnį, bet ir galėjo pasigirti 45 % mažesniu dulkių susidarymu esant 100% 
efektyvumui. Tokiu būdu automobilių saugumo srities ekspertas padeda galutinių vartotojų ratus padaryti švaresnius. 

Richardas Adgey’us, stabdžių sistemų 
produktų grupės vadybininkas, sakė: „Kai 
atsirado DTEC, automobilių vairuotojams 
daugiau nereikia rinktis tarp aukšto 
efektyvumo metalo su mažu trinties 
koeficientu ir keraminio kompozito su 
mažu dulkių kaupimo lygiu. DTEC 
turi abu privalumus. Tai tikra inovacija 
stabdžių sistemose ir ji į gerą pakeis 
frikcinių medžiagų gamybos technologiją 
visame pasaulyje.“

Stabdžių trinkeles DTEC gamina bendrovė 
TRW, naudodama pažangiausią savo 

frikcinių medžiagų kūrimo technologiją, 
ir išbando trinkelių galimybių ribas, kad 
jos atitiktų aukščiausius šios pramonės 
standartus. 

Stabdžių trinkelės ne tik stilingai 
atrodo dėl raudono TRW apvalkalo, 
dera su ypatingu bendrovės dėmesiu į 
„ekologiškumą orientuotam mąstymui“, 
bet ir sukurtos išskirtinai elitinės klasės 
automobiliams. TRW tikslas – pasiūlyti 
rinkai pačias saugiausias ir prieinamiausias 
atsargines dalis, todėl bendrovė sukūrė 
planą 2015 metams pagaminti 150 

geriausių trinkelių su DTEC technologija, 
kad galėtų aprūpinti 75 proc. Europos 
automobilių.

„Mūsų bendrovė yra pasaulyje pirmaujanti 
stabdžių, vairavimo ir pakabos sistemų 
tiekėja. Mes netikime kompromisais dėl 
automobilio saugumo“, – tęsė Richardas. 

„Mūsų pasaulinio lygio inžinieriai ilgai 
dirbo prie šios technologijos ir dabar jie 
įsitikinę, kad mūsų stabdžių trinkelės yra 
labai efektyvios, užtikrina patį saugiausią 
vairavimą su tiksliu stabdymu ir tenkina 
paties reikliausio vairuotojo reikalavimus.“

temperatūros lygis gali nukristi žemiau 
170 °C ir dėl to padaryti neigiamos įtakos 
vairavimo saugumui. 

Esant ilgam intensyviam stabdymui įkaitę 
stabdymo mechanizmai gali sukelti staigų 
stabdžių skysčio užvirimą. Skirtingai nei 
skystis, garai suspaudžiami, todėl stabdžių 
skysčio išgaravimas gali sukelti stabdžių 
mechanizmų gedimą. Be to, drėgmė taip 
pat gali sukelti brangių detalių koroziją, 
pavyzdžiui, stabdžių antiblokavimo sistemos 
(ABS). Nešvarus stabdžių skystis kenkia 
pagrindiniam cilindrui ir kitiems stabdžių 
sistemos komponentams. 

„Automobilių konstrukcijos darosi vis 
sudėtingesnės. Dauguma gamintojų 
juose sukonstruoja aktyvias pakabos 
valdymo sistemas, taip pat ir elektronines 
stabilizavimo sistemas (ESP), – paaiškino 
ponia Kerfer. – Kad būtų pasiektos 
maksimalios sistemos charakteristikos, ESP 
technologijai keliama daug reikalavimų dėl 
stabdžių skysčio. Ypač jis turi užtikrinti greitą 
sistemos komponentų sąveiką atsižvelgiant 
į jutiklių rodmenis, kad būtų išvengta ratų 
blokavimo stabdant.“

Elektroninėje stabilizavimo sistemoje yra 
stabdžių antiblokavimo sistema ir traukos 
kontrolės sistema su šoninio stabilumo 
kontrole. Jei jutikliai perspėja, kad yra 
rizika prarasti automobilio kontrolę, ESP 

sistema automatiškai pakeičia atitinkamų 
ratų stabdžių plokščių spaudimą ir esant 
būtinybei sumažina degalų tiekimą, 
kad automobilis galėtų būti grąžintas į 
pradinę judėjimo trajektoriją. Elektroninė 
stabilizavimo kontrolė išmatuoja laiką 
milisekundžių tikslumu (kuo greičiau ji 
keičia spaudimą, tuo trumpesnis stabdymo 
kelias). Stabdžių skysčio „TRW Ultra 
DOT 5.1 ESP“ charakteristikos puikios ir 
jis leidžia sumažinti potencialią stabdymo 
kelio padidėjimo ir automobilio valdymo 
netekimo riziką. 

Be to, hidrauliniai stabdžių antiblokavimo 
sistemos (ABS) blokai turi smulkių angų 
(mažesnių nei 0,1 mm), per kurias stabdžių 
skystis patenka į siurblius ir vožtuvus. 
Stabdžių skystis „TRW Ultra DOT 5.1 ESP“ 
išsiskiria labai mažu klampumu, tai leidžia 
pasiekti labai gerų takumo charakteristikų, 
ypač esant žemai temperatūrai. 

Užterštas stabdžių skystis yra pagrindinė 
stabdžių gedimo priežastis. Nuo stabdžių 
skysčio tiesiogiai priklauso stabdžių sistemos 
komponentų tarnavimo laikas, be to, jis 
taip pat netiesiogiai lemia pedalo jutimą 
ir sandariklių dėvėjimosi intensyvumą. 
Bendrovė TRW primygtinai rekomenduoja 
tikrinti stabdžių skystį kasmet ir jį keisti 
kartą per dvejus metus (arba kartą per metus, 
jei stabdžių sistemoje naudojamas stabdžių 
skystis DOT 3).
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Naujovė akumuliatorių tikrinime

CTEK BATTERY ANALYZER (CTEK 
AKUMULIATORIAUS ANALIZATORIUS)

Itin tiksliai tikrina visų tipų 12 V švino 
rūgštinių akumuliatorių būklę, įskaitant 
skysto elektrolito, nereikalaujančius priežiūros, 
Ca/Ca, gelinius ir AGM.Nesudėtingai 
naudojamas akumuliatorius užtikrina greitus ir 
suprantamus rezultatus.Darbinės įtampos ribos 
yra 8–15 V; testavimo ribos: 200–1 200EN. 
Tiesiog prijunkite gnybtus prie akumuliatorius 
ir sekite ekrane rodomas instrukcijas. Lengvai 
skaitomame ekrane aiškiai matosi informacija 
apie 12 V švino rūgštinių akumuliatorių 
būklę bei nurodomi veiksmai, kurių reikia 
imtis. Naudojant patentuotą CTEK 
AKUMULIATORIAUS ANALIZATORIAUS 
technologiją akumuliatoriaus nereikia išimti iš 
transporto priemonės, o įkroviklio naudojimas 
yra saugus tiek naudotojui, tiek transporto 
priemonei. Įkroviklis yra apsaugotas nuo 
poliariškumo sukeitimo, perkrovų, įkaitimo 
ar kibirkščių. CTEK AKUMULIATORIAUS 
ANALIZATORIUI suteikiama 2 metų 
garantija.

AKUMULIATORIAUS PATIKROS 
REZULTATAI

Akumuliatorius geras — akumuliatoriaus 
būklė gera ir jo įkrauti nereikia.
Geras, įkrauti — akumuliatoriaus būklė 
gera, tačiau jį reikia įkrauti, kad būtų atkurta 
talpa.
Įkrauti ir atlikti pakartotinę patikrą — 

LENGVAI ATLIEKAMAS 
AKUMULIATORIAUS PATIKRINIMAS IŠ 
CTEK

Lengva naudoti — tiesiog prijunkite 
prie akumuliatoriaus (nereikia atjungti) 
ir vadovaukitės ekrane rodomomis 
instrukcijomis 

Greiti ir tikslūs rezultatai — 
CTEK AKUMULIATORIAUS 
ANALIZATORIUS patikrina akumuliatorių 
per kelias sekundes ir iškart pateikia ekrane 
rezultatus su nurodymais, ką toliau daryti.

Saugu - neįkaista ir nekibirkščiuoja — 
patentuota CTEK AKUMULIATORIAUS 
ANALIZATORIAUS technologija ne 
tik užtikrina greitus ir tikslius rezultatus 
bei leidžia atlikti patikrą neapkraunant 
akumuliatoriaus ir nesukeliant potencialiai 
pavojingo karščio ar kibirkščių.

Visiems 12 V švino rūgštiniams 
akumuliatoriams — CTEK 
AKUMULIATORIAUS 
ANALIZATORIUS puikiai tinka su įvairių 
tipų švino rūgštiniais akumuliatoriais ir tam 
nereikia jokių papildomų pakeitimų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Analizatorias tipas Laidumas

Akumuliatoriaus 
analizatoriaus tipas

12 V švino 
rūgštinis

Min. Tikrinimo įtampa 8V

Maks. Tikrinimo 
įtampa

15V

Skiriamoji geba 0.1V

Tikslumas ± 0.1V

Intervalas 200–1 200EN

Skiriamoji geba 25EN

Tikslumas ± 25EN

1. Prijunkite raudoną gnybtą prie teigiamo akumuliatoriaus poliaus.

2. Prijunkite juodą gnybtą prie neigiamo akumuliatoriaus poliaus.

3. Įveskite tikrinamo akumuliatoriaus EN reikšmę, naudodami UP (AUKŠTYN) arba 
DOWN (ŽEMYN) mygtukus. (Numatytasis parametras yra 500EN).

4. Paspauskite TEST (tikrinimo) mygtuką ir ekrane pamatysite patikros rezultatus.

įkraukite akumuliatorių ir patikrinkite 
dar kartą. Analizatorius turi patikrinti, ar 
akumuliatorius atlaikys įkrovimą.
Pakeisti akumuliatorių — akumuliatorius 
naudoti nebetinkamas, todėl jį reikia 
nedelsiant pakeisti. 

UŽTIKRINTA KOKYBĖ SU CTEK

CTEK klientų aptarnavimo specialistai 

atsakys į visus su įkrovimu ir CTEK 
įkrovikliais susijusius klausimus. Saugumas, 
paprastumas ir lankstumas apibūdina visus 
CTEK sukurtus ir parduodamus produktus 
bei sprendimus. CTEK tiekia įkroviklius 
į daugiau kaip 60 šalių visame pasaulyje. 
CTEK taip pat yra patikimas OEM tiekėjas 
daugeliui autoritetingiausių automobilių ir 
motociklų gamintojų.
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Kas nutinka neprižiūrint akumuliatoriaus

SULFATACIJA

Akumuliatoriui išsikrovus ima formuotis 
švino sulfato kristalai. Jeigu akumuliatorius 
neįkraunamas iš karto, kristalai didėja, o 
akumuliatoriaus talpa mažėja.

ELEKTROLITO IŠSISLUOKSNIAVIMAS

Jeigu įprastas Ca/Ca akumuliatorius 
išsikrauna daugiau kaip 40–50 %, 
prasideda elektrolito išsisluoksniavimas, 
tai yra susidaro atskiri rūgšties ir vandens 
sluoksniai. Akumuliatoriaus talpa ir 
eksploatacijos trukmė labai sumažėja.

VANDENS IŠGARAVIMAS

Jeigu įprastas Ca/Ca akumuliatorius 
išsikrauna daugiau kaip 40–50 %, 
prasideda elektrolito išsisluoksniavimas, 
tai yra susidaro atskiri rūgšties ir vandens 
sluoksniai. Akumuliatoriaus talpa ir 
eksploatacijos trukmė labai sumažėja.

Jeigu neatliekama akumuliatoriaus 
desulfatacija, ant švino plokšteliu kaupiasi 
švino sulfato kristalai, todel palaipsniui 
mažeja akumuliatorius talpa ir jis pirma 
laiko sugenda.

CTEK krovikliais atliekama švino 
plokštelių desulfatacija – ištirpdomi dideli 
švino sulfato kristalai. Po desulfatacijos 
akumuliatoriaus talpa visiškai arba iš dalies 
grąžinama.

Pasirinkus „CTEK“ ATNAUJINIMO 
(RECOND) funkciją, rūgštis 
akumuliatoriuje sumaišoma, kad 
koncentracija vėl taptų vienoda. Esant 
vienodai rūgšties koncentracijai, 
akumuliatorius geriau išlaiko įkrovą, 
„atsigauna“, tad pailgėja eksploatacijos 
trukmė.

Pasitelkus specialia CTEK atnaujinimo 
funkcija, akumuliatorius, kuriame ivyko 
elektrolito išsisluoksniavimas, vel ima 
veikti normaliai – talpa tampa kaip pradine 
ir pailgeja eksploatacijos trukme.

Jeigu naudojate prastos technologijos 
kroviklius, garavimas sparteja ir 
akumuliatorius dar lengviau perkraunamas.

CTEK krovikliai padidina įtampą iki 
maksimalios, o paskui automatiškai 
sumažina srovę, kad neįvyktų perkrova.

Išsikrovęs Įkrautas Perkrautas

Išsikrovęs Įkrautas Perkrautas

Išsikrovęs Įkrautas Perkrautas

Išsikrovęs Įkrautas Perkrautas

Išsikrovęs Įkrautas Perkrautas

DESULFATACIJA

ATNAUJINIMAS „CTEK“ APSAUGA NUO PERKROVOS

Paprasto kroviklio krovimo kreivė

Perkrovos riba

CTEK kroviklių krovimo kreivė
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Ar žinote, kad...?

Vairo stiprintuvas

ABS (Stabdžių antiblokavimo sistema) 

Oro kondicionierius

Saugos diržai     

Pirmą kartą vairo stiprintuvo sistema į 
automobilį buvo sumontuota… 1876 
metais! Tiesa, tai buvo tik vienetinis 
atvejis. Kitas kartas – 1903 m., kai 
vairo stiprintuvo prireikė penkių tonų 
svorio „Columbia“ sunkvežimiui. 
Vairo stiprintuvo mechanizmas buvo 
užpatentuotas JAV 1900 m. Pirmą kartą į 
daugeliui prieinamus automobilius vairo 
stiprintuvas buvo pradėtas montuoti 1952 
m. – tai padarė „Chrysler“ kompanija.

Pirmą kartą stabdžių antiblokavimas buvo 
panaudotas 1929 m. prancūzų lėktuve, 
o automobilyje tokio pat principo kaip 
dabar ABS buvo panaudotas 1971 m. 
„Chrysler“ kompanijos. 1985 m. Europos 
rinkai skirtas „Ford Scorpio“ buvo pirmas 
automobilis, kuriame ABS buvo jau 
standartinėje komplektacijoje. Pirmasis 
motociklas su šia sistema – BMW 1988 m.

Pirmą kartą pasiūlytas vienos kompanijos 
JAV 1933 m. Tuo metu tai buvo nauja, 
mažai žinoma ir itin brangi paslauga, tad 
didelio populiarumo nesulaukė. „Packard 
Motor Company“ pirmoji pradėjo 
montuoti kondicionierius į automobilius 
1939 m. – tai buvo papildoma opcija, 
kainavusi 274 dolerius (pavertus 
šiuolaikiniais pinigais, tai būtų apie 2896 
EUR). Dar plačiau oro kondicionieriai 
automobiliuose išplito 1954 m., kai 
jie buvo pradėti montuoti į „Pontiac“ 
modelius.

Didžiausias saugumo automobiliuose 
pasiekimas buvo užpatentuotas JAV 1885 
m., tačiau renkantis naują automobilį 
kaip papildomas pasirinkimo variantas 
ši naujovė buvo pasiūlyta tik 1949 m. 
Švedijos gamintojas SAAB buvo pirmasis, 
savo automobiliuose saugos diržus siūlęs 
kaip standartinę įrangą – tai buvo 1958 
m. Po šio žingsnio saugos diržai plito 
geometrine progresija ir jau greitu metu 
nebuvo naujų automobilių, kurie būtų 
komplektuojami be šios saugumo naujovės.
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Oro pagalvės 

Garso sistema

Stabilumo kontrolė  

Keturi vairuojami ratai   

Nors Vokietijoje patentas, liudijantis oro 
pagalvių išradimą, buvo užregistruotas 
1951 m., pirmi su jomis automobilyje 
aštuntojo dešimtmečio pradžioje pradėjo 
eksperimentuoti amerikiečiai. Vis tik 
dabartinės oro pagalvės kūrėjas buvo 
japonas Yasuzaburou Kobori, užpatentavęs 
dar ir dabar naudojamą technologiją 1963 
m. Pirmosios oro pagalvės, kaip papildoma 
komplektacija, buvo pasiūlytos devintojo 
dešimtmečio pradžioje.

TRC, ASR, ESP – daugelis gamintojų ją 
vadina skirtingai, tačiau visų jų principas 
yra toks pat – panaikinti ratų prasisukimą 
ir ištiesinti slystančio automobilio 
važiavimo trajektoriją. Pirmą kartą 
panašaus tipo sistema buvo panaudota 
jau 1971-aisiais prabangiuose „Buick“ 
modeliuose, o po dešimtmečio po truputį 
išplito ir tarp Europos bei Japonijos 
gamintojų. Nuo 2014-ųjų ši sistema yra 
privaloma kiekvienam Europos Sąjungoje 
parduodamam automobiliui.

Automobilinė garso sistema greitu 
metu švęs savo šimtmetį – oficialiu jos 
gimtadieniu laikomas „Motorola 5T71“ 
radijo grotuvas, už vidutiniškai 120 dolerių 
pradėtas siųlyti 1930-aisiais. Šiais laikais ta 
suma būtų lygi 1303 EUR.

Sistema, dar ir dabar nesanti labai 
populiari dėl kai kurių jos ypatybių, 
sugedus jai verčiančių gerokai paploninti 
piniginę. Nors dėl šios sistemos pritaikymo 
kasdieniniams automobiliams geriausi 
žinomi „Nissan“ ir „Infiniti“ automobiliai, 
pirmieji serijinėje gamyboje 4WS (Four 
wheel steering) pritaikė „Honda“: jų 
gaminti „Prelude“ jau 1987-ais metais 
pasirinktinai turėjo tokią sistemą.
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Automobilinė navigacija  

Automatinė pavarų dėžė  

Dėl šio išradimo ginčijasi daug 
kompanijų – pirmi jas išradę ir pritaikę 
giriasi ir „Honda“, ir „Alpine“. Pirmasis 
automobilis, kurį perkant buvo galima 
užsisakyti palydovinę GPS navigaciją, buvo 
„Honda Legend“ 1990-aisiais.

Vienas greičiausiai naujuose 
automobiliuose populiarėjančių atributų, 
pamažu išstumiantis tradicines mechanines 
pavarų dėžes. Nemažai JAV parduodamų 
automobilių jau šeštame praėjusio 
amžiaus dešimtmetyje turėjo automatinės 
transmisijos pasirinkimo galimybę, o 
pirmasis modelis su tokia pavarų dėže – 
1940-ųjų „Oldsmobile“.

Šaltinis: Autoplius.lt
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Patarimai servisams


