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Mieli partneriai,

prabėgo gražiausias metų laikas – vasara. Šiemet, kaip niekada, 
stebinusi savo permainingais orais – kaitrą keitė lietus, todėl tikiu, kad 
daugelis spėjote ir pailsėti, ir kokybiškai padirbėti. 

Šis Eure!TechFlash leidinys skirtas servisų duonai – automobilio 
pakabos sistemos komponentams. Čia galėsite susipažinti su 
sudėtingomis pakabos konstrukcijomis, tokiomis kaip Hydractive 3 
Citroën C5 pakaba, Audi A8 pneumatine pakaba arba prisitaikančia 
(DCC) VW Golf pakaba. Taip pat apžvelgsime ir pagrindinius pakabos 
komponentus: amortizatorius, spyruokles, svirtis ir kt.
Prisidėdami prie Jūsų verslo vystymo, įgyvendinome šiuos projektus:

• AD Baltic vasarą surengė net kelis mokymus: 
○ supažindinome su SOGEFI (FRAM) filtravimo sistemos 
naujovėmis ir tendencijomis;
○ kartu su BOSCH gilinome žinias stabdžių sistemai skirtuose 
mokymuose;
○ nagrinėjome APPLUS pakabos detalių savybes, gamybos 
ypatumus.

• pagerinta pristatymo sistema, papildant ją naujais, Jums 
patogesniais, maršrutais iš Klaipėdos padalinio į aplinkinius miestus;
• papildytas transmisijos detalių asortimentas G-Autoparts gamintojo 
pusašių šarnyrais (pvz.: GCO61006; GCO83019);
• ADCAT užsakymo sistemos patobulinimai: patogiau atvaizduojamos 
serviso prekės, autochemija, taip pat atskiroms prekėms siūlomos 
nuolaidos nuo nupirktų jų kiekio;
• nuolat plečiamas ir esamų prekių asortimentas.
Galime pažadėti, kad jau artimiausiu metu pateiksime Jums dar 

daugiau gerų pasiūlymų, pakviesime į KYB amortizatorių, SIDEM 
pakabos, ZACHS sankabų, BOSCH akumuliatorių/pakaitinimo žvakių 
bei kitų tiekėjų techninius mokymus. Taip pat tęsime pradėtus darbus 
gerinant aptarnavimą, plečiant prekių asortimentą.

Neabejoju, kad artėjantis ruduo bus dar sėkmingesnis ir AD Baltic 
komanda prisidės prie Jūsų verslo vystymo!

Darius Verbyla,
AD BALTIC Lietuva direktorius
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PAKABA

TIEKĖJŲ INFORMACIJA

AD BALTIC NAUJIENOS

APPLUS MOKYMAI: kokybė, plėtros perspektyvos

APPLUS: kokybė ir gamybos technologijos 
KAVO: solidus korėjietiškų ir japoniškų automobilių 
dalių tiekėjas
SIDEM: unikalios apsauginių gumų savybės – 
pajusk skirtumą!
ZF: važiuoklės patikra saugioms atostogoms 
VALEO: tiekėjas vokiškiems automobiliams 
MANN-FILTER: naujieji OEM kokybės dyzelinio 
kuro filtrai

Pakabos tipai ir komponentai 
Pakabos elastingieji komponentai
Amortizavimo ir stabilumo užtikrinimo 
komponentai
Aktyviosios pakabos sistemos
Dažniausi gedimai
Techninės pastabos



4

AD PRODUKTAI – 
PROTINGAS
PASIRINKIMAS!

AD produktų asortimentas – rinkitės 
tai, kuo galite pasitikėti! 
Mes garantuojame visapusišką 
aptarnavimo sprendimą, kokybę ir 
patikimumą.
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Nors vasara jau ir įpusėjo, tačiau AD Baltic komanda ir toliau organizuoja mokymus savo klientams. Šį kartą į mokymus 
susirinkę žingeidūs dalyviai įdėmiai klausėsi tiesiai iš Turkijos atvykusių  Applus atstovų Hakan ÖZTÜRK (eksporto 
pardavimų vadybininkas) ir Mehmet AYDIN (naujos produktų linijos ir projektų vadybininkas). Atvykę svečiai išsamiai 
papasakojo apie įmonę, savo gaminius bei atskleidė ne vieną įdomią paslaptį susirinkusiai auditorijai, kuri Hakan ÖZTÜRK 
ir Mehmet AYDIN apipylė klausimais.

Applus tai viena iš pirmaujančių pakabos bei vairo mechanizmo dalių gamintojų ir eksportuotojų automobilių atsarginių 
dalių rinkoje. Ši įmonė gali pasigirti ir neįkainojama 40 metų patirtimi bei tuo, jog turi plieno gamyklą, tai viena pirmųjų 
įmonių šioje sferoje, kuri rūpinasi savo gaminių aukšta kokybe bei patikimumu jau nuo pat pirmųjų etapų, kurie nulemia 
gaminių kokybę.

APPLUS MOKYMAI: 
kokybė, plėtros perspektyvos

Applus atstovai Hakan Öztürk ir Mehmet Aydin. Jiems talkino Ad Baltic produktų grupės vadovas Laurynas Mereškevičius.

Ad Baltic klientai įdėmiai klausėsi informacijos apie Applus produktus.

Taip pat šie mokymai nepraėjo be 
netikėtumų. Jų metu buvo nutarta 
atlikti eksperimentą, kuris patvirtintų 
arba paneigtų Applus gaminių kokybę. 
Daugiau apie šį netikėtą pasiūlymą 
galėsite sužinoti jau netrukus Ad Baltic 
internetiniame puslapyje www.adbaltic.lt 
naujienų skiltyje.

Šio prekinio ženklo produktus galite rasti 
tik AD Baltic asortimente, todėl jei norite 
sužinoti daugiau apie Applus gaminius, 
prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį 
vadybininką.
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Užsakykite 
prekes ADCat 
sistemoje

4.

Pasirinkite 
automobilio 

modelį

Pasirinkite 
automobilio 
specifikaciją

Pasirinkite 
automobilio 

gamybos metus 

3.

5.

Mercedes Benz 
CLK (C209)/220 

CDI (110 
kW)/2005-2009

6.

Pasirinkite 
automobilio 

markę

1.

2.

Raskite konkrečiam 
automobilio modeliui 

tinkančias prekes
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Šiais metais Kavo Parts švenčia 30 
metų jubiliejų!
Per pastaruosius 30 metų Kavo Parts 
užsitarnavo itin gerą atsarginių dalių rinkos 
dalyvio reputaciją. Nuo 1986 metų kompanija 
nuolat bendradarbiavo su įvairiais Azijos 
originalių dalių gamintojais – remdamiesi šia 
partneryste visada galime pasiūlyti OE 
kokybės dalis už itin patrauklią kainą.

Tačiau tai ne vienintelis privalumas. Kavo 
Parts – tai šeimos verslas. Mes tiesiog 
mėgstame savo darbą ir kompaniją! Nuolat 
stengiamės patenkinti įvairius pirkėjų 
poreikius ir išlaikyti jų lojalumą, taip pat 
pasižymime ir dideliu lankstumu – būtent dėl 
šių savybių esame itin dažnai 
rekomenduojami.

Itin platus dalių asortimentas
1986 metais kompanija pardavinėjo AMC 
prekiniu ženklu pažymėtus tepalo bei kuro 
filtrus. Po 30 metų Kavo Parts pakankamai 
išaugo – mūsų asortimentas tapo itin platus. 
Kompanija iki šiol išlaikė AMC ženklą, žinomą 
dėl puikios kokybės ir idealaus atitikimo 
kiekvienu atveju. Tačiau šios savybės galioja ir 
kitoms mūsų produktų grupėms – per 30 
metų asortimentą išplėtėme tiek, kad juo 

galima padengti beveik visus japoniškų bei 
korėjietiškų automobilių modelius.

Mūsų asortimento padengiamumas – beveik 
100% visų japoniškų ir korėjietiškų 
automobilių modelių. Visas reikiamas dalis 
galima įsigyti vieno apsipirkimo metu – taip 
sutaupoma nemažai laiko.

Taip pat tiekiame ir naujausių 
modelių dalis!
Kavo Parts – tai pakankamai išsiskiriantis 
atsarginių dalių rinkos dalyvis. Mūsų 
pagrindinis tikslas – visada turėti pilną įvairaus 
senumo (nuo 5 iki 15 metų) automobilių dalių 
asortimentą. Tačiau taip pat stengiamės 
pirmauti ir siūlydami naujausių modelių 
komponentus – pastaruoju metu vis dažniau 
autoservise apsilanko net ir neseniai 
pagamintų automobilių savininkai (BER 
1400/2002 direktyva).

Pavyzdys: Toyota Yaris 2015->

30 metų Kavo Parts:

30 metų specializuojamės japoniškų 
ir korėjietiškų automobilių dalių 
rinkoje 

30 metų palaikome ryšius su pirkėjais 
iš daugiau nei 50 šalių

30 metų parduodame OE kokybės 
dalis už patrauklią kainą 

30 metų esame pirmieji rinkoje

30 metų palaikome tvirtus santykius 
su OE gamintojais

Plačiausias japoniškų ir korėjietiškų 
automobilių dalių asortimentas

20000 skirtingų komponentų 
(artikulo numerių) 

„Mes visada išklausome savo klientus ir nesustosime tai daryti toliau. 
Klientai – tai mūsų didžiausias prioritetas.”  André van Leeuwen - vykdantysis direktorius

Jau 30 metų esame solidus 
japoniškų ir korėjietiškų 
automobilių dalių tiekėjas!

Kavo_Advertorial_210x297mm_FC_15jul2016_V2.indd   1 01-08-16   13:47

Aukščiausios kokybės 
produktai

30 metų 
patirtis

Nepriekaištingas 
aptarnavimas
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VAIRO IR 
PAKABOS SISTEMŲ ATEITIS 

JŪSŲ RANKOSE

Nuo 1933 metų Sidem kompanija buvo laikoma vienu geriausių vairo ir pakabos sistemos 
komponentų gamintoju visoje Europoje. Tiek automobilių gamybos pramonė, tiek atsarginių 
dalių rinka visada pripažino  Sidem prioritetiniu savo tiekėju. Turtinga Sidem praeitis ir 
sukauptos žinios visada padės lengvai įveikti rytojaus iššūkius greitai kintančioje atsarginių 
dalių rinkoje.

Su Sidem vairo ir pakabos sistemų ateitis yra jūsų rankose!

www.sidem.be

130692_Sidem_ConceptAdv.indd   1
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www.zf.com/lemfoerder

 LEMFÖRDER nustato naujus saugumo ir kokybės standartus. Automobilių 

pramonė tuo pasitiki: bendradarbiavimas tiekiant OE komponentus tęsiasi 

jau ištisus dešimtmečius.

Jūs taip pat galite pasitikėti LEMFÖRDER 

 LEMFÖRDER – tai saugumas vairo ir pakabos sistemoje 

Atsarginės dalys su OE kokybe

  

  

   1 03.08.2016   10:37:31
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Kadangi stabdymo atstumas, posūkių 
atlikimo charakteristikos, ABS ir ESP 
sistemų efektyvumas ženkliai priklauso 
nuo amortizatorių būklės – sugedus 
amortizatoriams avarijos rizika 
padidėja. Amortizatoriai turi pasižymėti 
unikaliomis savybėmis: esant 120000 
km ridai amortizatoriaus stūmoklis 
jau būna sujudėjęs apytiksliai 16 mln. 
kartų. Šio dideles apkrovas patiriančio 
komponento tarnavimo laikas gali 
priklausyti nuo įvairių veiksnių: prastos 
kelio dangos, didelės apkrovos, 
sportinio vairavimo stiliaus, karščio, 
šalčio, dulkių, vandens poveikio ir kelio 
druskų – šie veiksniai gali itin pagreitinti 
jo nusidėvėjimą. Pagal dabartinę 
statistiką apytiksliai 15 % visų Vokietijos 
automobilių važinėja su nusidėvėjusiais 
ar sugedusiais amortizatoriais. ZF 
Services rekomenduoja amortizatorių 
ir kitų susijusių komponentų veikimą 
tikrinti po 80000 km nuo naudojimo 
pradžios, po to – kas 20000 km (arba 
kas 4 – 6 metus). Anksčiau paminėti 
automobiliai dažnai pasižymi didele 
rida bei amžiumi – tai papildomas 
autoserviso pajamų potencialas. 
Vairo sistemos komponentų 
įtaka saugumui
Ratų pasukimo charakteristikos taip 
pat priklauso nuo amortizatorių būklės. 
Sugedę amortizatoriai dažnai sukelia 
per greitą vairo traukių ar kitų važiuoklės 
komponentų nusidėvėjimą. Ekspertai 
teigia, kad prieš išvažiuojant atostogų 
visada būtina atlikti pagrindinių 

VAŽIUOKLĖS PATIKRA 
SAUGIOMS ATOSTOGOMS

važiuoklės bei vairo sistemos 
komponentų patikrą. Po patikros 
bus galima aiškiai įsitikinti, kad vairo 
traukės veiks tinkamai ir bus išvengta 
per greito padangų nusidėvėjimo. 
Esant pažeistoms vairo traukėms, 
šarnyrams, kitiems važiuoklės ar vairo 
sistemos komponentams saugaus 
valdymo užtikrinti neįmanoma.
Gedimai bei nusidėvėjimas ypatingai 
didelį pavojų kelia būtent ilgų kelionių 
metu. Vežant krovinius ant stogo ar 
pritvirtinus dviračius galinėje dalyje 
gravitacijos centras gali pasislinkti, o 
automobilio stabilumas – pablogėti. 
Esant kritinėms situacijoms, 

pavyzdžiui, avariniam stabdymui ar 
atliekant staigius kliūties išvengimo 
manevrus nusidėvėję komponentai 
sukelia dar dramatiškesnį efektą: 
padidėja stabdymo atstumas, 
šlapiame kelyje greičiau pasireiškia 
akvaplanavimas, netgi elektroninė 
stabilumo kontrolė nebegali tinkamai 
apsaugoti automobilio nuo galimo 
stabilumo praradimo.
Profesionalių patikrų bei OEM 
kokybės komponentų svarba
Amortizatorių ar vairo sistemos 
komponentų veikimas laikui bėgant 
silpnėja. Susipažinus su tinkamu 
veikimu bet kokį nusidėvėjimą galima 
iš karto pajusti. Kruopšti autoserviso 
darbuotojų atliekama patikra gali 
padėti automobilių savininkams 
išvengti didelių išlaidų ateityje. Esant 
patenkintiems klientams bus lengviau 
išlaikyti jų lojalumą.
ZF specialistai rekomenduoja 
naudoti tik OEM kokybės produktus, 
pavyzdžiui, Sachs amortizatorius, 
Lemforder važiuoklės ir vairo sistemos 
komponentus, specialiai pritaikytus 
skirtingiems modeliams. Vadovaujantis 
šia taisykle savo atostogų tikslą 
pasieksite itin saugiai ir greitai.
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Valeo – tai pasaulinis originalių komponentų 
tiekėjas, bendradarbiaujantis tiek su Azijos, 
tiek su Europos ir JAV automobilių gamintojais. 
Europoje Valeo komponentus dažnai naudoja 
Prancūzijos, Italijos gamintojai, tačiau 
didžiausias pirkėjas – tai Vokietijos automobilių 
pramonė. Viena greičiausiai augančių produktų 
grupių (tiek originalios įrangos, tiek atsarginių 
dalių rinkoje) – tai sankabos bei su jomis susiję 
komponentai (dvigubos masės smagračiai 
ir hidraulika). Didelė OE patirtis sukimosi 
vibracijos slopinimo srityje leido sukurti 
specialų sprendimą atsarginių dalių rinkai, 
skirtą vokiškiems automobilių modeliams 
(nr. 836225, skirtą populiariam varikliui VW 
1,9 TDI, taip pat nr. 836224, skirtą 2,0 TDI 
varikliui). Papildant pasiūlymą K4P rinkiniais 
(pvz. K4P nr. 835153 – anksčiau paminėto 
komponento DMF 836224 modifikacija), Valeo 
dvigubos masės smagračių asortimentas itin 
išsiplėtė. Tai leido pirkėjams bei autoservisų 
savininkams dar sklandžiau parinkti tinkamus 
sprendimus remontuojamiems automobiliams.

Valeo komponentų antdėklų medžiaga 
yra laikoma viena kokybiškiausių. Šiuos 
komponentus galima rasti beveik kiekviename 
pasaulio automobilyje. Remdamasi trinties 
medžiagų inžinerijos žiniomis Valeo sukūrė 
specialų itin efektyviai veikiančių sankabų 
asortimentą, skirtą vokiškiems automobilių 
modeliams. Šios sankabos pasižymi 
specialiais antdėklais, kurie yra 3 kartų 
atsparesni už įprastų sankabų komponentus. 
Tai itin prailgina sankabos tarnavimo laiką 
bei leidžia eliminuoti savaiminio reguliavimo 
mechanizmų naudojimą.

Valeo sankabos komponentai visada 
tinkamai užtikrina tolygų transmisijos veikimą 
bei sklandų sukimosi jėgos perdavimą. Į 
vis daugiau vokiškų automobilių modelių 
įdiegiamos būtent Valeo technologijos. 
Valeo gaminiai – tai puikus pasirinkimas tiek 
Vokietijos automobilių pramonei, tiek visos 
Europos atsarginių dalių rinkai!

1 pav. – DMF (dvigubos masės smagračio) technologija

1b pav. – K4P technologija

2 pav. – H.E.C. sankabos antdėklų medžiaga

Valeo – tiekėjas 
vokiškiems 
automobiliams
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Pasirūpinkite šviežiu oru savo 
automobilyje.
FreciousPlus – biofunkcinis oro filtras iš MANN-FILTER, kuris 
blokuoja alergenus, pelėsius ir kietasias daleles. 

Kelionės automobiliu tampa labai nemalonios kai išmetimo dujos, oro tarša ir alergenai patenka į saloną. Įprasti salono 
filtrai apsaugo tik nuo dulkių, žiedadulkių, suodžių ir nemalonių kvapų. Tuo tarpu naujieji MANN-FILTER FreciousPlus 
filtrai dar prisideda ir prie komforto bei saugumo gerinimo. Jie sulaiko beveik 100% alergenų ir blokuoja praktiškai 
visas bakterijas, pelėsį ir itin smulkias daleles. Daugiau informacijos rasite www.frecious-plus.com

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

Pasirūpink
savo sveikata su FreciousPlus!

FreciousPlus_Advert_MF_210x297mm_InDesign_LT_0816_MHDE.indd   1 17.08.16   09:04
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Naujieji OEM kokybės dyzelinio 
kuro filtrai – efektyviam 
vandens atskyrimui
Automechanika, Frankfurtas: MANN-FILTER pristato naujus 
PU 9005 z ir PU 10 011 z dyzelinio kuro filtrus.

Frankfurto parodoje „Automechanika“ MANN-FILTER ruošiasi nustebinti naujais 
filtravimo sprendimais. Rugsėjo 13 – 17 d. tarptautinėje automobilių pramonės 
parodoje filtrų ekspertas MANN+HUMMEL pristatys naujus MANN-FILTER PU 
9005 z ir PU 10 011 z dyzelinio kuro filtrus. Iš savo plataus gaminių asortimento 
MANN-FILTER pristatys ir kitus produktus: įvairius oro, tepalo, kuro bei salono 
filtrus.

Šiuolaikinėms dyzelinio kuro sistemoms reikalingi tik didžiausio grynumo degalai. 
MANN-FILTER puikiai atitinka šiuos reikalavimus: 2 nauji geriausių savybių PU 
9005 z ir PU 10 011 z modeliai efektyviai papildys visą rinką.

MANN-FILTER gaminių asortimentą sudaro daugiau nei 4600 filtrų tipų, 
padengiančių daugiau nei 98% Europos lengvujų bei krovininių automobilių 
parko. Pasauliniu mastu MANN-FILTER asortimentą iš viso sudaro 6200 skirtingi 
filtrų tipai ir daugiau nei 225000 skirtingų modifikacijų, skirtų įvairiems automobilių 
modeliams. Aukšta MANN-FILTER kokybė – tai daugiau nei 1000 tyrimų padalinio 
darbuotojų pastangų rezultatas. 2015 metais Vokietijos patentų bei prekinių ženklų 
registravimo agentūra paskelbė, kad MANN+HUMMEL pateko tarp 50 daugiausiai 
patentų paraiškų pateikusių kompanijų – tai buvo pasiekta jau penktą kartą iš 
eilės. MANN+HUMMEL šiuo metu yra turi daugiau nei 3000 patentų paraiškų, taip 
pat panašų skaičių jau užregistruotų patentų bei dizainų.
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PAKABOS SISTEMA – TAI AKTYVIOSIOS AUTOMOBILIO SAUGOS KOMPONENTAS. PAGRINDINĖ JOS PASKIRTIS – APSAUGOTI 
KĖBULĄ NUO SVYRAVIMŲ, ATSIRANDANČIŲ DĖL KELIO NELYGUMŲ. TAIP UŽTIKRINAMAS TINKAMAS AUTOMOBILYJE ESANČIŲ 
ASMENŲ KOMFORTAS. KITA PAKABOS PASKIRTIS – UŽTIKRINTI TINKAMĄ RATŲ KONTAKTĄ SU ŽEME – TIK TAIP ĮMANOMA PILNAI 
IŠLAIKYTI TINKAMĄ AUTOMOBILIO KONTROLĘ.
KĖBULO SVYRAVIMAI TURI NEVIRŠYTI NUSTATYTŲ DYDŽIŲ. SALONE ESANTIEMS KELEIVIAMS NETURI ATSIRASTI JOKIŲ NEMA-
LONIŲ POJŪČIŲ. NUSTATYTA, KAD ASMENS KOMFORTO RODIKLIS YRA 1 – 2 SVYRAVIMAI PER SEKUNDĘ. VIRŠIJUS ŠIĄ VERTĘ, 
NEIGIAMAI SUŽADINAMA NERVŲ SISTEMA. JEIGU SVYRAVIMŲ SKAIČIUS MAŽESNIS, AUTOMOBILYJE ESANTIEMS ASMENIMS GALI 
PASIREIKŠTI PYKINIMAS.

PAKABOS TIPAI IR KOMPONENTAI

Pakabos sistema susideda iš įvairių komponentų. Pagal jų išdėstymą ir 
sandarą pakabas galima skirstyti į skirtingus tipus.

Automobilio komponentai skirstomi į dvi dalis: amortizuojama masė (t. y. 
variklis, kėbulas, važiuoklė ir kt.) ir neamortizuojama masė (t. y. ašys ir 
ratai).

Pakabos sistema sudaryta iš elastingųjų komponentų, amortizavimo kom-
ponentų ir ratų.

Elastingieji komponentai suteikia atraminę funkciją. Jie neutrali-
zuoja dėl kelio nelygumų atsirandančius svyravimus.

Amortizavimo komponentai savo funkcijomis prisideda prie aukš-
čiau nurodytų spyruoklių veikimo – taip svyravimai tampa dar mažesni.

Ratai ne tik suteikia galimybę riedėti, tačiau prideda ir papildomo elastin-
gumo. Tai komponentas, kurį galima laikyti pirmine pakabos dalimi.

Pagal naudojamų komponentų tipą ir jų išdėstymą pakabos sistemas gali-
ma suskirstyti į skirtingus tipus:

Priklausoma pakaba: pakabos tipas, kuomet viena ašis tiesiogiai 
sujungia du ratus. Dažniausiai naudojama galiniams ratams.

Nepriklausoma pakaba: ant tos pačios ašies esantys ratai veikia 
nepriklausomai vienas nuo kito.

Specialioji pakaba: tai patobulinta versija, kurioje panaudojami abie-
jų aukščiau paminėtų tipų privalumai.

Aktyvioji pakaba: tai pakabos tipas, į kurį įdiegtos elektroninės prie-
monės, leidžiančios pasiekti efektyvesnį ir tikslesnį veikimą.
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PAKABOS SISTEMA – TAI AKTYVIOSIOS AUTOMOBILIO SAUGOS KOMPONENTAS. PAGRINDINĖ JOS PASKIRTIS – APSAUGOTI 
KĖBULĄ NUO SVYRAVIMŲ, ATSIRANDANČIŲ DĖL KELIO NELYGUMŲ. TAIP UŽTIKRINAMAS TINKAMAS AUTOMOBILYJE ESANČIŲ 
ASMENŲ KOMFORTAS. KITA PAKABOS PASKIRTIS – UŽTIKRINTI TINKAMĄ RATŲ KONTAKTĄ SU ŽEME – TIK TAIP ĮMANOMA PILNAI 
IŠLAIKYTI TINKAMĄ AUTOMOBILIO KONTROLĘ.
KĖBULO SVYRAVIMAI TURI NEVIRŠYTI NUSTATYTŲ DYDŽIŲ. SALONE ESANTIEMS KELEIVIAMS NETURI ATSIRASTI JOKIŲ NEMA-
LONIŲ POJŪČIŲ. NUSTATYTA, KAD ASMENS KOMFORTO RODIKLIS YRA 1 – 2 SVYRAVIMAI PER SEKUNDĘ. VIRŠIJUS ŠIĄ VERTĘ, 
NEIGIAMAI SUŽADINAMA NERVŲ SISTEMA. JEIGU SVYRAVIMŲ SKAIČIUS MAŽESNIS, AUTOMOBILYJE ESANTIEMS ASMENIMS GALI 
PASIREIKŠTI PYKINIMAS.

PAKABOS TIPAI IR KOMPONENTAI

Pakabos sistema susideda iš įvairių komponentų. Pagal jų išdėstymą ir 
sandarą pakabas galima skirstyti į skirtingus tipus.

Automobilio komponentai skirstomi į dvi dalis: amortizuojama masė (t. y. 
variklis, kėbulas, važiuoklė ir kt.) ir neamortizuojama masė (t. y. ašys ir 
ratai).

Pakabos sistema sudaryta iš elastingųjų komponentų, amortizavimo kom-
ponentų ir ratų.

Elastingieji komponentai suteikia atraminę funkciją. Jie neutrali-
zuoja dėl kelio nelygumų atsirandančius svyravimus.

Amortizavimo komponentai savo funkcijomis prisideda prie aukš-
čiau nurodytų spyruoklių veikimo – taip svyravimai tampa dar mažesni.

Ratai ne tik suteikia galimybę riedėti, tačiau prideda ir papildomo elastin-
gumo. Tai komponentas, kurį galima laikyti pirmine pakabos dalimi.

Pagal naudojamų komponentų tipą ir jų išdėstymą pakabos sistemas gali-
ma suskirstyti į skirtingus tipus:

Priklausoma pakaba: pakabos tipas, kuomet viena ašis tiesiogiai 
sujungia du ratus. Dažniausiai naudojama galiniams ratams.

Nepriklausoma pakaba: ant tos pačios ašies esantys ratai veikia 
nepriklausomai vienas nuo kito.

Specialioji pakaba: tai patobulinta versija, kurioje panaudojami abie-
jų aukščiau paminėtų tipų privalumai.

Aktyvioji pakaba: tai pakabos tipas, į kurį įdiegtos elektroninės prie-
monės, leidžiančios pasiekti efektyvesnį ir tikslesnį veikimą.

DIDESNIS
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Šis elastingasis komponentas yra įrengtas tarp ratų ir važiuoklės. Spyruo-
klių formos gali skirtis. Komponentas atlaiko automobilio masę ir sugeria 
dėl kelio nelygumų atsirandančius svyravimus.

Spyruoklių pagrindinis sandaros komponentas – tai į spiralę susuktas 
plieninis strypas. Komponento galai yra plokšti – taip pasiekiama geres-
nė atraminė padėtis. Spyruoklę veikiant išorinėms jėgoms, ji nuolat patiria 
įvairias sukimo deformacijas.
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PAKABOS ELASTINGIEJI KOMPONENTAI 

Sraigtinė spyruoklė

Žemiau parodyti dažniausiai naudojami elastingieji komponentai. Vienas iš jų – tai sraigtinė spyruoklė.

Torsiono strypas
Tai plieno strypas, kurio paskirtis yra atsverti sukimo jėgas. Strypo gale 
įdiegta rantyta įvorė, reikalinga jo įtvirtinimui. Vienas strypo galas yra pri-
tvirtinamas prie važiuoklės, kitas – prie pakabos svirties.

Vienas strypo galas yra pritvirtinamas specialiu būdu. Atsiradus išorinei 
sukimo jėgai, dėl savo elastingumo jis šiek tiek pasisuka – iš karto pasi-
reiškia atoveiksmis į priešingą pusę. Komponentas pasižymi dideliu kom-
paktiškumu ir dažniausiai yra naudojamas galinėje ašyje.

Pneumatinis blokas

Tai dar vienas elastingasis komponentas, dažniausiai naudojamas paka-
bose su aukščio reguliavimo sistema. Jis gali būti 2 tipų: hidropneumatinis 
(veikiantis oru ir dujomis) bei pneumatinis.

Transporto priemonėse su 
hidropneumatine ar pneu-
matine pakaba plieninės 
spyruoklės nenaudojamos. 
Jas pakeičia specialios sfe-
ros, pripildytos azoto dujų. 
Hidropneumatinės paka-
bos sistemos dažniausiai 
naudojamos Citroën mar-
kės automobiliuose.

Pneumatinės pakabos sistemose vietoje plieninių spyruoklių naudojami 
pneumatiniai komponentai.

Spyruok-
lių



21

Audi nuotrauka 2016©

www.MONROE100.com

NAUJOVĖS IR KOKYBĖ NUO 1916

Tinka Audi automobiliams: A1 - A4 - A5 - A6 - A7 - Q3 - Q5

SKIRTA PASAULINEI ATSARGINIŲ DETALIŲ RINKAI

M465_210x297_Stamp_Project_Audi_LT_01.indd   1 15/07/16   11:32



22

4 — WWW.EURECAR.ORG

AMORTIZAVIMO IR STABILUMO UŽTIKRINIMO 
KOMPONENTAI

Amortizatoriai

Amortizatoriai sugeria spyruoklių svyravimus ir sustabdo jų perdavimą į 
kėbulą.

Dažniausiai naudojami dujiniai ir hidrauliniai amortizatoriai. Pastarieji vei-
kia pagal slėgio perdavimo skysčiu dėsnį, pasireiškiantį tiek suspaudimo, 
tiek išsitiesimo cikle.

Komponentą sudaro cilindro viduje judantis stūmoklis. Cilindro vidus užpil-
dytas tepalu. Naudojant stūmoklyje esančius vožtuvus, tepalas cirkuliuoja 
iš vienos kameros į kitą. Svyravimų amortizavimo laipsnis reguliuojamas 
kontroliuojant tepalo pralaidumą.

Dujiniai amortizatoriai yra panašūs į aukščiau nurodytus tipus, tačiau jie 
yra dar labiau patobulinti: jų veikimui naudojamos suspaustos azoto dujos. 
Hidraulinis skystis yra veikiamas pastovaus slėgio – tokiu būdu amortiza-
toriai pasižymi dar greitesne reakcija bei jų veikimas tampa tylesnis.

Stabilizatorius 

Stabilizatoriaus paskirtis: atliekant posūkį ar važiuojant nelygiu paviršiumi 
apsaugoti transporto priemonę nuo pasvirimo.

Jį sudaro spyruoklinio plieno strypas, įrengtas tarp dviejų tos pačios ašies 
ratų svirčių. Prie kėbulo komponentas tvirtinamas centrine dalimi. Posūkio 
metu vienas ratas atsiduria žemesnėje padėtyje, kitas – aukštesnėje. Stry-
pą paveikia sukimo jėga – įvykus sukimo atoveiksmiui, kėbulas apsaugo-
mas nuo pasvirimo į vieną pusę. Tas pats reiškinys įvyksta ir įvažiavus į 
duobę ar užvažiavus ant kliūties.

Dviguba trikampė svirtis

Šis komponentas naudojamas nepriklausomos pakabos sistemose. Jis 
sujungia kėbulą ir ratus. Prie šio komponento yra pritvirtintas pasukama-
sis kakliukas. Posūkio metu trikampė svirtis suteikia galimybę ratui judė-
ti aukštyn-žemyn – taip pagerinamos ratų pasukimo savybės. Pakabos 
svirtys gali būti sumontuotos skersai, įstrižai, išilgai (arba naudojama dau-
giasvirtė pakaba).
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Šioje sistemoje kėbulo atstumas iki žemės reguliuojamas automatiškai – 
tai priklauso nuo greičio. Amortizacijos kietumas automatiškai reguliuoja-
mas pagal du skirtingus režimus: sportinį ir komforto. Priekinis gravitacijos 
centras gali nusileisti 15 mm, galinis – 11 mm. Dėl to galima išgauti didesnį 
stabilumą ir sumažinti degalų suvartojimą. Esant prastai kelio dangai, kė-
bulo aukštis gali būti pakeliamas iki 13 mm.

Hydractive 3 pakabos režimą galima keisti bet kuriuo metu: iš minkšto 
pakabos režimo (didesnis komfortas) į kietesnį pakabos režimą (didesnis 
stabilumas) ir atvirkščiai. Vairavimo stiliaus ir kelio profi lio registravimas 
vykdomas nenutrūkstamai.

Hydractive 3 Citroën C5 pakaba

AKTYVIOSIOS PAKABOS SISTEMOS

Idealios pakabos atveju, ratų padėtis kėbulo atžvilgiu turėtų visiškai ne-
sikeisti. Įvairių aktyviųjų pakabos sistemų paskirtis yra kontroliuoti amor-
tizacijos kietumą. Hidraulinėse ir pneumatinėse sistemose automobilio 
aukštis reguliuojamas atsižvelgiant į jo masę ir kelio sąlygas – tam naudo-

jami elektromechaniniai komponentai. Toliau aprašomi trys tokių pakabų 
pavyzdžiai. 

Pagrindiniai sistemos komponentai:

• Integruotas hidroelektroninis blokas  -1-, skirtas sistemos procesų 
valdymui. Autonominiame slėgio generatoriuje esantis siurblys varo-
mas elektros varikliu. Šis variklis veikia nepriklausomai nuo automo-
bilio apsukų skaičiaus ir tik esant poreikiui (greitis – 2300 aps./min). 
Autonominis slėgio generatorius apjungia įvairias funkcijas: srauto 
reguliavimą, apsaugą nuo priekinės dalies nusėdimo ir kitas saugu-
mo funkcijas.

• Priekiniai atraminiai komponentai  -2-.

• Priekiniai -3- ir galiniai  -6- pakabos kietumo reguliatoriai ir jų sferos.

• Elektroniniai aukščio reguliatoriai  -4- -7- prijungti prie stabilizatorių.

• Galinai hidropneumatiniai cilindrai  -5-.

• Valdymo blokas  -8-.

• Jutiklis -9- matuojantis vairo pasukimo kampą ir jo kampinio poslinkio 
greitį.

• Hidraulinio skysčio rezervuaras  -10-.

• Akseleratoriaus padėties jutiklis -11-.

• Stabdžių slėgio jutiklis  -12-, Komponentas suteikia informaciją apie 
stabdžių pedalo paspaudimo jėgą.

• Supaprastinta hidraulinė schema pavaizduota žemiau.
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Šių sistemų veikimo principas yra paremtas kintamuoju aukščio reguliavi-
mu, kontroliuojamu į stūmoklius paduodant skirtingą tepalo kiekį. Taip pat 
pakabos svyravimai amortizuojami naudojant dujas – sferoje jos susitrau-
kia arba išsiplečia.

Šios sferos – tai hidrauliniai ir akumuliaciniai komponentai, susidedantys iš 
dviejų membrana atskirtų kamerų. Viena iš jų yra pripildyta azoto dujų, kita 
sujungta su hidrauline grandine. Azoto slėgis visada yra pastovus – taip 
užtikrinamos geriausios dujų savybės. 

Kiekvienoje ašyje įdiegta trečioji sfera bei kietumo reguliatorius, skirtas 
svyravimų slopinimui ir papildomos sferos aktyvavimui. Įsijungiant spor-
tiniam režimui, viena sfera izoliuojama, įsijungiant komforto režimui – ati-
tinkama sfera aktyvuojama. Procesas vyksta remiantis įvairiais rodikliais: 
aukščio jutiklių, vairo padėties jutiklių rodiklių, stabdžių slėgio informacija, 
taip pat variklio apsukų skaičiumi. Informacija perduodama per multiplek-
savimo tinklą.

1 Apsauginis vožtuvas 6 Papildoma sfera
2 Aukščio reguliatorius 7 Amortizatorius
3 Elektromagnetinis vožtuvas 8 Rutulinis vožtuvas
4 Kietumo reguliatorius 9 Velenas
5 Pakabos cilindrai

Audi A8 pneumatinė pakaba

Pneumatinė pakaba suteikia galimybę reguliuoti kėbulo aukštį. Sistema 
automatiškai prisitaiko prie kelio nelygumų ir vairavimo stiliaus. Pakaba ir 
amortizatoriai automatiškai susireguliuoja pagal jutiklių užfi ksuotus įvairius 
parodymus.

Šis pakabos tipas pasižymi dideliu lankstumu, kokybišku svyravimų amor-
tizavimu ir savaiminiu susireguliavimu. Pastovus kėbulo aukštis išlaiko-
mas nepriklausomai nuo transporto priemonės apkrovos. 

Naudojant vertikalios kėbulo akceleracijos jutiklius, galima lengvai identifi -
kuoti kelio struktūrą. Vairavimo stilius gali būti fi ksuojamas remiantis trans-

porto priemonės greičiu ir ratų pasukimo kampu. 
Galima pasirinkti 3 skirtingas svyravimų amortiza-
vimo programas: automatinę, komforto ir sportinę. 
Kiekviena programa aktyvuojama atsižvelgiant į 
kelio sąlygas ar vairuotojo pageidavimus. Sistema 
ženkliai padidina vairavimo saugumą ir komfortą. 
Pneumatinė sistema su prisitaikančiu amortizavi-
mu suteikia galimybę kiekvieną amortizatorių regu-
liuoti nepriklausomai nuo kitų.

s
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automobilio 
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Pasirinkite 
automobilio 
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automobilio 
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3.

5.

FORD GALAXY 
(WGR)/1.9 TDI 

(96 kW)
/2003-2006

6.
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automobilio 

markę

1.

2.

Raskite konkrečiam 
automobilio modeliui 

tinkančias prekes
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Pneumatinę pakabą sudaro oro tiekimo įrenginys, sukuriantis reikiamą 
slėgį, taip pat aukščio jutikliai, pneumatinių spyruoklių bei prietaisų sky-
delio indikatoriai. 

Oro tiekimo įrenginį sudaro valdymo blokas, kompresorius su sausinimo 
fi ltru, išleidimo vožtuvai, taip pat kompresoriaus ir vožtuvų relės. 

Pneumatinės spyruoklėms oras tiekiamas per vožtuvų mazgą. Procesas 
vyksta tol, kol transporto priemonės kėbulas pasiekia reikiamą aukštį. Kė-
bulo aukštis registruojamas naudojant aukščio jutiklius.

Kiekvieną pakabos bloką valdo elektromagnetinis vožtuvas, atitinkamai 
atidarantis ir uždarantis sujungimą su grandine. Tiek priekinėje, tiek gali-
nėje ašyje elektromagnetiniai vožtuvai aktyvuojami poromis.

Veikiant grandinei, atsižvelgiama į skirtingus aktyvavimo periodus. Vienas 
iš jų – tai slėgio padidinimo periodas, per kurį oras atitinkamai suspau-
džiamas ir per elektromagnetinius vožtuvus perleidžiamas į pneumatines 
spyruokles. Per kitą vožtuvą oro perteklius patenka į oro talpyklą.

Kitas veikimo etapas – slėgio mažinimo periodas. Atidaromi pakabos 
bloko ir išleidimo vožtuvai. Per pastarąjį vožtuvą oras patenka į triukšmo 
slopintuvą ir oro fi ltrą, tada – į išorę.
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Jutiklių, valdymo ir aktyvavimo įtaisų diagrama

Prisitaikančioji (DCC) VW Golf pakaba

Ši pakabos sistema automatiškai pritaiko amortizavimo laipsnį pagal ke-
lio sąlygas. Specialiu mygtuku galima pasirinkti 3 skirtingas amortizavimo 
programas: įprastinę, sportinę ir komforto.

Įprastinis režimas – tai tarpinis variantas tarp minkštojo ir kietojo režimo. 
Esant sportiniam režimui, amortizavimas tampa kietesnis. Esant komforto 
režimui, amortizavimas tampa minkštesnis.

Amortizavimas automatiškai adaptuojamas pagal transporto priemonės 
važiavimo sąlygas. Sistema leidžia išvengti automobilio pasvirimo ar paki-
limo. Aktyvavus sportinį režimą, sportinės charakteristikos aktyvuojamos ir 
vairo sistemoje – automobilio valdymas tampa dar tikslesnis. 

Pakabos sistema yra sudaryta iš šių komponentų: 4 amortizatorių, regu-
liuojamų pagal charakteristikų kreives; valdymo bloko, turinčio bendrąją 
sąsają su automobilio CAN sąsaja; elektroninio amortizavimo valdymo 
bloko; 3 daviklių kėbulo svyravimų matavimams; 3 jutiklių, matuojančių 
vertikalų ratų judėjimą.
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Pakabos kietumas reguliuojamas naudojant kintamų charakteristikų amor-
tizatorius. Į juos įdiegti elektromagnetiniai vožtuvai. Būtent šia savybe jie 
skiriasi nuo dvigubo vamzdelio amortizatorių. Atsižvelgiant į vairuotojo 
veiksmus, kelio sąlygas, automobilį veikiančias jėgas, valdymo blokas ak-
tyvuoja amortizatorių vožtuvų maitinimą. Transporto priemonėje yra įdiegti 

įvairūs jutikliai, kurių duomenys nuolat siunčiami į valdymo bloką. Pakabos kietumas reguliuojamas naudojant kintamų charakteristikų amor- įvairūs jutikliai, kurių duomenys nuolat siunčiami į valdymo bloką. 

Jutiklių, valdymo ir aktyvavimo komponentų diagrama
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Pakabos kietumas reguliuojamas naudojant kintamų charakteristikų amor-
tizatorius. Į juos įdiegti elektromagnetiniai vožtuvai. Būtent šia savybe jie 
skiriasi nuo dvigubo vamzdelio amortizatorių. Atsižvelgiant į vairuotojo 
veiksmus, kelio sąlygas, automobilį veikiančias jėgas, valdymo blokas ak-
tyvuoja amortizatorių vožtuvų maitinimą. Transporto priemonėje yra įdiegti 

įvairūs jutikliai, kurių duomenys nuolat siunčiami į valdymo bloką. Pakabos kietumas reguliuojamas naudojant kintamų charakteristikų amor- įvairūs jutikliai, kurių duomenys nuolat siunčiami į valdymo bloką. 

Jutiklių, valdymo ir aktyvavimo komponentų diagrama
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Pakabos kietumas reguliuojamas naudojant kintamų charakteristikų amor-
tizatorius. Į juos įdiegti elektromagnetiniai vožtuvai. Būtent šia savybe jie 
skiriasi nuo dvigubo vamzdelio amortizatorių. Atsižvelgiant į vairuotojo 
veiksmus, kelio sąlygas, automobilį veikiančias jėgas, valdymo blokas ak-
tyvuoja amortizatorių vožtuvų maitinimą. Transporto priemonėje yra įdiegti 

įvairūs jutikliai, kurių duomenys nuolat siunčiami į valdymo bloką. Pakabos kietumas reguliuojamas naudojant kintamų charakteristikų amor- įvairūs jutikliai, kurių duomenys nuolat siunčiami į valdymo bloką. 

Jutiklių, valdymo ir aktyvavimo komponentų diagrama
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Jutiklių, valdymo ir aktyvavimo komponentų diagrama
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• Patikrinama, ar tinkamai veikia amortizatoriaus užsandarinimas. Esant nuotėkiui, amorti-
zatoriaus veikimo efektyvumas bus prastesnis. Tepalo nuotėkis gali pasireikšti esant bet 
kokiems amortizatoriaus pažeidimams. Taip pat būtina patikrinti, ar nepažeistos guminės 
apsaugos ir guminė atrama.

• Gali atsirasti barškėjimas ar švilpimas. Bet koks strypo pažeidimas gali neigiamai paveikti 
tarpiklius. Esant aukščiau nurodytiems požymiams, patikrinama, ar nepažeistos gumi-
nės apsaugos bei guminė atrama. Kitais atvejais triukšmą gali sukelti įtrūkę ar deformuoti 
amortizatoriaus tvirtinimo mazgai.

• Amortizatoriaus deformaciją ar lūžimą dažniausiai sukelia stiprūs smūgiai, taip pat netin-
kamas sumontavimas ar prasta amortizatorių tvirtinimo mazgų būklė.

• Esant nuotėkiui amortizatoriuje, jį būtina keisti. Taip pat keičiamos ir guminės apsaugos 
ar guminės atramos.

• Esant prastai amortizatoriaus būklei, jį būtina pakeisti. 
• Esant amortizatoriaus deformacijai ar lūžimui, jis pakeičiamas. Patikrinami tvirtinimai prie 

kėbulo ir pakabos svirčių. 
• Visada keičiami tik abu tos pačios ašies amortizatoriai.

Amortizatorius

• Tepalo nuotėkiai.
• Neįprastas triukšmas.
• Deformacija ar lūžimas.

DAŽNIAUSI GEDIMAI 

Pakabos sistemos mechaniniai komponentai gali patirti mechaninį nuo-
vargį, nusidėvėjimą, gali pasireikšti jų užstrigimas ar lūžimas. Dėl šios 
priežasties yra itin svarbu periodiškai atlikti patikrą bei remontą. Procedūrų 
metu griežtai vadovaujamasi gamintojo nurodymais.

Žemiau nurodyti dažniausiai galintys atsirasti gedimai pagrindiniuose pa-
kabos komponentuose.

Spyruoklė

Dažniausia spyruoklės problema – tai korozija, aukščio sumažėjimas dėl mecha-
ninio nusidėvėjimo, lūžimas.

Patikrinama spyruoklės ir jos pagrindo būklė. Spyruoklei trinantis į pagrindą, nuo jos atsky-
la smulkios atplaišos, sukeliančios apsauginio sluoksnio nusitrynimą. Atsivėrus spyruoklės 
metalui, dėl drėgmės gali atsirasti korozija. Lūžimai gali atsirasti dėl įtampos, pasireiškian-
čios spyruoklei susispaudžiant ir išsitiesiant. Sumažėjus spyruoklės aukščiui, patikrinama, ar 
jis vis dar atitinka gamintojo nurodytą dydį.

Nežymi korozija eliminuojama naudojant specialius dažus. Esant plataus masto korozijai, 
taip pat esant prastai spyruoklės būklei, kada ji neatitinka leidžiamų dydžių ar yra sulūžusi 
– spyruoklė pakeičiama. 
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Patikrinama stabilizatoriaus ir jo tvirtinimo mazgų būklė. Jei reikia, naudojant svertą, 
patikrinamas laisvas judėjimas.

Torsiono strypas

Patikrinama, ar torsiono strype nėra fi zinių pažeidimų, įtrūkimų ir pan. Patikrinama, ar tinka-
ma krumplių būklė. Jei reikia, naudojant svertą, patikrinamas laisvas judėjimas.

Dažniausi torsiono strypo defektai – tai laisvas judėjimas tvirtinimo taškuose, strypo defor-
macija ar lūžimas.

Atsiradus laisvam judėjimui, strypai ir trikampiai balansyrai pakeičiami. Esant deformacijai, 
įtrūkimams ar kitiems fi ziniams torsiono strypo pažeidimams, jis pakeičiamas nauju.

Stabilizatoriaus strypas  

Stabilizatoriaus galimi gedimai: laisvas judėjimas tvirtinimo mazguose, deformacija dėl išori-
nių smūgių ar lūžimas dėl mechaninio nuovargio (pasitaiko retai).

Atsiradus laisvam judėjimui, pažeisti tvirtinimo komponentai pakeičiami naujais. Esant stabi-
lizatoriaus deformacijai, jį būtina pakeisti nauju.
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Patikrinama guminė įvorė ir šarnyrų apsaugų būklė. Norint patikrinti laisvą 
judėjimą, rekomenduojama naudoti svertą. Taip pat patikrinama, ar nedeformuotos 
trikampės svirtys.

Pakaba su dviguba trikampe svirtimi

Pagrindiniai gedimai dažniausiai pasireiškia guminėse įvorėse ar pakabos 
šarnyruose. Šiuose komponentuose gali atsirasti laisvas judėjimas, jų vidinė 
dalis gali išdžiūti ar net sulūžti. Dėl stiprių smūgių pakabos svirtys gali defor-
muotis.

Pasireiškus guminės įvorės laisvam judėjimui ar lūžimui, ji pakeičiama. Esant laisvam ju-
dėjimui šarnyre, jis pakeičiamas taip pat. Keičiama ir deformuota svirtis – šio komponento 
suremontuoti neįmanoma.
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TECHNINĖS PASTABOS

CITROËN C5 (DC_), C5 (RC_), C5 Break (DE_)

Požymis
Pakabos skysčio nuotėkis iš galinio pakabos cilindro. PASTABA: ši techninė pastaba galioja tik transporto priemonėms su tam 
tikru važiuoklės numerių intervalu.

Priežastis Prastas sandarumas tarp cilindro korpuso ir guminės apsaugos.

Sprendimas
Remonto procedūra: – Patikrinama cilindro korpuso sandarinimo žiedo būklė. – Naudojant fl anšinę veržlę, pakeičiamas 
sandarinimo žiedas, esantis tarp cilindro korpuso ir guminės apsaugos. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo 
techninį konsultantą. Norėdami įsigyti atsarginių dalių, konsultuokitės su savo tiekėju.

PSA GRUPĖ

Apžvelgsime dažniausius pakabos mechaninių komponentų bei elektronikos gedimus. Priklausomai nuo gamintojo ir skirtingų modelių, nurodytų gedi-
mų kiekis per metus gali būti itin didelis. 

Gedimų aprašymai yra parinkti iš mūsų internetinės platformos, kurią galite rasti čia: www.einavts.com. Šioje platformoje galima rasti nemažai įvairių 
gedimų identifi kavimo būdų: paiešką pagal markę, modelį, modelių intervalą, gedimo paveiktą sistemą ar subsistemą.

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

Požymis
00774 – Kėbulo aukščio jutiklis, galinis kairysis RL – G76. 00775 – Kėbulo aukščio jutiklis, dešinysis galinis RR – G77. 00776 
– Kėbulo aukščio jutiklis, priekinis kairysis FL – G78. 01769 – Kėbulo aukščio  jutiklis , priekinis dešinysis FR – G289. Prietaisų 
skydelyje matomas pakabos sistemos gedimo pranešimas.

Priežastis Vieno ar kelių kėbulo aukščio jutiklių veikimo sutrikimas.

Sprendimas

Remonto procedūra: – Kėbulo aukščio jutiklis nuimamas, patikrinama jo pagaminimo data. – Jeigu pagaminimo data atitinka 
nurodytą intervalą, sugedęs jutiklis pakeičiamas atitinkamo numerio (nurodyta požymių dalyje) komponentu. PASTABA: šiame 
leidinyje pateikiama informacija galioja tik tam tikros pagaminimo datos aukščio jutikliams. Norėdami gauti daugiau informaci-
jos, kreipkitės į savo techninį konsultantą. Norėdami įsigyti atsarginių dalių, konsultuokitės su savo tiekėju.

VAG GRUPĖ

AUDI Q7 (4L)

Požymis

00142 – 008E – Vožtuvas priekinio kairiojo amortizatoriaus reguliavimui. Gedimas elektros grandinėje. N336. 00143 – 008F 
– Vožtuvas priekinio dešiniojo amortizatoriaus reguliavimui. Gedimas elektros grandinėje. N337. 00144 – 0090 – Gedimas 
elektros grandinėje. N338. 00145 – 0091 – Vožtuvas galinio dešiniojo amortizatoriaus reguliavimui. Gedimas elektros grandi-
nėje. N339.

Priežastis Gedimas pakabos sistemos valdymo bloke.

Sprendimas

Remonto procedūra: – Patikrinami pakabos sistemos valdymo bloko laidai ir jungtys. – Patikrinama vožtuvo srovė, ji turi būti 
tarp 650 mA – 2000 mA. – Patikrinama vožtuvo varža (1,66 omų +/- 6% esant -30ºC), (2,20 omų +/- 6% esant 20ºC), (3,61 
omų +/- 6% esant 110ºC). – Esant netinkamoms vožtuvo varžos vertėms, variklio valdymo bloke diagnostiniu įrankiu nuskai-
tomi gedimų kodai. – Naudojant diagnostinį įrankį, variklio valdymo bloke ištrinami gedimų kodai. – Jeigu viskas įvykdyta teisin-
gai ir gedimų kodai vis tiek atsiranda, pakeičiamas pakabos valdymo blokas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į 
savo techninį konsultantą.

VAG GRUPĖ

QASHQAI (J10, JJ10)
Požymis Esant didelei apkrovai ar ekstremaliai situacijai, galinė pakabos dalis veikia netinkamai.
Priežastis Netinkamas pakabos svirčių suvirinimas.

Sprendimas
Remonto procedūra: – Patikrinamos galinės pakabos svirtys, nustatoma, ar tinkamas jų suvirinimas. – Esant defektams, 
pakabos svirtis pakeičiama. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo techninį konsultantą. Žiūrėti paveikslą: A – 
netinkamo suvirinimo pavyzdys.

NISSAN

,
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Specialiai Jums!
Visa reikalinga informacija internete.

R  Mūsų portale 
R www.contitech.de/pic 
R Įveskite prekės kodą 
R Susipažinkite su prekei skirta informacija

R  Jūsų telefone
Nepriklausoma platforma, papildoma 
instaliacija nereikalinga
R Nuskenuokite ant pakuotės esantį QR kodą 
R Susipažinkite su prekės informacija

ContiTech Antriebssysteme GmbH
Hannover, Germany
aam@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam
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