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Sveiki, mieli klientai,
ramusis žiemos laikas jau praėjo ir prasideda tikras darbymetis servisams! 
Vasario pradžia pamalonino tikrai žiemiškais orais, kurie buvo palankūs tiek 
žiemos pramogoms, tiek akumuliatorių ir kitų sezono prekių prekybai. Vėliau 
pajutome ankstyvą pavasarį, kuris tikuosi suteikė pagreitį Jūsų verslui ir įnešė 
optimizmo. Taip pat noriu pasidžiaugti, jog jau 29 metus kartu su Jumis siekiame 
tikslų. Kovo 17 dieną AD Baltic atšventė įmonės gimtadienį. 
Antrasis 2017 metų Eure!TechFlash leidinys skirtas Jus supažindinti su vasarinių 
padangų asortimentu, jų savybėmis bei palengvinti padangų priežiūros ir 
remonto prekių paiešką ADCat užsakymų sistemoje. Šiam sezonui didžiausias 
dėmesys skiriamas gerai žinomam prekiniam ženklui  – LAUFENN. Manau, kad 
šios naujienos padės tinkamai pasirengti pavasario sezono darbams.
Per praėjusį laikotarpį AD Baltic įgyvendino šiuos projektus:

• Vykdėme akcijas populiariausioms filtrų (MANN-FILTER ir FILTRON) bei 
pakabos (TRW ir LEMFÖRDER) prekėms;

• Vasario 2 dieną dovanojome šventę krepšinio aistruoliams – Kauno Žalgirio 
arenoje kartu stebėjome Barselonos FC Barcelona ir Kauno Žalgirio ekipų 
Eurolygos rungtynes (89:85);

• Baigėsi multibranding‘o akcija, kurios nugalėtojai apdovanoti televizoriais, 
kompiuteriais, laikrodžiais bei kitais vertingais prizais;

• Papildytas HANKOOK akumuliatorių asortimentas;

• Per praėjusį laikotarpį organizavome šių produktų techninius mokymus:

• BOSCH stabdžių produkcijos savybės;

• CONTITECH skirstymo mechanizmo techniniai mokymai;

• CRC produkcijos (aerozolinių valiklių, alyvų, antikorozinių aerozolių) 
ypatybės ir tinkamas naudojimas;

• SWAG: variklio grandinė ir paskirstymo mechanizmo detalės; 

• Kvietėme į kondicionavimo sistemų pildymo F-dujomis mokymus.

• Prieš pavasario sezoną siūlome atnaujinti ir įsigyti licencijas HaynesPro 
automobilių techninės informacijos lyderio produktams. Ši sistema užtikrina 
prieigą prie svarbiausių duomenų apie remontą ir techninę priežiūrą;

• Sezonui atnaujinome motociklams skirtų prekių asortimentą. Papildėme 
TOTAL, CASTROL ir EUROL tepalų asortimentą bei akumuliatorių 
asortimentą: DYNAVOLT ir VARTA prekės ženklų produktais.

Galime pažadėti, kad artimiausiu metu pateiksime Jums dar daugiau gerų 
pasiūlymų, pakviesime į produktų techninius mokymus (informaciją sekite AD 
Baltic svetainėje http://adcat.adbaltic.lt ), o taip pat tęsime pradėtus darbus 
gerinant aptarnavimą, plečiant prekių asortimentą.

Darius Verbyla, 
AD BALTIC Lietuva direktorius

TURINYS

PADANGOS

AD BALTIC NAUJIENOS

TIEKĖJŲ NAUJIENOS

Naujieji 2017 metai su dar daugiau žinių

Verta būti lojaliu AD Baltic klientu!

AD Baltic asortimentas: naujos kartos padangų montavimo 
staklės „G8945ITD.26S MEMORY”

AD Baltic asortimentas: viskas ir dar daugiau – padangų 
montavimui ir remontui

Žieminių padangų stabdymo savybės vasarą (VGTU 
palyginamasis tyrimas)

LAUFENN: naujas Hankook „Laufenn“ vasarines padangas jau 
galima pirkti Europoje  

LAUFENN: vasarinės padangos – AD Baltic asortimente

DELPHI: su Delphi rečiau užsidega „Patikrink variklį“ 
signalizacijos lemputė

DELPHI: variklio valdymo produktų nomenklatūra

GATES: pagrindinių vandens siurblių gedimo priežasčių galima 
išvengti 

ELRINGKLINGER: būtina atsižvelgti į specifines tam tikrų variklių 
savybes

VALEO: oro valdymo sistemų portfelis
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NAUJIEJI 2017 METAI - SU DAR DAUGIAU ŽINIŲ! 

Atėjus naujiems metams, visi 
jaučiame poreikį tobulėti. Tai 
laikotarpis, kai kiekvienas iš 
mūsų sau kelia įvairius tikslus 
tobulėti. Kas pasižada mesti blogus 
įpročius, kas pradėti sportuoti, o 
kas planuoja gilinti žinias. AD Baltic 
savo klientams jau metų pradžioje 
pasiūlė net tris galimybes pagilinti ar 
atšviežinti žinias. 
Pradėjome nuo Denso techninių 
mokymų apie oro kondicionavimo 
sistemas ir kompresorius. Lektorius 
Richard Groot, atvykęs iš Nyderlandų, 
pasakojo bei demonstravo apie 
dažniausiai įvykstančius kompresorių 
gedimus, jų keitimą ir oro kondiciovimo 
sistemos techninę priežiūrą.
Vasario 15 d. mus aplankė Castrol 
atstovai  Rene Väli ir Rain Hein. Jie 
mokymų dalyvius supažindino su alyvų 
specifikacijomis, gamybos technologija 
ir naudojimo ypatumais.  Mokymų metu 
aktyviausi  dalyviai buvo apdovanoti 
Castrol prizais, o pabaigoje visi AD 
Baltic klientai gavo tiekėjo sertifikatus, 
įrodančius mokymų metu įgytas žinias.
Dar po savaitės vėl susirinkome 
pasisemti naujų žinių. Bosch atstovas 
Dangirutis Šapranauskas atvyko 
papasakoti apie stabdžių frikciją ir 
hidrauliką. Dalyviai turėjo galimybę 
stebėti video medžiagą, kurioje buvo 
demonstruojami veiksmai, kuriuos 
būtina atlikti norint teisingai atlikti 
stabdžių sistemos techninį aptarnavimą. 
Taip pat D. Šapranauskas pasakojo 
apie būtinus įrankius, kuriuos privaloma 
turėti dirbant su stabdžiais.

R. Väli (dešinėje) ir R. Hein (kairėje). R. Väli  demonstruoja Castrol alyvos privalumus

D. Šapranauskas pasakoja apie važiavimo 
metu atsirandančių vibravimų ar neaiškių 

garsų priežastis

R. Groot pasakoja apie reikiamą alyvos kiekį 
naujame kompresoriuje
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VERTA BŪTI LOJALIU AD BALTIC KLIENTU!

Vasario 2 dieną Kauno Žalgirio arenoje susirėmė Kauno Žalgiris ir 
Barselonos FC Barcelona. Šio susitikimo metu sirgalių emocijos 
pasiekė aukščiausią tašką. Išplėšusi pergalę, Kauno Žalgirio komanda 
padovanojo nepamirštamą reginį ne tik susirinkusiems sirgaliams, 
tačiau ir lojaliausiems Kauno regiono AD Baltic klientams. Klientai 
visas varžybas stebėjo būdami išskirtinėje VIP ložėje, kurioje karštas 
emocijas vėsino gaivieji gėrimai bei gardus maistas. Tik AD Baltic 
klientams skirtoje ložėje tvyrojo neapsakoma rungtynių įtampa ir 
pergalės nuojauta. 
Džiaugiamės, kad susirinkę lojalūs AD Baltic klientai turėjo progą 
gyvai stebėti atkaklias rungtynes ir tuo pačiu galėjo neformalioje bei 
nuotaikingoje aplinkoje pasikalbėti su AD Baltic komanda, kuri be 
abejonės išgirdo kiekvieno kliento pastebėjimus. Dėkojame Jums, jog 
esate kartu ir tikimės dar ne kartą su pakilia nuotaika ne tik stebėti, 
tačiau ir kartu keliauti link pergalių!
Kovo 1-oji atnešė ne tik kalendorinį pavasarį į Lietuvą, tačiau ir malonių 
dovanų lojaliems klientams. Tą dieną AD Baltic ofise vyko pagrindinių 
prizų įteikimas  klientams, kurie dalyvavę išskirtinėje AD Baltic 
organizuotoje akcijoje laimėjo pagrindinius prizus. 
Po prizų įteikimo, klientai turėjo išskirtinę galimybę pasidalinti ne tik 
savo pergalės džiaugsmu, tačiau ir išsakyti savo idėjas generaliniam 
AD Baltic direktoriui Kęstučiui Tubučiui. 
Dar kartą sveikiname klientus bei linkime ir toliau kartu su AD Baltic 
siekti tikslų. 

Pagrindinių prizų įteikimas AD Baltic klientams

Klientai dalinasi mintimis kartu su generaliniu AD 
Baltic direktoriumi K.Tubučiu 

Lojalūs AD Baltic klientai mėgaujasi 
varžybų akimirkomis
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 Naujos kartos padangų montavimo 
staklės „G8945ITD.26S MEMORY”

ADCat užsakymo numeris: G8945ITD.26S
Savybės:
• Patentuotas besvirtės sistemos įrankis, padeng-

tas plastiku, apsaugai nuo įbrėžimų;
• Lengvas išmontavimas (viršutinio borto ir apatinio 

borto). Išmontavimas dviem įrankio judesiais (aukštyn ir žemyn);
• Stovo atlenkimas suprojektuotas taip, kad taupytų vietą;
• Įrankio atmintis – ratlankio krašto įsiminimas, tereikia nustatyti vieną kartą ir 

įrankis, paspaudus pedalą, grįžta į atmintyje užprogramuotą padėtį;
• Dviejų padėčių nubortavimo įrankis;
• Indukcinis elektros variklis su nuolatiniu greičio reguliavimu (0-16 aps/min);
• Tinka visoms iki 45’ (1143mm) skersmens padangoms; 
• Puikiai tinka ratlankiams nuo 10’ iki 26’ skersmens ir 15’ (381mm) aukščio;
• Greito fiksavimo įtaisas su plastiku dengtu centravimo kūgiu;
• Centrinio fiksavimo griebtuvas tinkamas ir ratlankiams su labai aukšta palange; 
• Įrankių dėklas (G1000A55); 
• Pedalas su manometru ir balansiniu vožtuvu pripūtimo įrankiui; 
• Bekamerinių padangų pripūtimo įranga; 
• Nubortavimui skirta pagalbinė ranka (PLUS91AKC); 
• Rato keltuvas (G800A121). 
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G7645D.26AD Ravaglioli padangų montavimo 
staklės, sukurtos pagal specialų AD Baltic 
užsakymą

Chicago Pneumatic (ASV)  CP7748 - 1/2” 
kompozitinis pneumatinis veržliasūkis

G3.140RS Ravaglioli ratų balansavimo staklės 

COMPAC (Danija) Mobilus hidraulinis domkratas 2T-C G3

ADCat užsakymo numeris: G7645D.26AD
Savybės:
• Automatinis įrankio fiksavimas tinkamu atstumu nuo ratlankio;
• 2 pozicijų nubortavimo įrankis greitesniam darbui;
• Pneumatinis įrankio valdymas;
• Sustiprinta didesnių matmenų konstrukciją, užtikrina didesnį stabilumą;
• Pavarų dėžė irengta tarp dviejų plieninių plokščių, užtikrina konstrukcijos 

stabilumą;
• Indukcinis elektros variklis su nuolatiniu greičio reguliavimu;
• Ratlankių skersmuo: 10”-28,5”; 
• Pedalu valdomas pripūtimo įrankis su manometru ir greito pripūtimo vožtuvu;
• Pneumatinė pagalbinė ranka. 

ADCat užsakymo numeris: 8941077480
Savybės:
• Dviejų plaktukų mechanizmas;
• Ašies skersmuo: 1/2“;
• Maksimalus sukimo momentas: 1250 Nm;
• Aps./min.: 1200;
• Svoris: 2 kg.

ADCat užsakymo numeris: G3.140RS
Savybės:
• Eco-Weight funkcija, kurios dėka taupomi svareliai;
• Ratlankio ovalumo patikra;
• Dvigubas LED ekranas;
• Automatinis ratlankio matmenų įvedimas (atstumas, plotis, skersmuo);
• Paslėptų svarelių programa;
• Automatinis sustojimas svarelio vietoje;
• Ratlankių skersmuo: 10“-26”;
• Balansavimo ciklo trukmė: 6 s;
• Balansavimo greitis: <100 aps./min.

ADCat užsakymo numeris: G3.140RS
Savybės:
• Keliamoji galia: 2 tonos;
• Darbinis aukštis: 80-500 mm;
• Ilgis: 730 mm;
• Greitas kėlimas be apkrovos.

Užsakymai telefonu Lietuvoje: Artūras Sabaliauskas, tel.: 8 686 74 473 ; el. paštas: a.sabaliauskas@adbaltic.lt
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Padangų žymėjimo kreidutė Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Geltona kreidutė 1 2338102

VISKAS IR DAR DAUGIAU – 
PADANGŲ MONTAVIMUI IR REMONTUI

PADANGŲ MONTAVIMO MEDŽIAGOS

Viskas žymiai paprasčiau, kai nereikia sukti galvos, kur rasti vieną ar kitą reikalingą detalę, ar priemonę. 
Įsiklausę į savo klientų pageidavimus stengiamės koncentruotai pateikti Jums priemones, kurių gali reikėti 
montuojant ar remontuojant padangas.

Klijuojami svareliai Svoris Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Universalūs plieniniai klijuojami svareliai
5 g (60 g) 100 TPALU-FE-ECO

4x5 g + 4x10 g (60 g) 100 TPALU-FE-ECO2

Ventiliai bekamerinėms padangoms ir jų priedai Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Ventilis TR413 100 TR413

Ventilis TR414 100 TR414

Ventilio plastikinė galvutė 1000 VC8

Ventilio vožtuvas 1000 9001

Kalami švininiai balansavimo svareliai plieniniams ir lietiems ratlankiams Svoris Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Universalus balansavimo svarelis plieniniams ratlankiams

5 g 200 0105

10 g 100 0110

15 g 100 0115

20 g 100 0120

25 g 100 0125

30 g 100 0130

35 g 100 0135

40 g 100 0140

45 g 100 0145

Universalus balansavimo svarelis lietiems ratlankiams

5 g 100 0405

10 g 100 0410

15 g 100 0415

20 g 100 0420

25 g 100 0425

30 g 100 0430

35 g 100 0435

40 g 100 0440

45 g 100 0445

Montavimo / sandarinimo pastos Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Vidinių paviršių sujungimo vietos sandarinimo priemonė 1l 1 6005003

Padangų montavimo pasta, standartinė, 4kg 1 ACRYLMED GREEN 4KG

Padangų montavimo pasta su sandarinimo priedais, 4kg 1 ACRYLMED RED 4KG

Padangų montavimo pasta su priedais prieš užšalimą, 4kg 1 ACRYLMED BLUE 4KG

Montavimo pasta balta 5kg 1 600MP05

Montavimo pasta balta 3kg 1 600MP03

Padangų talkas 500gr 1 6007000
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Padangų žymėjimo kreidutė Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Geltona kreidutė 1 2338102

Klijuojami svareliai Svoris Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Universalūs plieniniai klijuojami svareliai
5 g (60 g) 100 TPALU-FE-ECO

4x5 g + 4x10 g (60 g) 100 TPALU-FE-ECO2

Ventiliai bekamerinėms padangoms ir jų priedai Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Ventilis TR413 100 TR413

Ventilis TR414 100 TR414

Ventilio plastikinė galvutė 1000 VC8

Ventilio vožtuvas 1000 9001

Kalami švininiai balansavimo svareliai plieniniams ir lietiems ratlankiams Svoris Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Universalus balansavimo svarelis plieniniams ratlankiams

5 g 200 0105

10 g 100 0110

15 g 100 0115

20 g 100 0120

25 g 100 0125

30 g 100 0130

35 g 100 0135

40 g 100 0140

45 g 100 0145

Universalus balansavimo svarelis lietiems ratlankiams

5 g 100 0405

10 g 100 0410

15 g 100 0415

20 g 100 0420

25 g 100 0425

30 g 100 0430

35 g 100 0435

40 g 100 0440

45 g 100 0445

Montavimo / sandarinimo pastos Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Vidinių paviršių sujungimo vietos sandarinimo priemonė 1l 1 6005003

Padangų montavimo pasta, standartinė, 4kg 1 ACRYLMED GREEN 4KG

Padangų montavimo pasta su sandarinimo priedais, 4kg 1 ACRYLMED RED 4KG

Padangų montavimo pasta su priedais prieš užšalimą, 4kg 1 ACRYLMED BLUE 4KG

Montavimo pasta balta 5kg 1 600MP05

Montavimo pasta balta 3kg 1 600MP03

Padangų talkas 500gr 1 6007000

Lopai, virvutės bei grybai Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Grybas su adata 6mm 24 3001006

Grybas su adata 8mm 20 3001008

Sandarinimo virvutės 204mm 25 2001104

Plona juoda sandarinimo virvutė 50 2001104

Guminės sandarinimo virvutės 6mm 60 3002006

Sandarinimo virvutės 100mm 60 H300003

Pastiprintas lopas 75x90mm 20 1003015

Pastiprintas lopas 75x125mm 10 1003014

Pastiprintas lopas 65x115mm 10 1003012

Pastiprintas lopas 55x75mm 20 1003010

Lopas ovalus 90x45mm 30 1001740

Lopas ovalus 74x37mm 30 1001720

Lopas apvalus 55mm 30 1000550

Lopas apvalus 30mm 100 1000300

Lopas apvalintais kampais 35mm 100 1002350

Diagonalinių padangų lopai 80mm 20 1004102

Diagonalinių padangų lopai 60mm 30 1004101

Remonto / montavimo įrankiai Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Šepetys 1 6001001

Specialus įrankis sandarinimo virvutei 1 7001013

Gumos gramdiklis 1 7001029

Įrankis lopui išlyginti 38mm x 3mm 1 7001030

Skylės praplatinimo įrankis 1 7001039

Klijų nuėmimo įrankis 1 7001053

Ventilių instaliavimo įrankis, plienas 1 8001070

Ventilių instaliavimo įrankis (stiprus plastikas) 1 8001071

Standartinis ventilio vožtuvo išėmėjas 1 8001051

Standartinis ventilio vožtuvo/ventilio išėmėjas 1 8001050A

4 dalių ventilio remonto įrankis 1 8001061

Padangų montavimo replės 1 7001050

Įrankis sandarinimo juostelėms 1 7001010

Padangos remonto rinkinukas (virvutės, klijai, įrankiai) 12 2001102SK

Remonto chemija Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Gumos valiklis, degus 5l 1 6005000G

Gumos valiklis, degus 1l 1 6005000

Stiprūs klijai, nedegūs 1l 1 6006111

Stiprūs klijai 250ml 1 6006101

Greitai džiūstantys klijai 250ml 1 2338104

PADANGŲ REMONTO PRIEMONĖS

VISKAS IR DAR DAUGIAU – PADANGŲ MONTAVIMUI IR REMONTUI
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Žieminių padangų stabdymo savybės vasarą
(VGTU palyginamasis tyrimas)

Šiuolaikiniai padangų gamintojai siūlo 
keleto tipų tam pačiam sezonui skirtų 
padangų, kurios skiriasi gumos mišinio 
sudėtimi ir kietumu, protektoriaus raštu 
ir jo tipu, apkrovos, greičio indeksu ir kt. 
parametrais.  Nepaisant to, neretai pasi-
taiko vairuotojų, kurie šaltajam metų se-
zonui dėl per mažo protektoriaus rašto 
gylio, nebetinkamas žiemines padangas 
linkę eksploatuoti vasarą. Pagrindinis 
šios tendencijos argumentas yra vasarą 
leidžiamas didesnis padangos nudėvė-
jimas.  Vairuotojai greičiausiai pritars, 
kad vasarą žieminėmis padangomis 
„apautas“ automobilis, kritinėmis va-
žiavimo sąlygomis ar atliekant staigius 
manevrus, bus nesaugus, o esant ne-
palankioms sąlygoms (lietus, aukšta ar 

žema temperatūra), toks taupymo pasi-
rinkimas gali tapti nelaimės kelyje prie-
žastimi. 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
mokslininkai su jaunaisiais tyrėjais atliko 
eksperimentinį tyrimą, kuriuo siekta įvertinti 
netinkamo padangų pasirinkimo reikšmę 
automobilio stabdymo efektyvumui.

Siekiant gauti kuo tikslesnius duomenis, 
stabdymo manevro metu automobilio peda-
las buvo spaudžiamas robotizuota sistema. 
Tokiu būdu išryškintas skirtingų padangų 
sukeliamas efektas. Bandymų metu buvo 
naudojama moderni Vokietijos ir Vengrijos 
kompanijų įranga (1 pav.), kuria atskirai 
fiksuoti rato ir automobilio greičiai, automo-
bilio lėtėjimo pagreičiai. Intensyvios trinties 

sukeliamiems termodinaminiams proce-
sams matuoti buvo naudojama aukšto daž-
nio termokamera. 

Bandymų metu naudotas vidutinio kietumo 
antrą sezoną eksploatuojamas žieminių 
padangų komplektas. Palyginimui naudotų 
vasarinių padangų komplektas iki bandymo 
buvo eksploatuotas keturis sezonus. Žiemi-
nių ir vasarinių padangų protektoriaus rašto 
gyliai bandymo metu buvo atitinkamai 8 ir 
3 mm. Tyrimai buvo atliekami vasariškomis 
važiavimo sąlygomis: aplinkos oro tempe-
ratūra +25 – +28 °C, kelio dangos tempe-
ratūra +27 – +32 °C, kelio danga – sausas 
asfaltas.

Vienas pagrindinių automobilio stabdymo 
efektyvumą  atitinkančių parametrų yra 

1 pav. Automobilis ir įranga paruošta bandymams
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padangų dinamikos srityje plačiai taiko-
ma charakteristika rodo padangos gene-
ruojamos išilginės kontakto  jėgos (šiuo 
atveju tam prilygintas automobilio lėtė-
jimo pagreitis) priklausomybę nuo rato 
santykinio slydimo, žr. 2 b pav.

2 b paveiksle taip pat pastebima, kad 
vasarinės padangos, esant tam pačiam 
rato slydimui, stabdymo metu sugeba 

pasiekiamas lėtėjimo pagreitis, žr. 2 a pav. 
Vasarinio mišinio padangų komplektas 
jų eksploatavimą atitinkančiomis sąlygo-
mis pasirodė ženkliai geriau. Užfiksuotas  
1 m/s2 lėtėjimo pagreičio skirtumas rodo, 
kad stabdymo metu automobilis su vasari-
nio mišinio padangomis kiekvieną sekundę 
greitį mažina 3,6 km/h daugiau. 

Kita automobilių saugumo, o konkrečiau 
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2 pav. Eksperimentinio tyrimo metu gauti automobilio lėtėjimo pagreičio skirtumai, naudojant skirtingo tipo 
padangų komplektus
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3 pav. Automobilio stabdymo kelias, naudojant skirtingo tipo padangų komplektus

b)

2 pav. Eksperimentinio 
tyrimo metu gauti 

automobilio lėtėjimo 
pagreičio skirtumai,

naudojant skirtingo tipo 
padangų komplektus

2 b paveiksle 
taip pat pastebima, 
kad vasarinės 
padangos, esant tam 
pačiam rato slydimui,
stabdymo metu 
sugeba generuoti 
didesnes kontaktines 
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4 pav. Padangos akvaplaniravimas

generuoti didesnes kontaktines jėgas ir 
automobiliu pasiekiamas didesnis lėtėjimo 
pagreitis. 

Taip pat buvo atliktas automobilio stabdy-
mo kelio palyginamasis skaičiavimas, žr. 3 
pav. Automobilio greičiui vis didėjant, vasa-
rinių padangų pranašumas prieš žiemines 
padangas proporcingai taip pat auga, ir 
esant sąlyginai nedideliam 70 km/h grei-
čiui, automobilis bus sustabdytas 3,4 metro 

arčiau, esant 90 km/h – 5,6 metro arčiau, o 
130 km/h – net 11,6 metro arčiau!

Padangos akvaplaniravimas pasireiškia, 
kai dėl vandens, esančio ant kelio pavir-
šiaus, padanga nebepajėgia išstumti jo iš 
kontaktinės zonos ir automobilis juda ant 
plonos vandens plėvelės, žr. 4 pav. Tokio-
mis sąlygomis prarandamos automobilio 
traukos, stabdymo ir stabilumo savybės, 
jis tampa sunkai arba visiškai nevaldomas. 

Akvaplaniravimo intensyvumas priklauso 
tiek nuo aplinkos, tiek nuo automobilio ir 
padangų savybių. Atitinkamai išskiriami šie 
pagrindiniai rodikliai: 
• Vandens plėvelės storis ant kelio pa-

viršiaus;
• Vandens savybės;
• Kelio dangos tipas ir būklė;
• Automobilio važiavimo greitis;
• Padangos protektoriaus rašto forma ir 

gylis;
• Padangos kontaktinio paviršiaus plo-

tas (padangos plotis, oro slėgis padan-
goje, ratui tenkanti vertikali apkrova).

Kelio paviršiaus temperatūrai krentant ir 
priartėjus prie 0 °C, didėja vandens tan-
kis, prasideda stingimas. Natūralu, kad 
stingstantį, šlapio sniego ar purvo pavidalo 
vandenį pašalinti iš padangos kontakto su 
kelio paviršiumi zonos yra sunkiau ir akva-
planiravimo reiškinys pasireiškia jau prie 
mažesnio automobilio važiavimo greičio. 
Todėl leistinas minimalus 1,6 mm ar jam ar-
timas protektoriaus rašto gylis neužtikrina 
minimalaus sukibimo ir saugaus važiavimo 
– tokios padangos turi būti keičiamos nau-
jomis, kitu atveju vairuotojas rizikuoja savo 
ir keleivių saugumu.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad sklandus van-
dens pašalinimas iš padangos kontakto 
zonos galimas tik esant pakankamam pro-
tektoriaus rašto gyliui. Rašto tipas ir forma 
(pvz. kryptinė, su plačiais vandens surinki-
mo ir nukreipimo kanalais padanga) bei to-
lygus ir simetriškas nudėvėjimas vandens 
išstūmimo intensyvumą ir akvaplaniravimo 
pradžią gali reikšmingai keisti.
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5 pav. Padangos kontaktinio paviršiaus vaizdai judant skirtingomis sąlygomis (Goodyear)

6 pav. VGTU mokslininkų akvaplaniravimo 
tyrimų akimirkos

5 paveikslėlyje vaizduojama padangų ga-
mintojo „Goodyear“ vasarinės, kryptinio 
tipo padangos kontaktinis paviršius, už-
fiksuotas specialiu akvaplaniravimo tyri-
mų stendu, padangai riedant ant vandens 
plėvele padengto paviršiaus. Pirmame iš 
kairės ir viduriniame paveikslėlyje matomi 
tų pačių naujų, nenudėvėtų padangų, rie-
dančių atitinkamai 80 ir 150 km/h greičiais 
kontaktiniai paviršiai. Dešiniame vaizde to-
kiu pat paviršiumi 80 km/h greičiu rieda ta 
pati, tik iki 1,6 mm protektoriaus rašto gylio 
nudilusi padanga. Pateiktame vaizdiniame 
pavyzdyje akivaizdžiai matosi kritiškai ma-
žas kontaktinio paviršiaus plotas, kai eks-
ploatuojama per daug nudilusi padanga. 
Vaizdai kalba patys už save ir abejotina, 
kad atsirastų keleivių sutinkančių sėsti į 
automobilį, kurio padangos su keliu kontak-
tuoja vos keletu kv. centimetrų.

Apibendrinant galima teigti, kad akvapla-
niravimas yra labai kompleksinis reiški-
nys, tačiau vairuotojui pakanka pasirūpinti 
tinkamomis padangomis, prieš kelionę ar 
sezoną įvertinti jų būklę ir nusidėvėjimą bei 
važiuojant per lietų pasirinkti saugų greitį, 
kad prireikus, būtų galima staigiai stabdyti 
ar manevruoti ir tuo pačiu neprarasti sukibi-
mo su kelio danga.
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NAUJAS HANKOOK „LAUFENN“ 
VASARINES PADANGAS JAU GALIMA 
PIRKTI EUROPOJE

Padangų gamintojas Han-
kook su nauju prekės žen-
klu Laufenn turi tikslą padė-
ti vartotojams įsigyti prak-
tiškų padangų. Laufenn pa-
dangos atitinka viso Euro-
pos regiono vairuotojų, ku-
riems kaina yra svarbus as-
pektas, įvairaus gyvenimo 
būdo poreikius. Šį prekės 
ženklą turinčių vasarinių 
padangų grupę sudaro trys 
modeliai: padidinto prava-
žumo – Laufenn S FIT EQ, 
kelioninis – Laufenn G FIT 
EQ ir furgonų segmento – 
Laufenn X FIT VAN.

Laufenn S FIT EQ, padidinto 
pravažumo segmento padan-
gos su pažangiu protektoriaus 
bloko akva hidro dizainu. Keturi 
pagrindiniai grioveliai ir aptaki 
protektoriaus blokų orientacija 
labai efektyviai apsaugo nuo 
akvaplanavimo. Vandens pa-
šalinimą lengvinantys griovelių 
kraštai ir itin gerų eksploata-
cinių charakteristikų protekto-
riaus polimero mišinys papildo-

mai gerina padangos stabdymo 
ir vairavimo šlapio kelio sąlygo-
mis galimybes. Laufenn S FIT 
EQ užtikrina optimalų prava-
žumą ir gerą stabilumą vairuo-
jant sausa kelio danga. Be asi-
metrinio protektoriaus dizaino, 
naudojami jungiamieji strypai, 
užtikrinantys didesnį blokų 
standumą. Tiesi ir ištisinė 
protektoriaus išorinio pe-
ties briauna padeda pa-
didinti šoninį stabilumą, 
taip pat papildomai su-
mažina padangų kelia-
mą triukšmo lygį. Be to, 
siekiant pagerinti vaira-
vimą važiuojant dides-
niu greičiu, tarp dvie-
jų protektoriaus juostų 
įdėta kraštus gaubianti 
juostelė.
Laufenn S FIT EQ padan-
gas galima rinktis iš 83 
skirtingų išmatavimų. Pa-
dangų ratlankių skersmuo 
gali būti 15-19 colių, plotis 
-135-225 mm, o aukštis - 35-
70%. Galite pasirinkti H-Y grei-
čio indekso padangas, taip pat 

asortimente rasite ir XL indekso 
padangų.

Laufenn G FIT EQ padangos 
sukurtos specialiai ilgesnėms 
kelionėms. Šio tipo padanga 
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turi keturių briaunų protekto-
riaus dizainą su optimizuoto 
gylio centrinių briaunų grio-
veliais, siekiant užtikrinti toly-
gų ir tylų važiavimą įvairiomis 
kelio dangomis. Šie specialūs 
grioveliai padeda greičiau pa-
šalinti vandenį ir kartu su grio-
veliais ant vidinio peties blokų 
iš esmės gerina padangos cha-
rakteristikas esant šlapiai kelio 
dangai. Specialus pagrindo mi-
šinys, esantis po protektoriaus 
sluoksniu, padeda sumažinti 
Laufenn G FIT EQ pasiprieši-
nimą riedėjimui, taip užtikri-
namas geras degalų naudoji-
mo efektyvumas. Dėl lygaus 
svorio pasiskirstymo per visą 
protektoriaus rašto plotį, pp-
timizuotas padangos kontūras 
užtikrina tolygesnį dilimą. Dėl 
hibridinio protektoriaus miši-
nio naudojimo G FIT EQ pa-
dangos protektorius galės būti 
naudojamas ilgiau, o kintamo 
standumo protektoriaus blo-
kai užtikrina mažesnę vibraci-
ją ir žemą triukšmo lygį, todėl 
iš esmės pasiekiamas geresnis 
važiavimo komfortas.
Laufenn G FIT EQ modelio pa-
dangas galima rinktis iš 50 
skirtingų išmatavimų, kurių ra-
tlankių skersmuo gali būti 13-
17 colių, plotis -185-225 mm, 
o aukštis – 55-80%. Padangų 
greičio indeksas svyruoja nuo 
T iki H. Taip pat asortimente 

galėsite rasti ir sustiprintų, 
XL indeksą turinčių, pa-

dangų. 

Siekiant, kad  
Laufenn padangos 
tiktų didesniam 

transporto prie-
monių skaičiui, 
sukurtas mo-
delis, kuris 
skirtas ko-
merciniams 
furgonams. 
Dėl specia-
laus gumos 

mišinio X FIT VAN padangos 
užtikrina saugų vairavimo sta-
bilumą ir patvarumą. Dvigubo 
sluoksnio karkaso konstruk-
cijos ir sustiprintos viršutinės 
juostos užtikrina vairavimo sta-
bilumą, kuris yra būtinas, sie-
kiant išlaikyti didesnes trans-
porto priemonių apkrovas; be 
to, padangos protektoriaus at-
spaudo piešinys yra kvadrato 
formos, todėl užtikrinamas ge-
resnis sukibimas su kelio dan-
ga. Specialus protektoriaus mi-
šinys užtikrina didelį X FIT VAN 
padangų kilometražą ir gerą 
degalų naudojimo efektyvumą. 
Padangos centrinės briaunos 
turi 3D šoninius griovelius ir 
3D blokų kraštus. Šie centrinės 
briaunos šoniniai grioveliai pa-
deda sumažinti blokų judėjimą, 
taip užtikrinamas puikus vaira-
vimo stabilumas.
Laufenn X FIT VAN padangas 
galima rinktis iš 21 skirtingų 
išmatavimų, kurių ratlankių 
skersmuo gali būti 14-16 colių. 
Padangų plotis gali svyruoti nuo 
165 mm iki 235 mm, o aukštis 
nuo 60% iki 82%. Asortimente 
rasite skirtingo greičio indekso 
padangų, nuo R iki H. 

Laufenn S FIT EQ techninės 
charakteristikos:

1. Sauso kelio sąlygos:

• Siekiant pagerinti vairavimo 
charakteristikas, dėl stabi-
lios protektoriaus atraminio 
paviršiaus formos, apkro-
vos tolygiai perduodamos 
vertikaliai ir į šonus;

• Pažangus asimetrinis pa-
dangos protektoriaus raš-
tas padeda pasiekti didesnį 
sukibimą posūkyje ir geras 
vairavimo charakteristikas;

• Kraštus gaubianti juosta 
gerina vairavimo charakte-
ristikas važiuojant didesniu 
greičiu;

• Jungiamųjų strypų tech-
nologija užtikrina optimalų 
blokų standumą.

2.  Šlapio kelio sąlygos: 

• Pažangus akva hidro blo-
kų dizainas užtikrina ypač 
efektyvų vandens pašalini-
mą;

• Vandens pašalinimą leng- 
vinantys griovelių kraštai 
ir protektoriaus polimero 
mišinys papildomai gerina 
padangos stabdymą esant 
šlapiai kelio dangai.

3. Komforto charakteristikos, 
pasipriešinimas riedėjimui 
ir padangų dilimas:

• Protektoriaus raštas ir spe-
cialios gumos struktūra 
mažina pasipriešinimą rie-
dėjimui ir gerina degalų 
naudojimo efektyvumą;

• Tiesių briaunų blokas pa-
dangos išorėje padeda iš-
vengti triukšmo ir didina 
sukibimą posūkyje.
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Laufenn G FIT EQ techninės 
charakteristikos:

1. Sauso kelio sąlygos:

• Didesnio standumo išorinio 
peties blokai gerina šoninį 
stabilumą ir vairavimo są-
lygas; 

• Dėl skirtingo gylio griovelių 
padidėja vidinio ir išorinio 
peties blokų standumas, 
todėl gerėja vairavimo są-
lygos.

2. Šlapio kelio sąlygos: 

• Centrinio griovelio šoniniai 
grioveliai padeda greičiau 
pašalinti vandenį ir kartu 
su vidinio peties blokų grio-
veliais iš esmės gerina va-
žiavimą esant šlapiai kelio 
dangai.

3. Komforto charakteristikos, 
pasipriešinimas riedėjimui 
ir padangų dilimas:

• Protektoriaus raštas ir spe-
cialios gumos struktūra ma-
žina pasipriešinimą riedėji-
mui ir gerina degalų naudo-
jimo efektyvumą;

• Optimizuotas griovelio gy-
lis, siekiant užtikrinti geres-
nes vairavimo charakteristi-
kas ir tolygesnį, patogesnį 
važiavimą;

• Kintamo žingsnio padangos 
protektoriaus blokų standu-
mo pasiskirstymas užtikrina 
minimalią vibraciją ir triukš-
mą. 

Laufenn X FIT VAN techninės 
charakteristikos:

1. Sauso kelio sąlygos:

• Išpjautų 3D blokų kraštai 
didina sukibimą ir gerina 
vairavimo sąlygas. Šoniniai 
grioveliai padeda sumažinti 
blokų judėjimą ir užtikrina 
didžiausią vairavimo stabi-
lumą.

2. Šlapio kelio sąlygos: 

• 3D šoniniai grioveliai 
lengvina vairavimą esant 
šlapiai kelio dangai.

3. Komforto charakteristikos, 
pasipriešinimas riedėjimui 
ir padangų dilimas:

• Specialioji guma didina 
struktūros vientisumą, dėl 
to didėja patvarumas ir sta-
bilumas, kurie yra esminiai 
veiksniai, siekiant išlaikyti 
didesnes transporto prie-
monės apkrovas;

• Kilometražas ir degalų nau-
dojimo efektyvumas: pa-
danga su kvadratiniu pro-
tektoriaus atspaudo piešiniu 
užtikrina geresnį padangos 
ir kelio sąlytį bei mažesnes 
degalų sąnaudas.
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Degalų naud. 
efektyvumas

C

B;C

B;C

Degalų naud. 
efektyvumas

Degalų naud. 
efektyvumas

Sukibimas su 
šlapia danga

S Fit EQ
• Asimetrinis raštas optimizuojantis vairavimą tiek sausa tiek ir 

šlapia kelio danga.
• Optimizuotas padangos raštas ženkliai padidinęs  vandens  

šalinimą ir sukibimą su kelio danga.
• Hibridinis mišinys mažinantis riedėjimo pasipriešinimą ir 

padangos dėvėjimąsi.
• Specialus gumos sluoksnis mažinantis degalų sąnaudas.

G Fit EQ
• Asimetrinis raštas optimizuojantis vairavimą tiek sausa tiek ir 

šlapia kelio danga.
• Šoniniai grioveliai suteikiantys didesnį stabilumą ir geresnį 

pasukamumą ant šlapios kelio dangos.
• Specialus gumos sluoksnis mažinantis degalų sąnaudas.

X Fit VAN
• Platūs šoniniai grioveliai suteikiantys didesnį stabilumą ir geresnį 

pasukamumą ant šlapios kelio dangos.
• Padangos mišinys užtikrinantis lėtesnį padangos dėvėjimąsi.
• Dizainas mažinantis degalų sąnaudas.

C;E

C;E

C;E

Sukibimas su 
šlapia danga

Sukibimas su 
šlapia danga

Išorinis 
triukšmas

70-71 dB

70-73 dB

67 dB

Išorinis 
triukšmas

Išorinis 
triukšmas

VASARINĖS PADANGOS - AD BALTIC ASORTIMENTE
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Su Delphi 
rečiau užsidega 
„Patikrink variklį“ 
signalizacijos 
lemputė
Išmaniosios OE 
projektavimas 
dar išmanesnėms 
dalims gauti

Delphi, kaip variklio valdymo 
sistemų OE pagrindinis ga-
mintojas, įdiegė savo OE patirtį 
į kiekvieną produktą, į išma-
niąsias dalis, kurios užtikrina 
geresnę išmetamųjų teršalų 
kontrolę, degalų taupymą ir va-
žiavimo kokybę. Imkime Delphi 
plokščiuosius deguonies juti-
klius, kurie užtikrina pramonėje 
pasiekiamą mažiausią aktyvi-
nimo trukmę (ne didesnę kaip 
šešios sekundės). Bet tai tik 
vienas pavyzdys. Delphi gami-
na daug daugiau tokių pat iš-
maniųjų dalių: MAF (oro masės 
srauto) ir MAP (kolektoriaus 
absoliučiojo slėgio), skriejikų ir 
detonacijos, kumštelių ir ABS 
jutiklius, ir tai tik keletas pavyz-
džių. Delphi tiekia šias OE de-
tales pagrindiniams transporto 
priemonių gamintojams, įskai-
tant Alfa Romeo, Fiat, Hyun-
dai, Kia, Lancia, Opel/Vauxhall, 
PSA, Renault ir Volvo.

Sparčiai 
augančios 
atsarginių 
dalių rinkos 
perspektyva

Elektroninių dalių kiekis nau-
jose transporto priemonėse ir 
toliau sparčiai auga. 1980-ai-
siais metais 15% transporto 
priemonės vertės sudarė elek-
tronika. Šiandien šis skaičius 
yra lygus 40% ir jis vis auga. 
Kalbant apie bet kurią trans-
porto priemonę, tai reiškia, kad 
didelė suma tenka tik trans-
porto priemonės elektronikai. 
Tai taip pat reiškia, kad daugiau 
galimybių atlikti remontą turi 
dirbtuvės, turinčios tinkamų 
dalių, įrankių ir įgūdžių. Delphi 
tam pasiruošęs. Ar pasiruošę 
Jūs?
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OE patirtis 
atsarginių dalių 
rinkoje

Delphi diegia tą pačią OE patirtį 
atsarginių dalių rinkoje. Vien tik 
Europoje mūsų gaminių grupę 
sudaro apie 20 tipų OE užde-
gimo ričių, kurios naudojamos 
daugiau kaip 10 milijonų trans-
porto priemonių. Prie to prisi-
deda didelė OE kokybės visų 
markių grupė, kuri užtikrina 
maksimalią aprėptį, taip pat pri-
eiga prie OE lygio diagnostikos, 
mokymo, techninės pagalbos 
ir informacijos.

OE uždegimo 
naujovės

Ilgiau nei 100 metų Delphi nau-
dojo OE uždegimo sistemų pa-
tirtį, kad būtų sukurta pažangi 
magnetinė konstrukcija ir mo-
deliavimo galimybės. Rezulta-
tas – efektyvios konstrukcijos 
ritė, kuri padeda gauti optima-
lias variklio charakteristikas, su-
mažinti išmetamųjų dujų kiekį 
ir taupyti degalus. Turėdamas 
vieną pramonės universaliau-
sių uždegimo ričių ir išmaniųjų 
uždegimo sistemų liniją, Delphi 
tiekia OE detales pagrindiniams 
transporto priemonių gaminto-
jams, įskaitant BMW, GM, Mer-
cedes Benz, Nissan, Peugeot 
ir Volkswagen. Faktiškai Delphi 
tiekia 23 milijonus OE ričių per 
metus. Tai labai daug!

Delphi skiriamieji 
bruožai:

• Išsami sistemų ekspertizė: 
integruotosios sistemos ir 
komponentai;

• Patentuota, naujoviška OE 
technologija;

• OE testuojama ir kalibruoja-
ma siekiant atitikti OE reika-
lavimus arba juos viršyti;

• Atliekami griežti patvarumo, 

eksploatacinių charakteris-
tikų ir atitikties aplinkos ap-
saugos reikalavimams ban-
dymai;

• Atsarginių dalių rinkos no-
menklatūrą sudaro daugiau 
kaip 1 400 dalių;

• Maksimali aprėptis ir mažes-
nis detalių sąrašas, naudo-
jant konsoliduotus SKU ko-
dus;

• OE lygio mokymai ir kursai, 
pvz., elektrotechnikos pa-
grindų, variklio valdymo ir 
daugiakanalių sistemų;

• OE patikrinama ir kalibruo-
jama taip, kad atitiktų griež-
čiausius reikalavimus;

• Delphi diagnostinių paslau-
gų priemonės, siūlančios 
pažangią variklio valdymo 
diagnostiką, įskaitant regu-
liavimą pagal vairuotoją (po 
droselinės sklendės korpu-
so, MAP, MAF atnaujinimo 
ir kt.), droselinės sklendės 
reguliavimą ir EGR vožtuvo 
kodavimą;

• Ilgesnė nei 100 metų OE 
uždegimo sistemų gamy-
bos patirtis; 

• OE suprojektuota, sumo-
deliuota ir pagaminta išma-
niosioms uždegimo siste-
moms;

• Sukurta taikant naujausią 
OE technologiją, kad būtų 
užtikrinta visiška kontrolė;

• Pirminė ir antrinė apvijos su-
vytos tolygiai ir standžiai, kad 
kiekvienoje apvijoje būtų su-
kurtas stipriausias magneti-
nis laukas; 

• OE suprojektuota, siekiant 
užtikrinti efektyvumą ir trum-
piausią kelią į uždegimo žva-
kę; 

• Patentuota plieninė šerdis, 

ant kurios galima tiesiogiai 
vynioti apvijas, kad būtų 
gautas didžiausias magneti-
nio lauko naudingumo koe-
ficientas;

• Taikant išmaniąją gamybą, 
kontroliuojami vielos ilgiai, 
kad įtampa būtų vienoda;

• Aukštos kokybės laidų dan-
ga atspari defektams, dėl 
kurių galėtų įvykti gedimas;

• Standartizuoti dalių numeriai, 
kad būtų trumpesnis detalių 
sąrašas;

• Atsarginių dalių rinkos no-
menklatūrą sudaro daugiau 
kaip 400 dalių, kurios aprė-
pia daugiau kaip 93% Euro-
pos parko;

• 20 tipų OE uždegimo ritės, 
kurios naudojamos daugiau 
kaip 10 milijonų transporto 
priemonių Europoje;

• Išplėstinė DS diagnostika tu-
rint galimybę aktyvinti atski-
ras rites, bandyti cilindrus dėl 
kibirkšties, reguliuoti uždegi-
mo sinchronizavimą ir pride-
rinti rites;

• Prieiga prie mokymų, tech-
ninės pagalbos ir informaci-
jos internete.
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ABS jutikliai.
OE konstrukcija, testuoti 
purškiant druskos tirpalą, 
kad būtų užtikrinta optimali 
apsauga nuo korozijos ir 
gedimų.

Liambda zondai.
Patentuota plokščiųjų jutiklių 
OE technologija, siekiant 
užtikrinti spartesnį uždarojo 
kontūro aktyvinimą ir mažesnį 
išmetamųjų teršalų kiekį 
paleidžiant variklį šaltyje.

Paskirstymo veleno ir 
skriejiko jutikliai.
OE, suprojektuota ilgalaikei 
jutiklio apsaugai ir tiksliems 
rodmenims gauti, dėl ko 
gaunamos optimalios 
variklio charakteristikos.

MAP jutikliai.
OE suprojektuota nereaguoti 
į kitų jutiklių signalus ir kitus 
triukšmo trukdžius, kad būtų 
gautas reikiamas oro ir degalų 
mišinys.

EGR (išmetamųjų dujų 
recirkuliacijos) vožtuvai.
OE tikslumas siekiant 
užtikrinti didesnį degalų 
taupymą ir sumažinti 
išmetamųjų dujų kiekį.

Alyvos slėgio jutikliai.
Pagaminti pagal OE 
specifikaciją, kad būtų tiksliai 
stebimas alyvos slėgis ir 
įspėjamas vairuotojas.

Pakaitinimo žvakės.
Patvarus pagal OE 
keramikai taikomas 
specifikacijas, taikant 
turimą gaminio ilgalaikio 
terminio apdorojimo 
ir spartaus terminio 
pakaitinimo technologiją.

Greičio ir padėties jutikliai.
OE technologija taikant 
reguliuojamo Holo signalo 
schemas, užtikrinančias tikslesnį 
sinchronizavimą, optimizuotą 
jautrumą jutiklio oro tarpui ir 
polinkiui bei gebančias aptikti 
nulinį greitį.

Detonacijos jutikliai.
OE konstrukcija, kuri 
padeda kontroliuoti tikslaus 
uždegimo sinchronizavimo 
valdiklius ir optimalų 
variklio darbą visomis 
sąlygomis.

Temperatūros jutikliai.
OE suprojektuota naudojant 
aukštos temperatūros patvarų 
termoplastiko korpusą, 100 % 
varžos kalibravimo tikrinimas 
kokybei ir patikimumui užtikrinti.

MAF jutikliai.
OE technologija, kurios 
savybė – greitas atsakas, kad 
būtų užtikrintos optimalios 
eksploatavimo charakteristikos 
plačiame aplinkos 
temperatūros intervale. Galima 
įsigyti tik jutiklį arba jutiklį su 
visu korpusu.

Uždegimo ritės.
OE technologija, kuri 
užtikrintų optimalią uždegimo 
kibirkšties energiją, jos tiekimą, 
sinchronizavimą ir perdavimą 
visomis eksploatavimo 
sąlygomis ir esant visiems 
variklio sukimosi greičiams.

Delphi variklio valdymo produktų nomenklatūra

ADCat užsakymo numeris: SS10307; SS10308; SS20000

ADCat užsakymo numeris: SS10739-12B1; SS10773-12B1

ADCat užsakymo numeris: EG10003-12B1; EG10396-12B1

ADCat užsakymo numeris: HDS361; HDS372

ADCat užsakymo numeris: AS10134-12B1; AS10167

ADCat užsakymo numeris: AF10075-12B1

ADCat užsakymo numeris: ES11123-12B1; ES20169-11B1

ADCat užsakymo numeris: PS10002; PS10103-12B1

ADCat užsakymo numeris: SW90022; SW90025

ADCat užsakymo numeris: TS10457; TS10218-12B1

ADCat užsakymo numeris: CE20009-12B1

ADCat užsakymo numeris: SS11015
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Remy GoldRemy Gold
Aukščiausios kokybės dalys
• Idealiai tinka naujesnėms transporto 
 priemonėms su naujomis technologijomis;
• Rinktiniai gamintojai ir modeliai;
• Geriausios detalės, kokias tik galite įsigyti;
• Aukščiausia kokybė;
• 5 metų garantija. 

Remy   ufactured SENŲ DALIŲ 

APSAUGOJIMUI, 

PRAŠOME 

GRĄŽINTI 

DĖŽĖJE.

Remy   ufactured SENŲ DALIŲ 

APSAUGOJIMUI, 

PRAŠOME 

GRĄŽINTI 

DĖŽĖJE.

Link švaresnės aplinkos
• Apima 95% Europos automobilių parko;
• Pergaminta pagal originalios įrangos specifikacijas;
• Energijos ir gamtinių išteklių taupymas;
• Paprasta atkuriamųjų dalių sistema;
• 3 metų garantija. 

• Vienas didžiausių gaminių asortimentas rinkoje, 
 įskaitant elektrinio stovėjimo stabdžio suportus; 
• Skirtingos programos skirtingiems klientų poreikiams, 
 apimančios visus rinkos segmentus. 

TO PROTECT 

OLD UNIT 

PLEASE RETURN 

IN BOX
Remy   ufactured

TO PROTECT 

OLD UNIT 

PLEASE RETURN 

IN BOX
Remy   ufactured

Tinkamas produktas už 
prieinamą kainą
• Apima 80 % Europos automobilių parko;
• Išbandyta ir patikrinta pagal „Remy“ specifikacijas;
• Nėra atkuriamųjų dalių sistemos;
• 2 metų garantija. 

Remy Smart

Remy Automotive Europe

Schaliehoevestraat 10, 2220 Heist op den Berg, België

Tel: +32 15 25 75 50  |  Fax: +32 15 25 75 55

customer.service@remyinc.be 

The earth calls for remanufacturing. 
Think ahead - Think Remy.

Ne visada svarbiausia užkurti ir lėkti – kartais reikia ir stabdyti. 

www.remyinc.eu

Nesvarbu, ar tai naujausios kartos elektrinio stovėjimo stabdžio suportai, ar stūmokliukai retam 
senoviniam automobiliui. Visi mūsų gaminiai išsiskiria funkcionalumu ir patikimumu.

Remy_think_Ahead_adv_A4_Agra_News_01_2017_LT.indd   1 21/02/2017   9:19:52
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Atliekant Gates gautų tikrinimo 
duomenų analizę, buvo nustatytos 
dažniausios priežastys, dėl kurių visoje 
Europoje anksčiau laiko genda lengvųjų 
automobilių vandens siurbliai.

Gates, kuris yra vienas didžiausių 
pasaulyje diržų bei tempiklių gamintojas 
ir kaip originali įranga įrengtų pavarų 
sistemų projektavimo bei tiekimo 
lyderis, nurodo, kad dažniausiai 
pasikartojančios problemos yra 
montavimo klaidos:

• Vandens siurblių sąrankų prasukimas 
ir (arba) bandymas be aušinamojo 
skysčio prieš montavimą;

• Netinkamų tarpiklių ir (arba) riebokšlių 
arba sandariklio naudojimas;

• Netinkamas ir (arba) užterštas 
aušinamasis skystis;

• Susidėvėjusių ir (arba) defektų turinčių 
dalių įrengimas.

„Tai yra pagrindinės priežastys, bet 
jos nėra išdėstytos svarbos tvarka,“ 
sako Andrew Vaux, techninės 
pagalbos ir mokymo specialistas. 
„Jos pasikartoja kasdien kažkurioje 
vienoje iš mūsų Europos rinkų. Žinia 
yra ta, kad jų visų galima išvengti 
rengiant mokymus, suteikiant prieigą 
prie tinkamos techninės informacijos, 
laikantis tinkamų procedūrų ir naudojant 
reikiamus įrankius.“

Vandens siurblių gedimo priežasčių 
supratimas leidžia prailginti paskirstymo 
mechanizmo ir atskirų jo sudėtinių dalių 
ilgesnę eksploatavimo trukmę, štai 
kodėl Gates kaupia tiek daug tikrinimo 
duomenų:

„Svarbu suvokti, kad per ketverių metų 
(100 000 km) darbo ciklą per vandens 
siurblį vidutiniškai prateka apie 1,7 
milijono litrų aušinamojo skysčio. Jei, 
neištyrus gedimo priežasties, vandens 
siurblys tiesiog pakeičiamas kitu, naujo 
siurblio naudojimo trukmė galėtų būti 
dar trumpesnė“ priduria Andrew Vaux. 

Kiekvienas dirbtuvių vadovas turi siekti, 
kad reikėtų atlikti kiek įmanoma mažiau 
remonto darbų, kad didėtų remonto 
dirbtuvių efektyvumas ir klientų 
pasitenkinimo lygis, todėl svarbu gauti 
patikimą techninę informaciją. 

GatesTechZone yra svarbus visų 
pavaros sistemas tvarkančių specialistų 
žinių šaltinis (www.GatesTechZone.
com). Jame pateikta produkto 
dokumentacija, techniniai patarimai, 
duomenys apie įrankius, įrengimo ir 
diagnostikos procedūros, taip pat 
prieiga prie Gates internetinio katalogo. 
Internetiniame puslapyje taip pat 
identifikuojamos dažniausios gedimų 
priežastys ir paaiškinami galimi klaidų 
išvengimo būdai. 
 

Vandens siurblio prasukimas ir (arba) 
bandymas be aušinamojo skysčio

Aušinamasis skystis ne tik aušina variklį, 
bet taip pat vaidina svarbų vaidmenį 
užtikrinant veiksmingą vandens siurblio 
vidinių dalių sandarumą. Svarbu nuolat 
tepti vidinius tarpiklius.

Prieš montuojant vandens siurblį 
niekada negalima prasukti ir (arba) 
bandyti siurblio laisvąja eiga be 
aušinamojo skysčio net keletą 
sekundžių. Prasukant be aušinamojo 
skysčio, galima visam laikui 
sugadinti vidinius         tarpiklius ir tai 
sukeltų nuotėkį. Sistemą pripildžius 
aušinamuoju skysčių, reikėtų kelis 
kartus pasukti pavaros skriemulį ranka. 
Taip mechaninis tarpiklis sutepamas 
nedideliu aušinamojo skysčio kiekiu 
prieš paleidžiant variklį.
  
Pastaba: norint prieš montavimą 
patikrinti vandens siurblio laisvąją eigą, į 
talpyklą įpilama aušinamojo skysčio ir į jį 
panardinamas vandens siurblys. Dabar 
galima bandyti laisvąją eigą nebijant 
pažeisti vandens siurblio sandarumo!

Gates: pagrindinių vandens 
siurblių gedimo priežasčių 
galima išvengti
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Netinkamų tarpiklių ir (arba) riebokšlių 
naudojimas

Seni riebokšliai ir tarpikliai turi būti 
pakeisti. Jei vandens siurblys turi 
riebokšlį ar tarpiklį, niekuomet negalima 
jų tepti sandarinimo priemone, nes ji 
sugadintų komponentą. 

Sandariklis naudojamas tik tada, jei 
taip daryti nurodo gamintojas. Dėl 
netinkamo naudojimo gali būti problemų 
su vandens siurblio padėties nustatymu 
arba gali būti sugadinti tarpikliai. 
Jei rekomenduojama sandarinimo 
priemonė, ja dengiama lygiu sluoksniu 
išilgai krašto ir aplink aušinamojo 
skysčio kanalus (montavimo kiaurymes) 
siurbliaračio pusėje. Per didelis 
sandarinimo priemonės kiekis neleistų 
įrangai normaliai veikti, nes ji suyra ir 
užteršia aušinamąjį skystį. 

Pastaba: įvairių sandarinimo priemonių 
džiuvimo trukmė skiriasi. Visada būtina 
laikytis sandarinimo priemonės ir 
vandens siurblio gamintojų instrukcijų. 

Netinkamas ir (arba) užterštas 
aušinamasis skystis

Jei naudojami kiti nei specifikacijoje 
nurodyti arba užteršti aušinamieji 
skysčiai, vandens siurblys 
sugenda anksčiau laiko. Naudojant 

specifikacijoje nenurodytus, 
netinkamus aušinamuosius skysčius 
arba jų mišinius paprastai sumažėja 
apsauga nuo rūdžių arba korozijos. 
Dažniausiai užteršiamos tos sistemos, 
kurios nebuvo tinkamai prižiūrimos. 
Abrazyvinės dalelės keliauja po visą 
sistemą, įbrėždamos ir pažeisdamos 
tarpiklius bei vidinius paviršius, 
ardydamos atskirus komponentus ir 
išvagodamos takelius, kurie padeda 
atsirasti nuotėkiams.

Prieš montuojant naują vandens siurblį, 
būtina išleisti seną skystį ir praplauti 
aušinimo sistemą naudojant atitinkamą 
įrangą. 

Pastaba: šiuolaikinės aušinimo 
sistemos yra sudėtingos, joms gaminti 
naudojama daug įvairių medžiagų, 
o apsaugai nuo rūdžių bei korozijos 
tinka tik specialios sudėties aušinamieji 
skysčiai. Tai yra pagrindinė priežastis, 
kodėl reikia naudoti gamintojų 
patvirtintus aušinamuosius skysčius. 
Visuomet būtina naudoti rekomenduotą 
specifikaciją.

Susidėvėjusių ir (arba) defektų turinčių 
dalių įrengimas

Būdas, kaip pagreitinti pavaros 
sistemos gedimą – naudoti susidėvėjusį 
diržą su nauju vandens siurbliu ar naują 
diržą su senu vandens siurbliu. Gates 
rekomenduoja atlikti visos pavaros 
sistemos kapitalinį remontą, kai kartu 

su vandens siurbliu keičiamas diržas 
ir tempiklis (-iai), naudojant universalųjį 
rinkinį. Taip mažėja pavaros sistemos 
gedimo rizika ir optimizuojama atskirų 
komponentų eksploatacijos trukmė. 

Pastaba: būtina laikytis 
rekomenduojamos vandens siurblio 
įrengimo procedūros ir komplekto 
gamintojo rekomendacijų dėl diržo 
įtempimo ir sukimo momento 
nustatymo.

Galiausiai

Sunkimasis iš naujai sumontuoto 
vandens siurblio ištekėjimo angos yra 
normalus pradinio „įdirbimo“ laikotarpiu. 
Nėra priežasties jaudintis. Kai tik 
mechaninis tarpiklis atsiduria savo 
vietoje, skystis nustoja sunktis. Ilgesnis 
sunkimasis ar didelė aušinamojo 
skysčio dėmė aplink ištekėjimo angą 
yra nenormalus reiškinys, kuris rodo 
artėjantį vandens siurblio gedimą.

Atlikdami pavaros sistemos kapitalinį 
remontą ir visada laikydamiesi 
gamintojo montavimo instrukcijų, 
montuotojai gali užtikrinti pavaros 
sistemos patikimumą papildomiems 
100 000 km.



24

ElringKlinger:  būtina 
atsižvelgti į specifines tam 
tikrų variklių savybes

Ypač reikia atkreipti dėmesį į „Volkswagen Group“ variklius. Jų sandarinimo žiedai ir yra naudojami daugelyje įvairių variklių ir turi specifi-
nes technines charakteristikas. Pavyzdžiui, jau kelerius metus viršutinio rimties taško (VRT) signalas nebėra nustatomas nuo smagračio, 
bet matuojamas naudojant jutiklio ratą, esantį ant galinio alkūninio veleno jungės, ir jutiklį, esantį sandarinimo žiedo viduje. Išmontuojant 
ir montuojant šiuos komponentus būtina laikytis specialių procedūrų ir naudoti specialų įrankį. Įvairūs TSI lapai pateikiami „Elring“ svetai-
nėje (pvz., 2014 m. 6-ajame numeryje).

Atlikite šiuos veiksmus:

• Išimkite radialinio veleno sanda-
rinimo žiedo modulį iš pakuotės, 
nuimkite transportavimo apsaugą 
ir, pastatę modulį ant lygaus pavir-
šiaus, nuleiskite sandarinimo jungę 
į apačią (jutiklio ratas neturi būti su-
kamas).

• Viena iš specialaus įrankio suklio 
pusių yra plokščia, todėl jį galima 
prikabinti prie spaustuvo. Sukite 
šešiakampę veržlę, kol ji atsidurs 
šios srities pradžioje, tada nukrei-
pę įrankį į viršų prikabinkite jį prie 
spaustuvo.

• Tvirtinimo gembė dabar guli ant še-
šiakampės veržlės, kurią reikia suk-
ti, kol tvirtinimo įtaiso vidus ir tvirtini-
mo gembė bus viename lygyje.

• Radialinio veleno sandarinimo žie-
dą dabar galima pritvirtinti prie įran-
kio, įrankio kaištis turi užsifiksuoti 
jutiklio rato skylėje, o plastikinė 
rankovė turi likti radialinio veleno 
sandarinimo žiedo viduje.

• Radialinio veleno sandarinimo žie-

do korpusas tvirtinamas prie įrankio 
tvirtinimo gembės trimis varžtais su 
įraižomis ant galvutės šonų.

• Mechanizmą dabar galima montuo-
ti ant alkūninio veleno jungės, kuri 
yra švari ir be tepalų (būtina nusta-
tyti variklio VRT 1 cilindro režimą).

• Sukite šešiakampę veržlę iki suklio 
sriegio galo, uždėkite tvirtinimo įtai-
so vidinę dalį ant srieginio suklio ir 
pritvirtinkite ją ant alkūninio veleno 
jungės varžtais su vidiniu sriegiu.

• Dabar pastumkite visą tvirtinimo 
mechanizmą link variklio jungės, 
galutinė montavimo padėtis nuro-
dyta kreipiamaisiais varžtais (ben-
zininis variklis – raudona spalva, 
dyzelinis variklis – juoda spalva).

• Radialinio veleno sandarinimo žie-
do modulis ir jutiklio ratas tvirtinami 
ant alkūninio veleno šešiakampe 
veržle – ji užsukama 35 Nm sukimo 
momentu.

• Įrankį dabar galima išardyti (atra-
minis žiedas), radialinio veleno 
sandarinimo žiedo korpusą reikia 
privežti 15 Nm sukimo momentu.

Jei nesivadovausite šiais veiksmais, 
jutiklio ratą galite nustatyti į netinkamą 
padėtį, dėl to variklis gali neužsivesti 
arba veikti avariniu režimu.
Gerai žinoma, kad dauguma dirbtu-
vių vadovų nenori investuoti į šį bran-
gų įrankį. „Bet mes šito rekomenduoti 
negalime. Kadangi atliekame skubius 
remonto darbus, galime teigti, kad šie 
ypatumai gali kelti ypač didelį pavo-
jų kasdien naudojamiems mechaniz-
mams. Todėl nederėtų visiškai ignoruoti 
atitinkamos informacijos arba vadovau-
tis ja tada, kada jau per vėlu.“,- įspėja 
ElringKlinger atstovas Mario Rauchas. 



25

Elring – 10 gerų priežasčių:
1.  Tai daugiau nei 130 metų patirties sandarinimo technikoje 

sinonimas;

2.  ElringKlinger AG įmonės OE kompetencija – stambus tiekėjas ir 
pasaulinės automobilių pramonės technologijų vedlys;

3.  Elring atsarginės dalys atitinka pirmojo surinkimo kokybę;

4.  Platus produktų tiekimas pasauliniu lygiu;

5.  Poreikius atitinkantys tarpinių rinkiniai, pritaikyti variklių 
remontui;

6.  Į poreikius orientuotas atsarginių dalių asortimentas 
lengviesiems automobiliams ir sunkvežimiams;

7.  Itin efektyvūs universalūs hermetikai: 
DirkoTM, CurilTM ir AFD;

8.  Informacija apie prekes bei papildoma informacija pateikiama 
internetiniame kataloge ir „TecDoc“ programoje;

9. Internete pateikiami vaizdo įrašai apie tarpinių montavimą;

10.  Nemokama techninės pagalbos linija: +49 7123 724-799.

Cilindro galvutės tarpinės – sprendimai 
bet kurioje situacijoje.

Velenų ir vožtuvų riebokšliai.

Tarpinių asortimentas – praktiška ir 
patikima.

Papildomos tarpinės – lanksčios 
sandarinimo sistemos visiems 
atvejams.

Cilindro galvutės varžtų  
rinkiniai – 100 % saugumas.

Silikoniniai hermetikai – ilgalaikis 
sandarumas.

Elring – Das Original

www.elring.de/en

2368_Az_Argumentation_LT_ro4.indd   1 13.02.17   10:45
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Originalių EGR sistemų kūrėjas ir gamintojas

EGR modulis 
su apėjimo ir 

aušinimo sistema
Nuo 2009 m.

STANDARTAS „EURO 5“

EGR pneumatinis 
vožtuvas
1999 – 2004

STANDARTAS „EURO 2/3“

EGR elektrinis 
vožtuvas
2004 – 2009

STANDARTAS „EURO 4“

Oro srautmačio 
droselinė sklendė

EGR sistemos užsikimšimas  
– lėtinė šiuolaikinių dyzelinių variklių liga

Išmetamųjų dujų recirkuliacija (EGR) yra įtaisas, kuris sugrąžina 
dalį išmetamųjų dujų į variklio oro įsiurbimo sistemą, ir taip 
pavyksta >50 % sumažinti žmonių sveikatai kenkiančio azoto 
oksido susidarymą.

Šis įtaisas užsikemša, todėl ima vis dažniau kartotis 
gedimai, pavyzdžiui, variklis užgęsta dėl įsisiurbimo, 
atsiranda netolygi akceleracija ir variklio darbas 
laisvąja eiga pasidaro nestabilus.

EGR sistemas turi 100 % šiuolaikinių dyzelinių variklių 
(Hdi, TDI, dCi …)

EGR Valve_adv_LTH.indd   1 10.02.2017   17:26:44
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„Valeo“ oro valdymo sistemų portfelis

Euro 2 & Euro 3
Vakuuminė 

EGR sklendė
~ 1999 - 2004

Euro 4
Elektroninė  

EGR sklendė
~ 2004 - 2009

Euro 5
EGR modulis 
~ 2009 - 2014

www.valeoservice.com
Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.
9A Woloska str., 02-583 Warsaw, Poland
TEL.: (+48) 22 543 43 01
FAX: (+48) 22 543 43 05

Euro 2 & Euro 3 Euro 4 Euro 5

>

700444 1526689 Ford Fiesta 09>, Focus 04> 1.6TDCi

700424 03L131501K VW-Audi-Skoda-Seat 2.0TDI

700435  03L131512DK VW Transporter V 2.0TDI

700414 1618NR Citroen Berlingo, C2, C3, C4 / Peugeot Partner, 206, 207, 307, 308 1.6HDI

700413 SU00100884 Citroen C1 / Peugeot 107, 207 / Toyota Aygo 1.4HDI / 1.4TDCi

700409 1313847 Ford Focus 04> 1.6TDCi

700405 1628JZ Peugeot 307 / Citroen C5 / Fiat Scudo 2.0HDI / 2.0JTD

700410 1618N6 Citroen C5 / Peugeot 407 / Land Rover Discovery 04> 2.7HDI / 2.7TD

700412 1353152 Focus 05> 1.6TDCi

700411 1618N7 Citroen C5 / Peugeot 407 / Land Rover Discovery 04> 2.7HDI / 2.7TD

700422 LR006960 Land Rover Discovery III 2.7TD

700406 1628WV Peugeot Boxer 02> / Citroen Jumper 02> / Fiat Ducato 02> 2.0HDI / 2.0JTD

700423 LR009810 Land Rover Discovery 04> / Land Rover Discovery 09> / Range Rover Sport 05>  2.7TD

700436  03L 131 512 DT Audi A4 08> 2.0TDI

700407 1628XV Peugeot 206 / Citroen C3 / Ford Fiesta 03> 1.4HDI / 1.4TDCi

700434 1618NQ Peugeot 308, 407, 508 / Citroen C4, C5 / Ford Mondeo 10>, Galaxy 10>, Kuga 10> 2.0HDI/2.0TDCi

700438 03L131512AR VW Amarok , AUDI Q5 2.0TDI

700433 8201027384 Megane 08>, Scenic 10> 1.5dCi / 1.9dCi

700421 LR006987 Land Rover 06>, Range Rover 06> 3.6TD

700420 LR003830 Range Rover 06>, Range Rover Sport 06> 3.6TD

700449 147109816R Megane III, Scenic III, Grand Scenic III, Trafic III 1.5dCi, 1.6dCi

700408 1628WR Peugeot 406, Citroen C5 2.0 16V

700439 03L131512AQ Golf VI, Amarok 2.0TDI, 2.0BiTDI

700451 9678257280 Peugeot 308, 508 / Citroen C4, C5 2.0HDI

700442 1726786 Ford Mondeo IV, Galaxy 2.2TDCi

700441 9678163380 Peugeot 508, Citroen C5 2.2HDI

700452 14735-5X00A Nissan Cabstar 35 2.5dCi

700447 147101993R  Vitara/Grand Vitara 1.9 DDIS

700401 16287T Evasion, Jumpy, Xantia 1.9D

>  EGR sklendės / EGR moduliai 
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 „Valeo“ gaminio Nr.  Gaminys OES Kam tinka Variklis

EGR SKLENDĖ

EGR SKLENDĖ

EGR MODULIS

EGR SKLENDĖ

EGR SKLENDĖ

EGR SKLENDĖ

EGR SKLENDĖ

EGR SKLENDĖ

EGR SKLENDĖ

EGR SKLENDĖ

EGR SKLENDĖ

EGR SKLENDĖ

EGR SKLENDĖ

EGR MODULIS

EGR SKLENDĖ

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR SKLENDĖ

EGR SKLENDĖ

EGR SKLENDĖ

EGR SKLENDĖ

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR SKLENDĖ

997402 A4_EGR LTH.indd   2 10.02.2017   17:24:44
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Sogefi Diesel3Tech™ ir Diesel3Tech™+ technologijos, kurias 
galima naudoti lengviesiems krovininiams automobiliams 

Šiandien gaminami sudėtingos konstrukcijos dyzeliniai varikliai yra labai jautrūs 
užteršimui ir žemai temperatūrai. Vienintelė purvo dalelė gali nepataisomai sugadinti 
visą kuro sistemą, o dėl netinkamos techninės priežiūros vandens lašeliai gali užšalti 
degalų tiekimo sistemoje, blokuodami degalų srautą į variklį. 

Šioms problemoms spręsti Sogefi įdiegė Diesel3Tech™ ir Diesel3Tech™+ 
technologijas, kurias šiandien galima naudoti lengviesiems krovininiams 
automobiliams. 
 
Diesel3Tech™ viename elemente derinamos trys itin efektyvios filtravimo medžiagos. 
Pirmieji du sluoksniai apsaugo nuo dalelių patekimo į degalus. Jie sulaiko daugiau nei 95% 
dalelių, kurių matmuo ne mažesnis kaip 4 μm. Trečiasis sluoksnis, pagamintas iš hidrofobinio 
(vandenį atstumiančio) plastikinio tinklelio, užtikrina vandens kaip teršalo pašalinimą iki 99%. 

Diesel3Tech™ atitinka reikalavimus, keliamus naujiems dyzeliniams degalams, kurių 
pagrindą sudaro labai mažo sieros kiekio dyzelinas (ULSD) ir pirmosios kartos biodyzelinas, 
pagamintas iš augalinių ir gyvulinių aliejų, vadinamųjų riebalų rūgščių metilesterių (FAME). 
Šios naujos degalų rūšys turi padidintą vandens kiekį emulsijos pavidalu. Įprastiniai degalų ir 
vandens atskyrimo įtaisai neįveikia mažesnių matmenų vandens lašelių ir stabilios emulsijos, 
todėl didėja aukšto slėgio įpurškimo sistemų pažeidimo rizika. 

Diesel3Tech™ filtravimo technologija skirta visoje Europoje naudojamiems dyzelino 
mišiniams, kuriuose biodyzelinas sudaro iki 30%. Ši technologija taip pat atitinka viso 
pasaulio pagrindinių automobilių gamintojų reikalavimus, nes užtikrina geriausias rinkoje 
filtravimo charakteristikas. 
Šiandieną Diesel3Tech™ įdiegta lengvuosiuose krovininiuose automobiliuose, pvz., FIAT 
Doblò ir Ducato, Opel Combo, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, ir tai ne visas sąrašas. 
 
Diesel3Tech™ technologija buvo įdiegta 2010 m., kad būtų apsaugotos degalų įpurškimo 
sistemos, kurios leistų atitikti Europos Euro 5 ir JAV Tier 2 B 5 lygio išmetamųjų teršalų 
kiekių reikalavimus. Mūsų inžinieriai naudodami tą pačią technologiją patobulino ją 
(naudodami geresnių savybių hidrofobinį sluoksnį), siekdami atitikti Euro 6b kartos lengvųjų 
transporto priemonių ir Euro 6 kartos sunkiųjų transporto priemonių vandens pašalinimo 
reikalavimus.  
 
Būsimos, Euro 6c kartos transporto priemonių (2017 m.) reikalavimai dėl vandens atskyrimo 
technologijos pasiekė dar aukštesnius lygius, kuriems reikalingos naujausios technologijos. 
Todėl buvo sukurta Diesel3Tech+™ technologija, kuri iš esmės yra naujo, storo 
koalescencinio sluoksnio, esančio tarp filtravimo terpės ir hidrofobinio tinklelio, įtraukimas. 
Naujo būdo tikslas – pasiekti, kad koalescencija vyktų ant filtravimo terpės ir susidarytų 
didesni vandens lašeliai, tada hidrofobiniam tinkleliui padėtų atstumti vandenį, 
neatsižvelgiant į vandens lašelių dydį. Iš tikrųjų, taikant Diesel3Tech+™ technologiją, galima 
pasiekti vandens pašalinimo efektyvumą iki 99 %, kai vandens lašelių dydis tik 10 µm 
(palyginti su 60 µm, taikant Diesel3Tech™).  
Pirmoji Diesel3Tech+™ filtrų serijinė gamyba prasidėjo 2016 m. ir jie skirti lengviesiems 
krovininiams automobiliams, o šiek tiek vėliau – ir vidutinėms bei sunkiosioms transporto 
priemonėms.    
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www.fram-europe.com

FRAM® ir FRAM logotipas yra Fram Group IP, LLC registruoti prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenziją.

Šaltinis: informacijos apdorojimo tarnyba

JŪSŲ FILTRAVIMO 
PRIEMONIŲ PARTNERIS 
ATSARGINIŲ DALIŲ
RINKOJE
Sogefi produktai
yra instaliuoti 8 iš 10 
daugiausiai parduodamų
transporto priemonių
Europoje.

SUPPLIER

SUPPLIER

Originali 
įranga 8 iš 

TOP 10 
naujų 

automobilių.
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Sogefi Diesel3Tech™ ir Diesel3Tech™+ technologijos, kurias 
galima naudoti lengviesiems krovininiams automobiliams 

Šiandien gaminami sudėtingos konstrukcijos dyzeliniai varikliai yra labai jautrūs 
užteršimui ir žemai temperatūrai. Vienintelė purvo dalelė gali nepataisomai sugadinti 
visą kuro sistemą, o dėl netinkamos techninės priežiūros vandens lašeliai gali užšalti 
degalų tiekimo sistemoje, blokuodami degalų srautą į variklį. 

Šioms problemoms spręsti Sogefi įdiegė Diesel3Tech™ ir Diesel3Tech™+ 
technologijas, kurias šiandien galima naudoti lengviesiems krovininiams 
automobiliams. 
 
Diesel3Tech™ viename elemente derinamos trys itin efektyvios filtravimo medžiagos. 
Pirmieji du sluoksniai apsaugo nuo dalelių patekimo į degalus. Jie sulaiko daugiau nei 95% 
dalelių, kurių matmuo ne mažesnis kaip 4 μm. Trečiasis sluoksnis, pagamintas iš hidrofobinio 
(vandenį atstumiančio) plastikinio tinklelio, užtikrina vandens kaip teršalo pašalinimą iki 99%. 

Diesel3Tech™ atitinka reikalavimus, keliamus naujiems dyzeliniams degalams, kurių 
pagrindą sudaro labai mažo sieros kiekio dyzelinas (ULSD) ir pirmosios kartos biodyzelinas, 
pagamintas iš augalinių ir gyvulinių aliejų, vadinamųjų riebalų rūgščių metilesterių (FAME). 
Šios naujos degalų rūšys turi padidintą vandens kiekį emulsijos pavidalu. Įprastiniai degalų ir 
vandens atskyrimo įtaisai neįveikia mažesnių matmenų vandens lašelių ir stabilios emulsijos, 
todėl didėja aukšto slėgio įpurškimo sistemų pažeidimo rizika. 

Diesel3Tech™ filtravimo technologija skirta visoje Europoje naudojamiems dyzelino 
mišiniams, kuriuose biodyzelinas sudaro iki 30%. Ši technologija taip pat atitinka viso 
pasaulio pagrindinių automobilių gamintojų reikalavimus, nes užtikrina geriausias rinkoje 
filtravimo charakteristikas. 
Šiandieną Diesel3Tech™ įdiegta lengvuosiuose krovininiuose automobiliuose, pvz., FIAT 
Doblò ir Ducato, Opel Combo, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, ir tai ne visas sąrašas. 
 
Diesel3Tech™ technologija buvo įdiegta 2010 m., kad būtų apsaugotos degalų įpurškimo 
sistemos, kurios leistų atitikti Europos Euro 5 ir JAV Tier 2 B 5 lygio išmetamųjų teršalų 
kiekių reikalavimus. Mūsų inžinieriai naudodami tą pačią technologiją patobulino ją 
(naudodami geresnių savybių hidrofobinį sluoksnį), siekdami atitikti Euro 6b kartos lengvųjų 
transporto priemonių ir Euro 6 kartos sunkiųjų transporto priemonių vandens pašalinimo 
reikalavimus.  
 
Būsimos, Euro 6c kartos transporto priemonių (2017 m.) reikalavimai dėl vandens atskyrimo 
technologijos pasiekė dar aukštesnius lygius, kuriems reikalingos naujausios technologijos. 
Todėl buvo sukurta Diesel3Tech+™ technologija, kuri iš esmės yra naujo, storo 
koalescencinio sluoksnio, esančio tarp filtravimo terpės ir hidrofobinio tinklelio, įtraukimas. 
Naujo būdo tikslas – pasiekti, kad koalescencija vyktų ant filtravimo terpės ir susidarytų 
didesni vandens lašeliai, tada hidrofobiniam tinkleliui padėtų atstumti vandenį, 
neatsižvelgiant į vandens lašelių dydį. Iš tikrųjų, taikant Diesel3Tech+™ technologiją, galima 
pasiekti vandens pašalinimo efektyvumą iki 99 %, kai vandens lašelių dydis tik 10 µm 
(palyginti su 60 µm, taikant Diesel3Tech™).  
Pirmoji Diesel3Tech+™ filtrų serijinė gamyba prasidėjo 2016 m. ir jie skirti lengviesiems 
krovininiams automobiliams, o šiek tiek vėliau – ir vidutinėms bei sunkiosioms transporto 
priemonėms.    
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Šio tipo padangos pasižymi specialiu sustiprinimu. Atsiradus pradūrimui 
jomis dar galima nuvažiuoti apytiksliai 80 km (važiuojant 80 km/h greičiu).
Šios     technologijos padangos montuojamos tik ant specialių ratlankių. Nau-
dojant šias padangas transporto priemonėje turi būti įdiegta TPMS sistema.

Privalumai
•  Galima važiuoti su pradurta viena ar daugiau padangų;
•  Sustiprintos šoninės sienelės;
• Tinkamas automobilio valdymas net ir dingus padangos slėgiui;
• Gaminamos ir pradūrimams atsparios žieminės padangos.

Dėl sustiprintų šoninių sienelių šios padangos tinkamai atlaiko visą 
automobilio masę. Dėl specialaus kraštų dizaino padangos atsisky-
rimas nuo ratlankio tampa visiškai neįmanomas. Kiekvienas kraštas 
yra užpildytas specialia guma, apsaugančia nuo karščio kaupimosi.

Tai speciali papildomo mobilumo suteikianti technologija, ku-
rios esmę sudaro specialius sandariklis ContiSeal – į padan-
gos vidų po protektoriumi yra įdiegtas lipnus ir klampus san-
dariklio sluoksnis. Patekus į padangą pašaliniams objektams, 
padangos iš karto keisti nebūtina. Atsiradusi skylė vis tiek išliks san-
dari net ir atsilaisvinus ar ištrūkus pradūrimą sukėlusiam objektui.

. 
„Run-flat“ technologijos padangos žymimos specialiu užrašu šo-
ninėje sienelėje. Priklausomai nuo gamintojo užrašas skiriasi.

Techninės instrukcijos
• Siekiant optimaliausių sąlygų, rekomenduojama naudoti padangų 

slėgio stebėjimo sistemą (TPMS);
• Nėra būtina iš karto pakeisti padangą – kelionę vis tiek galima tęsti;
• Aptikus pradūrimo vietą, padangą turi patikrinti padangų specialis-

tas.

„RUN-FLAT“ TECHNOLOGIJOS PADANGOS

Pradūrimui atsparių pa-
dangų žymėjimas

Gamintojas

DSST Dunlop
EMT Goodyear
HRFS Hankook
RFT Bridgestone
RSC BMW
SSR Continental
SSRF Pirelli
TRF Toyo
XRP Kumho
ZP Michelin
ZPS Yokohama

1. Įprastinė padanga (išleistas oras):
Pradūrus įprastinę padangą, tarp kelio dangos ir ratlankio esanti padangos dalis susispaudžia. Tai gali sukelti papildomą padangos sprogimo ar 
nuslydimo nuo ratlankio riziką.

2. SSR padanga (išleistas oras):
SSR padangos pasižymi sustiprinta šonine sienele, kuri, įvykus pradūrimui, išlaiko tvirtumą ir užtikrina, kad vairuotojas dar galės nuvažiuoti iki 80 
km (esant iki 80 km/h greičiui).

SSR sistema – tai speciali 
nepraduriamų padangų 
technologija, sukurta 
Continental. Technologija itin 
tinka žemo profilio padangoms 
– jas galima suderinti su visais 
standartiniais ratlankiais.

1

2



31www.filtron.euFILTRON – TOTAL PRECISION

TŪKSTANČIAI 
MECHANIKŲ 
RENKASI 
FILTRON FILTRUS
o tai dėl preciziškumo, su kokiu jau 35 metus projektuojame, bandome 
ir gaminame filtrus. Mūsų preciziškumo dėka tūkstančiai Europos 
mechanikų jau daugelį metų pasitiki FILTRON filtrų kokybe.



32

Bazinės direktyvos, reglamentuojančios padangų naudojimo taisykles:
Direktyvos 92/23 IV priedas nurodo:
• Visos vienoje transporto priemonėje naudojamos padangos turi būti tos 

pačios struktūros (pavyzdžiui radialinės).
• Toje pačioje ašyje naudojamos tik to paties gamintojo, tipo, struktūros ir 

kategorijos padangos. 
Nutarimo 736/1988 1 priedo 6 straipsnis, reglamentuojan-
tis padangų keitimą, nurodo:

• Apkrovos indeksas turi atitikti pirminės padangos apkrovos indeksą ar būti 
didesnis.

• Greičio indeksas turi atitikti pirminės padangos greičio indeksą ar būti di-
desnis.

• Išorinis padangos skersmuo turi atitikti pirminės padangos skersmenį.
212 Straipsnio, reglamentuojančio eismo reguliavimą, sky-
rius D nurodo:

• Mažiausias įstatymus atitinkantis padangos protektoriaus gylis: 1,6 mm. 
(vasarinės padangos) ir 3mm (žieminės padangos)

ES DIREKTYVOS

Padangų žymėjimas Europos Sąjungoje

Nuo 2012 metų lapkričio 1 d. įsigaliojo padangų žymėjimą reglamentuo-
janti Europos Sąjungos direktyva nr. 1222/2009. Šis žymėjimas – tai nauja 
padangų klasifikavimo sistema, galiojanti įprastiems automobiliams, visų 
varomų ratų automobiliams, komerciniams automobiliams, taip pat vilki-
kams bei autobusams. Restauruotos, dygliuotos ar automobilių sporte 
naudojamos padangos į šią žymėjimo sistemą neįtraukiamos. Direktyva 
leidžia tinkamai įvertinti 3 fundamentalius padangų savybių veiksnius, taip 
pat padėti vartotojui geriau atpažinti produktus bei lengviau atskirti geres-
nės ir prastesnės kokybės padangas.

Žymėjimo metu atsižvelgiama į 3 veiksnius: degalų suvartojimą, sukibimo 
savybes su šlapia danga bei triukšmo lygį. Žymėjimas yra panašus į elek-
trinių namų apyvokos prietaisų žymėjimą, todėl jis lengvai suprantamas.

Degalų suvartojimas: dar vadinamas energijos efektyvumu ar 
riedėjimo trintimi. Esant mažesnei riedėjimo trinčiai, degalų suvartojimas 
mažėja, tuo pačiu didėja energijos efektyvumas. Testo metu padanga 
montuojama ant specialaus būgno. Atliekant bandymą modeliuojamas 
važiavimas 80 km/h greičiu. Testo metu naudojamos apkrovos dydis – 
80% apkrovos indeksą atitinkančios masės. Riedėjimo trintis matuojama 
kilogramais į toną (kg/t).

Sukibimo su šlapia danga indeksas: šis indeksas rodo padan-
gos sukibimo su šlapiu paviršiumi lygį. Testas atliekamas matuojant lėtėji-
mo nuo 80 km/h iki 20 km/h atstumą. Testas atliekamas ant kelio dangos 
su 0,5 – 1,5 mm vandens sluoksniu. Pagal gautus rezultatus padangų mo-
deliui priskiriamas tam tikras indeksas. Jis gali svyruoti nuo 1,09 iki 1,55.



33

Kuro sąnaudos
Sumažintas pasipriešinimas riedėjimui padeda taupyti degalus bei CO2 išmetimą
• Naudojant 6.6l/100km, tinkamai parinktos padagos gali taupyti iki 1.5l degalų;
• Tai padeda sutaupyti iki 6.6l. važiuojant 1000km.

Saugumas
Sukibimas su šlapia danga - lemiamas saugumo rodiklis vairuojant:
• Stabdymo atstumas ilgesnis 3-6 metrais priklausomai nuo padangos klasės;
• Įtaka greičiui. Iki 25 km/h greičiau;
• Skirtumas tarp stabdymo distancijų. Nuo A iki F yra iki 18 metrų;
• Likutinio greičio skirtumas. Nuo A iki F yra iki 18 metrų;
• Susidūrimas važiuojant 25 km/h greičiu lygus kritimui nuo 2.5 m aukščio.

Triukšmo lygis: šis rodiklis nurodo padangų skleidžiamo triukšmo 
lygį. Testas atliekamas naudojant mikrofoną. Triukšmas matuojamas va-
žiuojant 80 km/h greičiu. Dydis matuojamas decibelais (dB).

Greičio indeksas

Nurodo didžiausią greitį, kokį galima pasiekti su atitinkamomis padan-
gomis. Šį indeksą galima rasti padangos šoninėje sienelėje. 

Ženklas Didžiausias greitis Ženklas Didžiausias greitis
L Iki 120 km/h T Iki 190 km/h
M Iki 130 km/h U Iki 200 km/h
N Iki 140 km/h H Iki 210 km/h

Ženklas Didžiausias greitis Ženklas Didžiausias greitis
P Iki 150 km/h V Iki 240 km/h
Q Iki 160 km/h W Iki 270 km/h
R Iki 170 km/h Y Iki 300 km/h
S Iki 180 km/h ZR >240 km/h

padangos 
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Apkrovos indeksas

Kiekviena indekso reikšmė yra susieta su maksimalia apkrova, ku-
rią padanga gali atlaikyti esant gamintojo nurodytoms sąlygoms bei  
 

 
 
važiuojant maksimaliu greičiu. Pastarasis dydis nustatomas pagal pa-
dangos greičio indeksą. Apkrovos indeksas pažymėtas šoninėje pa-
dangos sienelėje.

Apkrovos 
indeksas

Maks. ap-
krova, kg

Apkrovos 
indeksas

Maks. ap-
krova, kg

60 250 88 560
61 257 89 580
62 265 90 600
63 272 91 615
64 280 92 630
65 290 93 650
66 300 94 670
67 307 95 690
68 315 96 710
69 325 97 730
70 335 98 750
71 345 99 775
72 355 100 800
73 365 101 825

Apkrovos 
indeksas

Maks. ap-
krova, kg

Apkrovos 
indeksas

Maks. ap-
krova, kg

74 375 102 850
75 387 103 875
76 400 104 900
77 412 105 925
78 425 106 950
79 437 107 975
80 450 108 1000
81 462 109 1030
82 475 110 1060
83 488 111 1090
84 500 112 1120
85 515 113 1150
86 530 114 1180
87 545 115 1210

Bazinės padangų keitimo taisyklės

Remiantis dabartiniais įstatymų reikalavimais, keitimo metu naujos pa-
dangos turi atitikti šiuos kriterijus:
•  Tas pats ar aukštesnis maksimalios apkrovos indeksas;
•  Tas pats ar aukštesnis greičio indeksas;
•  Toks pats išorinis skersmuo (galima +/- 3% paklaida).
Kiti matmenys gali skirtis. Įvairūs ekvivalentiškų padangų parametrai 
standartizuojami ETRTO (Europos padangų ir ratlankių technikos orga-
nizacija) organizacijoje.

 
Ši organizacija tiria visus galimus teorinius padangų atitikmenis. Tyrimų 
metu pradiniu atskaitos tašku pasirenkamas originalios (OE) padangos 
išorinio apskritimo ilgis. Modifikuojant įvairius dydžius, jis pakinta su 
+/- 2 % paklaida.

Įvairiems modeliams gamintojas patvirtina skirtingus padangų dydžius 
– juos galima rasti transporto priemonės dokumentacijoje.

Bazinės padangų keitimo taisyklės

•  Įsitikinama, kad naujų padangų apkrovos ir greičio indeksai sutampa 
arba yra didesni už pirminių padangų dydžius;

•  Svarbu įsidėmėti, kad didėjant padangos pločiui, jos aukščio ir pločio 
santykis mažėja;

•  Patikrinama, ar padangos plotis ir ratlankio skersmuo atitinka ETRTO 
rekomendacijas;

•  Patikrinama, ar naujoji padanga, kurios tam tikri matmenys skiriasi 
nuo senosios, neturės sąlyčio su kėbulo ar pakabos komponentais;  

 
 
Atliekant šią patikrą, atsižvelgiama į galimą rato pasukimą bei 
papildomą automobilio apkrovą;

•  Atsižvelgiama į tai, kad grandinių tvirtinimui gali būti reikalinga 
papildoma erdvė;

•  Padangų keitimas į skirtingų matmenų padangas turi atitikti įstatymų 
reikalavimus.



35

https://packaging.osram.info 

Light is OSRAM

EFEKTYVUMO GALIA!
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Po pergalingo 2016 m. Dakaro ralio PEUGEOT TOTAL komanda kaip niekada anksčiau yra pasiruošusi 
pasitikti iššūkius, kuriuos kelia vienos iš sunkiausių lenktynių pasaulyje. Jų metu atliekamas galutinis ribinių 
eksploatacinių charakteristikų ir patikimumo bandymas.
Štai kodėl geriausiu naujojo Peugeot 3008 DKR pasirinkimu lieka TOTAL QUARTZ – šiuolaikiškiausios sudėties 
variklinė alyva. Jos dėka užtikrinama išskirtinė apsauga ir eksploatacinės charakteristikos.
Išbandyta trasose, prieinama visiems.

www.lubricants.total.com

EKSPLOATACINIŲ CHARAKTERISTIKŲ 
GERINIMUI NĖRA RIBŲ!
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Keep your engine younger for longer


