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Gerbiami partneriai,
pavasaris įsibėgėjo ir įnešė daug judesio mūsų veikloje, ypatingai tiems, kas atlieka bendrajį 
automobilių aptarnavimą – remontuoja važiuoklę, stabdžius, variklio sistemas. Manau, kad 
šylantys orai ir artėjanti vasara, gražiausias metų laikas, leis ne tik atsipūsti po aktyvaus 
pavasario, bet ir toliau sėkmingai vystant verslą, didinti saugumą keliuose.
Šis Eure!TechFlash leidinys ir yra skiriamas vairuotojo komfortui - automobilio kondicionavimo 
sistemai. Suteiksime informacijos apie kondicionavimo sistemų konstrukciją: DENSO, VALEO, 
NISSENS kompresorius, kondensatorius ir kitų prekių asortimentą, ROBINAIR kondicionavimo 
sistemos aptarnavimo įrangą ir ERRECOM kondicionavimo sistemos priežiūros medžiagas, 
taip pat aprašysime kitus automobilistams aktualius klausimus.
Manau, kad šios naujienos padės tinkamai pasirengi artėjančio sezono darbams.
Per praėjusį laikotarpį AD Baltic spėjo įgyvendinti šiuos projektus:
• Balandžio 10 dieną Kaune, Vilijampolėje (Raudondvario pl. 113a) pradėjo veiklą jau 

14-as klientų aptarnavimo padalinys, kuriame Kauno Vilijampolės, Šilainių, Sargėnų ir 
Domeikavos klientus pasitiks:
• Kvalifikuota komanda, kuri užtikrins kokybišką, greitą ir patogų aptarnavimą padalinyje;
• Būtiniausių prekių asortimentas suformuotas pagal Jūsų ir Jūsų klientų poreikius;
• Operatyvus užsakytų prekių pristatymas Jūsų nurodytu adresu padės sutaupyti laiko 

tiesioginiam darbui;
• Didesnis nei iki šiol pasirinkimas suteiks galimybes sėkmingai vystyti Jūsų verslą, kartu 

augti ir tobulėti;
• Balandžio 15 dieną krepšinio aistruolius pakvietėme į krepšinio fiestą - Klaipėdos „Švyturio“ 

arenoje kartu stebėjome Klaipėdos Neptūno – Kauno Žalgirio ekipų rungtynes. Žalgiris po 
įtemptos kovos pasiekė revanšą (77:81);

Per praėjusį laikotarpį praūžė produktų techninių mokymų banga:
• LEMFÖRDER ir SACHS pakabos konstrukcijos, detalių gamybos ir montavimo 

mokymai;
• BOSCH degalų tiekimo, uždegimo ir išmetimo sistemų techniniai mokymai;
• NISSENS oro kondicionavimo sistemų konstrukcija bei jų komponentų priežiūra ir 

remontas;
• VALEO transmisijos (sankabų, smagračių, perjungimo mech.) konstrukcijos, veikimo 

mokymai.
• Vykdėme akcijas populiariems Shell tepalams ir kitoms prekėms;
• Plėtėme asortimentą naujo gamintojo KLOKKERHOLM stabdžių diskų apsaugomis 

(9558377; 8161877...);
• Plėtėme asortimentą naujo gamintojo SPYRA stabdžių vamzdeliais (2--2 0300; 2DF--2DF 

0300...);
• Atnaujintas FEBEST gamintojo pakabos detalių asortimentas, kurį surasite ADCAT 

sistemoje;
• Papildytas PIERBURG variklio prekių asortimentas;
• Papildytas FUCHS Silkolene tepalų, skirtų motociklams, asortimentas.

Ir toliau tęsime jau pradėtus darbus ir artimiausiu metu pateiksime Jums dar daugiau gerų 
pasiūlymų, gerinant aptarnavimą, plečiant prekių asortimentą.
Iki susitikimų! 
Darius Verbyla, 
AD Baltic Lietuva direktorius
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Pagrindiniai oro kondicionierių komponentai 

Kompresoriai

Šilumokaičiai

Plėtimosi vožtuvas

Filtras-džiovintuvas

Saugos įtaisai

Oro kondicionavimo sistemos gedimai

ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS CHARAKTERISTIKOS

KONDENSATORIUS

90 °C VIDAUS TEMPERATŪRA
32 BAR SLĖGIS VIDUJE
VISOS ĮMANOMOS ORO SĄLYGOS IŠORĖJE
MECHANINĖS ĮTAMPOS TIEK VIDUJE, TIEK IŠORĖJE

Itin svarbus oro kondicionavimo sistemos darbui. 
Keičia šaldymo agento būseną iš dujinės į skystąją, 
atlieka šilumos mainus su aplinkos oru. Aukštas 
eksploatacinis slėgis ir montavimas automobilio 
priekyje – itin sunkios darbo sąlygos.

THE
WIDEST

PRODUCT
RANGE

www.nissens.com

Rinkitės skirtumą
Dėl ilgaamžiškumo, techninių charakteristikų ir paprasto sumontavimo. 

Dėl itin atsparaus korozijai sluoksnio mūsų produktai yra ilgaamžiai. Iki detalių 
tobulos charakteristikos: tvirtinimai, sriegiai, varžtai ir sujungimai. Paprasta montuoti. 
Atitinka tvirtinimus automobilyje, virš 125 First-Fit komplektų su pilnais sandarinimo 
žiedų rinkiniais. 
 
Rinkitės Nissens kondensatorius. 

Ieškokite Nissens atstovų ir sužinokite daugiau apie mūsų produktus ir paslaugas 
svetainėje www.nissens.com

Nissens_ADV_2017_Image_Condenser_A4.indd   1 26-04-2017   10:01:56
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AD BALTIC 
SIEKIA BŪTI 
GERIAUSIU 
PARTNERIU 
SAVO 
KLIENTUI!
Pavasaris - tai atgimimo metas, kuomet 
viskas lauke sužaliuoja ir pražysta. Su 
pavasario pradžia atgijome ir mes. At-
gijome su trenksmu! Kovo ir balandžio 
mėnesiai buvo itin intensyvūs mokymų 
atžvilgiu. Per šiuos du mėnesius AD Bal-
tic savo klientams pasiūlė net aštuonias 
galimybes gilinti žinias įvairiomis temo-
mis!
Mokymų maratoną atidarėme Gates kovo 7 
d. mokymais apie variklio diržų montavimą. 
Po jų organizavome CRC ir Contitech mo-
kymai. Contitech atstovai pasiūlė išskirtinius 
mokymus. Kartu su savo partneriais atvežė-
me 100 kg sveriantį variklio modelį, kurio 
pagalba modeliavome kasdienines situaci-
jas, su kuriomis autoservisų darbuotojai su-
siduria savo darbe.  Lektorius Doug Rennie 
pasakojo kaip yra keičiami paskirstymo me-
chanizmo komponentai, kokius specialius 

įrankius reikėtų naudoti ir kaip visus veiks-
mus atlikti teisingai.
Jau kitą savaitę kartu su SWAG suorganiza-
vome dar vienus mokymus. SWAG atstovas 
Jevgenij Rašap susirinkusiems pasakojo 
apie variklio paskirstymo mechanizmo ke-
turis pagrindinius komponentus: grandinę, 
krumpliaračius, įtempėją bei slopintuvą. 
Lektorius taip pat turėjo pasiruošęs įvairių 
grandinių pažeidimų atvejų, kuriuos dalyviai 
mokymų metu galėjo apžiūrėti iš arčiau. 
Balandžio mėnesį pradėjome nuo Walde-
mar Schulz vedamų mokymų apie LEM-
FÖRDER pakabos dalis. Jis pasakojo bei 
demonstravo kaip yra išbandomos paga-
mintos dalys. Sužinojome, jog visų pirma 
yra testuojamos dalių techninės savybės, 
vėliau jos išbandomos įvairiomis klimato 
sąlygomis. Taip pat kalbėjome apie dalių 
montavimo ypatumus. 
Po šių mokymų kartu su Bosch atstovais 
savo klientus pakvietėme į uždegimo žvakių, 
oro masės matuoklių, TSI ir lambda zondų 
mokymus. Lektorius Dangirutis Šapranaus-
kas kaip visada mokymams buvo pasiruo-
šęs pavyzdžių. Šį kartą jis atsivežė net de-
giklį, kuriuo kaitindamas metalinę ploštelę, 
demonstravo kokioje temperatūroje nuo 
uždegimo žvakės pradeda nykti suodžiai.
Po Bosch sekė Nissens mokymai apie oro 
kondicionavimo ciklą ir jo komponentus. 
O jau po poros dienų įvyko Valeo mokymai, 
kuriais pabaigėme kupiną informacijos ba-
landžio mėnesį. Valeo mokymus vedė du 
kompanijos atstovai - Krzysztof Szabłowski 
ir Paweł Mastalerek. Jie pasakojo apie 
sankabą ir dviejų masių smagratį. Mokymų 
metu klientai savo akimis galėjo susipažinti 
ir analizuoti lektorių parengtą medžiagą – 
Valeo produktus. Teorinę informaciją papil-
dė praktiniai patarimai, kurie ateityje mūsų 
klientams turėtų padėti išvengti montavimo 
klaidų.  
Norime padėkoti visiems dalyvavusiems 
mokymuose! Tikimės, jog įgytos žinios pa-
gelbės Jūsų kasdieninėje veikloje, o mes ir 
toliau stengsimės pasiūlyti Jums galimybių 
tobulėti. Iki susitikimų ateityje!

Balandžio 10 dieną Kaune, adresu Rau-
dondvario pl. 113a, duris atvėrė naujasis 
Radondvario padalinys. Šia proga Kauno 
klientus stebinome juos aplankydami su 
picomis bei gėrimais. „2017 metais planuo-
jame didinti pardavimus, gerindami klientų 
aptarnavimą, o be plėtros tai sunkiai pa-
siekiama.  Todėl plėtėmės Kaune – klientų 
patogumui atidarėme trečiąjį padalinį Kau-
no miesto dalyje, kur didelė klientų koncen-
tracija, bet iki kitų AD Baltic padalinių toli 
važiuoti. Maršrutais iš padalinio klientams 
prekes pristatysime kas 30 min. Atidarydami 
padalinį tikimės padidinti Kauno Vilijampo-
lės, Šilainių, Domeikavos ir Sargėnų klientų 
lojalumą“, - pagrindinius tikslus dėstė AD 
Baltic Lietuva direktorius Darius Verbyla. 
Tikimės, jog klientai teigiamai įvertins Rau-
dondvario padalinį, siūlomų prekių asorti-
mentą ir profesionalios komandos servisą. 
„Patogi naujo padalinio lokacija leis spar-
čiau pristatyti užsakymus ir būti arčiau kli-
ento, o patyrusi padalinio komanda suteiks 
greitą ir profesionalų aptarnavimą“, - dėstė 
AD Baltic Lietuva klientų aptarnavimo vado-
vė Gražina Didė. Tad kviečiame apsilankyti, 
apsižvalgyti ir įvertinti naująjį padalinį bei  jo 
kolektyvą!

Lektorius Jarkko Lehtinen pasakoja apie diržų pažei-
dimus

Doug Rennie demonstruoja kaip teisingai įtemti diržą

Jevgenij Rašap pasakoja apie grandinės plokštelių 
štampavimo ir šlifavimo etapus 

Dangirutis Šapranauskas demonstruoja kokioje tem-
peratūroje nuo uždegimo žvakės pradeda nykti suo-
džiai

Raudondvario padalinys atidarymo dieną

Raudondvario padalinio komanda jau pasiruošusi priimti klientus

Atidarymo proga klientus stebinome aplankydami juos su picomis bei gėrimais 

Michael R.H. Ingvardsen demonstruoja pagrindinius oro kondicionavimo ciklo komponentus
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Balandžio 15 d. lojalius Klaipėdos klientus 
pakvietėme į Švyturio areną. Siekdama ska-
tinti klientus ir norėdama geriau įsiklausyti į 
klientų pageidavimus, AD Baltic įmonė uos-
tamiesčio klientams suteikė progą pabuvoti 
išskirtinėje arenos aplinkoje – VIP ložėse. 
Reginys laukė tikrai ne eilinis, krepšinio 
aikštelėje santykius aiškinosi klientų namų 
komanda Neptūnas ir stipriausia Lietuvos 

Neptūno ir Žalgirio rungtynes stebėjo pilnutėlė Švyturio arena

AD Baltic klientai mėgavosi VIP ložės teikiamais privalumais Klientų laukė ne tik azartiškos rungtynės, bet ir ska-
nus maistas bei gaivūs gėrimai

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

komanda iš laikinosios sostinės – Žalgiris. 
Kova aikštelėje iš pradžių nežadėjo didelės 
intrigos, kauniečiai kaipmat pradėjo įrodi-
nėti savo pranašumą, tačiau klaipėdiečiai 
nesiruošė sudėti ginklų ir pradėjo tirpdyti 
Žalgirio pranašumą. Emocijos pasiekė piką 
4 rungtynių kėlinyje, užvirė bekompromisė 
kova – AD Baltic klientai karštai palaikė 

savo komandą, arenos tribūnomis vilnijo 
aistruolių sukeltos bangos. Neptūnui trūko 
visai nedaug, Žalgiris išnešė sveiką kailį iš 
Klaipėdos vos 4 taškų persvara.
Mes savo klientams pasiūlėme ne tik išskir-
tinio grožio rungtynes, VIP ložėse apsilankę 
klaipėdiečiai skanavo pateiktus valgius ir 
išskirtinius gėrimus. Mes savo ruožtu sten-
gėmės įsiklausyti į klientų pageidavimus ir 
norus. „Norėdami tapti geriausiu tiekimo 
partneriu mūsų klientams, privalome pasiū-
lyti daugiau nei kokybišką prekę už prieina-
mą kainą. Sau keliame uždavinius atrasti ir 
įgyvendinti naujas idėjas logistikos, rinkoda-
ros, kainodaros ir atsargų valdymo srityse. 
Kitaip tariant, kuriame vidinę įmonės kultū-
rą, kurioje gimsta inovatyvios idėjos. Tech-
nologijų pagalba idėjos diegiamos įmonės 
procesuose, kurie leidžia ne tik efektyvinti 
įmonės veiklą, bet ir užtikrina paslaugų ko-
kybę mūsų klientams. Viena iš mūsų stra-
teginių krypčių – santykių su klientu palai-
kymas, mūsų manymu, tai ne tik darbiniai 
santykiai. Laisvalaikis ir pramogos kartu yra 
neatsiejama mūsų santykių su klientais da-
lis. Taigi, tokie susitikimai yra būtini ir ateityje 
mes tikrai siūlysime savo klientams įvairiau-
sio formato pramogas“, - pasakojo AD Baltic 
komercijos direktorius Marius Karanauskas.
Tikimės, kad uostamiesčio klientai liko pa-
tenkinti praleistu vakaru Švyturio arenoje. 
Savo ruožtu pažadame, kad šiais metais 
dar ne kartą Klaipėdos partnerius pakvie-
sime į VIP ložes pasigrožėti sporto ir kitais 
renginiais.
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AD BALTIC ASORTIMENTO PREKĖS 
DARBUI SU KONDICIONAVIMO 
SISTEMA

Robinair AC695PRO 
Automatinė automobilių kondicionavimo 
sistemų aptarnavimo stotelė, skirta R-134a 
freonui 

ADCat užsakymo numeris: S P00 000 041

• Automatinė – nėra rankinių vožtuvų;
• Hibridinių automobilių funkcija;
• Integruotas spausdintuvas.

Robinair AC1234-3  
Automatinė automobilių kondicionavimo 
sistemų  aptarnavimo stotelė, skirta R-1234yf 
freonui

ADCat užsakymo numeris :  S P01 000 001

• Daugiakalbė programinė įranga (daugiau nei 20 
skirtingų kalbų);
• Galimybė prijungti AC sistemos skalavimo priedą;
• Rezervuaro talpa: 8,5 kg.

Robinair AC1234-8  
Automatinė automobilių kondicionavimo 
sistemų  aptarnavimo stotelė, skirta 
R-1234yf freonui

ADCat užsakymo numeris:  S P01 000 009

• Infraraudonųjų spindulių freono analizatorius;
• Automatinė – nėra rankinių vožtuvų;
• Integruotas spausdintuvas.

1110,00 € su PVM

Robinair ACT800
Freono nuotėkio ieškiklis

ADCat užsakymo numeris: ACT800

• 950cc cilindras su dujų mišiniu;
• Žarna: ¼ “ SAE 1,5 m;
• Komplekte yra jungtys R1234yf freonui;
• Elektroninis nuotėkio ieškiklis.

Nordic PLUS 
Automatinė oro kondicionavimo sistemų 
priežiūros stotelė su duomenų baze

ADCat užsakymo numeris: 4018159

• 10 kg vidinės talpos rezervuaras;
• 100 l/min vakuumo siurblys;
• 1/4 HP kompresorius.

1790,00 € su PVM

2,28 € su PVM

Apsauginiai akiniai darbui su UV lempa 

ADCat užsakymo numeris: ZEKLER 30 
YELLOW

REIL3200HP 
Ergonomiškas serviso šviestuvas su galingu 
UV diodu

ADCat užsakymo numeris: REIL3200HP

• Įkraunamas akumuliatorius;
• Didelio galingumo UV diodas;
• Stiprus magnetas.

52,09 € su PVM

Pagal Europos direktyvą 2006/40/EB (automobilių oro kondicionavimo sistemų direktyvą) naujuose automobiliuose draudžiama 
naudoti aušalus, kurių GWP (Global Warming Potential) > 150.
Šiuo teisės aktu siekiama sumažinti iš automobilių oro kondicionavimo sistemų išmetamų tam tikrų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir sumažinti jų poveikį klimato kaitai.
Nuo 2011 m. visų tipų naujose transporto priemonėse turi būti naudojamas aušalas, kurio GWP mažesnis kaip 150.
2017 m. ši direktyva galioja visoms naujoms transporto priemonėms.

Kas yra R1234yf?
R1234yf yra hidrofluorolefinas (HFO), bespalvės ir bekvapės dujos. Siekiant atitikti galiojančius teises aktus, šis naujas aušalas 
pakeis R-134a, naudojamą automobilių oro 
kondicionavimo sistemose.

Mažo poveikio aplinkai aušalas:
• R1234yf, kurio GWP < 1*, iš esmės 

nedaro jokio poveikio aplinkai, nes suyra 
ir išnyksta iš atmosferos vos per 11 
dienų, kai R-134a gyvavimo trukmė – 13 
metų;

• Transporto priemonės, kuriose 
naudojamas R1234yf, sunaudotų 
mažiau degalų ir pagamintų nuo 20 iki 
30 % mažiau CO2, dėl to reikšmingai 
sumažėtų anglies dioksido išmetimo 
rodiklis.

Aušalas išbandytas ir patvirtintas 
automobilių pramonės:
• R1234yf jau yra plačiai naudojamas 

automobilių oro kondicionavimo sistemų 
rinkoje. Trečiosios šalys ir automobilių 
gamintojai, atlikę išsamius bandymus, 
patvirtino produkto saugumą.

Aušalą patogu naudoti:
• R1234yf yra tiek pat efektyvus kaip 

R-134a ir turi tokią pačią aušinamąją 
gebą. Visi R1234yf naudojančios oro 
kondicionavimo sistemos komponentai 
atitinka arba yra panašūs į R-134a 
naudojančios oro kondicionavimo 
sistemos komponentus.

ADCat užsakymo numeris: R1234YF 5KG 
REFRIGERANT

*(GWP – Visuotinio atšilimo potencialas).

KODĖL BŪTINAS 
NAUJAS AUTOMOBILIŲ 
KONDICIONAVIMO 
SISTEMŲ AUŠALAS?
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Belnet PAG 46

BELNET - šis priedas turi būti paduodamas į oro 
kondicionavimo sistemų vidų, naudojant rankinius ar 
pneumatinius įtaisus. Patekęs į oro kondicionavimo 
sistemą, jis pašalina metalų likučius ir panaudotą 
alyvą. 
 
ADCat užsakymo numeris: 
TR1009.01 - 1L                                                  
TR1055.01 - 5L

PAG 46 - alyva automobilių kondicionieriams ir 
šaldymo įrangoms, kuriose naudojamas šaldymo 
agentas R-1234yf.

ADCat užsakymo numeris:
OL6001.P.P2 - 5L

Extreme Ultra EVAPORATOR CLEANER FOAM 0,2 L

EXTREME ULTRA – puikios kokybės skylių 
sandariklis, kuris išsprendžia visas problemas, 
susijusias su mažomis skylėmis oro kondicionavimo 
ir šaldymo sistemose. Tai yra polimerų neturintis 
tirpalas, kuris užtaiso mažesnes nei 0,3 mm skyles. 

ADCat užsakymo numeris:
TR1163.AL.J7- 0,006

EVAPORATOR CLEANER - putos oro 
kondicionavimo sistemos garintuvo valymui 200 ml.

ADCat užsakymo numeris:
AB1049.J.01

POE 68 Vacuum Pump Oil - ISO 32

Premium PAG Blue Brilliant

POE 68 - alyva kondicionavimo sistemoms su 
R134a šaldymo agentu.

ADCat užsakymo numeris:
OL6016.K.P2 - 1L 
OL6016.P.P2 - 5L

VACUUM PUMP OIL - alyva kondicionavimo stotelių 
vakuuminiams siurbliams.

ADCat užsakymo numeris:
OL6053.M.P2 - 500 ml

PREMIUM PAG - alyva pritaikyta elektrinių ir 
hibridinių transporto priemonių kondicionavimo 
sistemoms su R134a ir R1234yf šaldymo agentais.

ADCat užsakymo numeris: 
OL6057.M.P2 - 0,5L

BLUE BRILLIANT - mėlyni UV dažai (PAG) 
automobilių kondicionavimo sistemoms, kuriose 
naudojamas šaldymo agentas R1234yf.

ADCat užsakymo numeris:
TR1121.Q  - 250 ml

External TOTAL CARE

EXTERNAL - transporto priemonių kondicionavimo 
sistemų aušalo nuotėkio skylių iki 5 mm sandarinimo 
priemonė.

ADCat užsakymo numeris:
TR1166.A.01

TOTAL CARE - aerozolis/putos su zondu oro 
kondicionavimo sistemų valymui.

ADCat užsakymo numeris:
Citrinų aromatas, 0,1L - RKAB47
Persikų aromatas, 0,1L - RKAB45
Obuolių aromatas, 0,1L - RKAB49
Obuolių aromatas, 0,2L - RKAB42

Extreme INTERIOR PURIFIER 0,1 L

Universal PAG SealUP

PAG 100 Super Dry

EXTREME - hermetikas automobilių kondicionavimo 
sistemoms. Švirkštas su adapteriu R134a šaldymo 
agentui.

ADCat užsakymo numeris: 
TR1062.C.J7

INTERIOR PURIFIER - aerozolis oro kondicionavimo 
sistemų valymui.
 
ADCat užsakymo numeris:
AB1059.F.01

UNIVERSAL PAG - alyva su UV dažais automobilių 
kondicionieriams ir šaldymo įrangoms, kuriose 
naudojamas šaldymo agentass R-134a.

ADCat užsakymo numeris:
OL6043.M.P2 - 0,5 L 
OL6002.P.P2 - 5L

SEALUP - kondicionavimo sistemų sujungimų 
hermetikas, kuris sudaro chemiškai atsparią 
plėvelę ant sriegių. Jis išlieka lankstus, 
prilimpa prie vidinių paviršių, užpildo visus 
mikroplyšius.

ADCat užsakymo numeris:
TR1157.Y.01 - 50 ml

PAG 100 - alyva kondicionavimo sistemoms su 
R134a šaldymo agentu.

ADCat užsakymo numeris:
OL6003.K.P2 - 1L

SUPER DRY – drėgmę sugeriantis priedas, 
kuris turi būti naudojamas kaip apsaugos nuo 
drėgmės susidarymo priemonė oro 
kondicionavimo ir šaldymo sistemose.

ADCat užsakymo numeris:
TR1132.C.J7

PREKĖS ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOMS

PREKIŲ UŽSAKYMAS ADCAT SISTEMOJE

Norėdami sužinoti daugiau 
apie produkto techninę 
informaciją, spauskite 
ikonėlę ,,Techninė 
informacija”.

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA
NAUJIENA

NAUJIENA NAUJIENA
NAUJIENA
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POPULIARIAUSI NISSENS KONDENSATORIAI POPULIARIAUSI NISSENS KOMPRESORIAI

Kondensatorius yra montuojamas automobilio priekyje 
ir paprastai tvirtinamas su kitais šilumokaičiais variklio 
skyriuje, pvz. su variklį aušinančiu radiatoriumi ar 
tarpiniu suslėgto oro aušintuvu.

Kondensatorius turi užtikrinti, kad aušinimo medžiagos 
agregatinis būvis pasikeistų iš dujinio į skystą. Būvio 
keitimasis vadinamas kondensacijos procesu, kurio 
metu kondensacijos šiluma yra išskiriama į aplinką.

Populiariausi NISSENS kondensatoriai Populiariausi NISSENS kompresoriai

Kompresorius suspaudžia aušinimo 
medžiagą, kuri patenka į sistemą ir 
sukuria aukštą ir žemą slėgį.

Kompresorius yra pagrindinis veiksnys, 
nulemiantis kondicionavimo sistemos 
efektyvumą. Oro kondicionavimo 
ciklo metu dėl kompresoriaus darbo 
aušinimo medžiagos agregatinis 
būvis pasikeičia iš dujinio į skystąjį ir 
ji gali tekėti per skirtingus sistemos 
komponentus: per aukšto ir žemo 
slėgio sritis.

ADCat užsakymo numeris Tinka modeliams

94310 AUDI A3 1996-2003
940178 AUDI, VW, ŠKODA, SEAT TFSI, TDI
94684 AUDI, VW, ŠKODA, SEAT TFSI, TDI
940110 BMW F-Series
94758 CITROEN C4 2004-
940044 FORD MONDEO IV, GALAXY EcoBoost, TDCi
940006 HYUNDAI i30, KIA CEE'D Petrol
94768 OEPL ASTRA H, ZAFIRA B CDTI
94385 OPEL ASTRA G, ZAFIRA A DTI
94384 OPEL ASTRA G, ZAFIRA A DTI
94598 OPEL VECTRA C CDTI
940119 OPEL VIVARO, RENAULT TRAFFIC
94826 PEUGEOT CITROEN 2006-
94628 ŠKODA FABIA, VW POLO 2000-2008
940103 VOLVO S80 I, V70 II, S60 I, XC70
94525 VOLVO S80 I, V70 II, S60 I, XC70
940155 VOLVO S80 II, V70 III
940089 VOLVO XC90 I
94179 VW PASSAT -1997
94831 VW PASSAT TDI 2005-2014
94575 VW SHARAN, FORD GALAXY -2010
94690 VW TOURAN, CADDY III

ADCat užsakymo numeris Kompresoriaus tipas Alyvos talpa Tinka modeliams

89052 6SEU14C 115 ml AUDI A4,A6,Q5
89049 6SE12C 200 ml AUDI A6 2.5 TDI
89224 SD7V16 130 ml AUDI, FORD, VW, ŠKODA -2010
89211 7SEU17C 150 ml AUDI, FORD, VW, ŠKODA -2014
89020 7SE17C 150 ml AUDI, FORD, VW, ŠKODA -2014
89116 7SEU17C 150 ml BMW E60,F07
89074 10S17C 160 ml CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD
89033 7SEU16C 150 ml MB C,E,G,M,R,S-CLASS, SPRINTER,VITO
89042 SD6V12 145 ml OPEL ASTRA G, ZAFIRA A
89313 DCS-17IC 230 ml OPEL VIVARO, MOVANO
89055 SD7V16 145 ml PEUGEOT 206,306,406, BOXER, EXPERT
89309 5SE12C 120 ml TOYOTA AVESNIS, COROLLA VERSO D-4D
89350 KC-88 120 ml VOLVO S80 II, V70 III, XC60, XC70 II
89036 7SEU17C 150 ml VW TOUAREG 2.5,3.0 TDI
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Populiariausi DENSO 
kompresoriai

ADCat užsakymo numeris Kompresoriaus tipas Alyvos talpa Tinka modeliams

DCP02041 6SEU14C 120 ml AUDI A4 2000-2008
DCP02042 6SEU14C 120 ml AUDI A4,A6,Q5
DCP02037 6SEU14C 130 ml AUDI A6 2.7 TDI
DCP32045 7SEU17C 140 ml AUDI, VW, ŠKODA, SEAT -2014
DCP02050 6SEU14C 95 ml AUDI, VW, ŠKODA, SEAT -2014
DCP05092 7SEU17C 180 ml BMW E90,E60
DCP17053 7SEU17C 150 ml MB C-CLASS
DCP50122 5SE12C 90 ml TOYOTA AVESNIS, COROLLA VERSO D-4D
DCP32006 7SEU17C 140 ml VW TOUAREG 2.5,3.0 TDI

Laukiant pavasarinių pardavimų piko, DENSO OE kokybės kompresoriai gali padėti dirbtuvėms ir platintojams teikti 
aukštesnio lygio paslaugas.
Kadaise buvusios prabanga daugumai lengvųjų automobilių, oro kondicionavimo sistemos tapo daugelio gamintojų pramoniniu 
standartu. Dabar, atėjus pavasariui, šiltesnis oras pramonei suteikia daugiau galimybių nei bet kada anksčiau, nes dirbtuvės ir 
platintojai jaučia didėjančią oro kondicionavimo sistemų komponentų paklausą.

DCP02042 DCP02037DCP02041

DCP32045

DCP17053

DCP02050

DCP50122

DCP05092

DCP32006

AUKŠTOS KOKYBĖS KOMPRESORIŲ PAKLAUSA 
SKATINA PAVASARINIUS PARDAVIMUS

Oro kondicionavimo sistemos kompresorius yra 
jos širdis, varinėjanti šaltnešį (šaldymo agentą), 
kuris yra gyvybiškai svarbus visos sistemos 
veikimui. Šaltnešis teka oro kondicionavimo 
sistemos gyvatukais ir per vožtuvus, taip 
vėsindamas orą, todėl sistemos veikimas 
sutriktų, jei kompresorius nebūtų visiškai 
tvarkingas.
Tai reiškia, kad kompresorius būtina kruopščiai 
prižiūrėti, nes  dėl prastos priežiūros ar netinkamo 
įrengimo įvyksta gedimas, tokiu atveju remontas 
dirbtuvėse gali brangiai kainuoti ir ilgai užtrukti.
Kadangi kompresoriai yra gyvybiškai svarbūs 
variklio darbui,  kompresoriaus kokybė turi tam 
daug įtakos. Naudojant auštesnės kokybės 
kompresorius pasiekiamas didesnis visos 
oro kondicionavimo sistemos efektyvumas, 
našumas ir patikimumas.
DENSO išnaudoja savo pirmaujančią OE patirtį, 
teikdama atsarginių dalių rinkos klientams 
aukščiausios kokybės dalis, pagamintas pagal 
griežtus OE standartus.
Pagal atsarginių dalių klientams skirtą DENSO 
oro kondicionavimo sistemų OE kokybės 
programą, užtikrinama 100% OE kokybė visam 
oro kompresorių atsarginių dalių asortimentui, 
o ypač gera kokybė yra naudinga dirbtuvėms, 
platintojams ir vairuotojams.

www.denso-am.eu

Patek vidun

• Idealiai atitinka automobilio  
specifikacijas

• Itin kokybiškas

• 100% originali linija

• Rinkoje pirmaujantis gamintojas

Atsarginės automobilių dalys privalo tikti taip pat kaip ir originalios, o jų montavimas turi būti aiškus ir paprastas. 

Kadangi Denso dalys yra būtent tokios, nesistebėkite, kad devyniuose iš dešimties automobilių rasite jas jau 
originaliai sumontuotas. 

Tokios dalys kaip kondicionierių kompresoriai nenustoja veikti ir alinančiame karštyje. 

Tad jeigu didieji automobilių gamintojai pasitiki Denso, kodėl neturėtūmėte ir jūs?
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Valeo kompresoriai
Kompresorius yra šaldymo uždarosios grandinės varomasis elementas. Jis užtikrina 
aušalo cirkuliaciją oro kondicionieriaus grandinėje.

Valeo kompresorių asortimentas
• 5 % automobilių parko aprėpties 

padidėjimas, 54 nauji dalių numeriai, 77 
% automobilių parko Europoje aprėptis;

• Valeo yra naujojo Renault Clio IV, 
Volkswagen Golf V ir VI, Dacia Logan, 
Sandero, Duster ir Lodgy (2012) OE 
tiekėjas, įskaitant Mercedes-Benz ir Volvo 
automobilius;

• Naujosios grupės: 32 Europos  ir 22 Azijos, 
įskaitant Hyundai i30 1.4/1.6 (2006), 
Kia Picanto 1.1/1.0/1.1 CRDi(2004), Kia 
Sorento 2.5CRDi (2002).

OE procesas: 100 % atsekamumas Pagrindinis rinkinys arba 
gauta iš klientų
Rūšiuojama pagal techninės 
dalies numerį

Ardymas
Siurblio linijos/

movos linijos

Plovimas/ 
plovimas 
čiurkšle/ 
mechaninis 
ir cheminis 
poliravimas

Komponentų 
sudedamųjų dalių 

perrinkimas ir 
tikrinimas

45 apžiūros, 
elektrinės ir funkcinės

patikros elementai

Susidėvėjusių 
dalių pakeitimas

Naujų komponentų 
įdėjimas patvarumui 

užtikrinti (visų žiedinių tarpiklių, 
sandariklių, guolių)

Įstatymais 
draudžiamų 

dalių 
pakeitimas 

(Cd, Cr+6)

Galutinis 100 % 
gaminių bandymas

Sandarumo bandymas, 
funkcinis bandymas, 

pripildymas azotu 
laikymo saugai 

užtikrinti

Restauruoti kompresoriai - 
taip pat Valeo asortimente.

ADCat užsakymo 
numeris Aprašymas Tinka modeliams

509189 Sandarinimo žiedų komplektas AUDI, VW, SEAT, ŠKODA
509196 Sandarinimo žiedų komplektas MERCEDES
509201 Sandarinimo žiedų komplektas OPEL
509208 Sandarinimo žiedų komplektas TOYOTA, LEXUS
509209 Sandarinimo žiedų komplektas VOLVO, SAAB
509216 Kondicionieriaus išsiplėtimo vožtuvas, 6 vnt. Visiems modeliams
509217 Kondicionieriaus išsiplėtimo vožtuvas, 6 vnt. Visiems modeliams
509294 Sandarinimo žiedų komplektas BMW
509296 Sandarinimo žiedų komplektas OPEL
509724 Sandarinimo žiedų komplektas Visiems modeliams
509725 Sandarinimo žiedų komplektas Visiems modeliams
509734 Ventilių komplektas Visiems modeliams
509735 Ventilių komplektas Visiems modeliams

ADCat užsakymo 
numeris Aprašymas Tinka modeliams

699357 Oro kondicionieriaus kompresorius

AUDI - A1, A3, Q3, TT (modeliams nuo 2008 m.)
ŠKODA - FABIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMSTER, 
SUPERB, YETI (modeliams nuo 2007 m.)
VW - praktiškai visiems modeliams nuo 2006 m.

Populiariausi VALEO oro kondicionierių sistemų aptarnavimo komplektai

Rekomendacijos
Norint užtikrinti kondicionavimo sistemos mazgų sandarumą, būtinai keiskite sandarinimo žiedus 
naujais, kurie atitinka originalius: tokios pačios formos ir diametro.
Nuvalykite sandarinimo žiedą ir jo montavimo vietą. 
Žiedas privalo būti suteptas alyva, kuri atitinka kondicionavimo sistemos reikalavimus. 

Funkcija
Sandarinimo žiedai užtikrina kondicionavimo sistemos sandarumą. Jie apsaugo nuo šaltnešio 
nutekėjimų. 

Keitimas
Sandarinimo žiedai privalo būti keičiami kai:
• Remontuojamas pratekėjimas;
• Keičiamas komponentas ar mazgas;
• Valant kondicionavimo sistemą.

SANDARINIMO ŽIEDAI

ADCat užsakymo 
numeris: 509734

ADCat užsakymo 
numeris: 509725

ADCat užsakymo 
numeris: 509189

ADCat užsakymo 
numeris: 509724

ADCat užsakymo 
numeris: 509208
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Populiariausios VALEO oro kondicionavimo sistemos prekės

ADCat 
užsakymo 
numeris

Aprašymas Tinka modeliams

813140 Kompresorius, oro kondicionierius VOLVO
817777 Kondensatorius AUDI, VW, ŠKODA
817647 Kondensatorius OPEL, SAAB
814171 Kondensatorius RENAULT TRAFFIC
817608 Kondensatorius RENAULT MEGANE, SCENIC
508665 Kondicionieriaus aukšto slėgio jungiklis RENAULT
509662 Kondicionieriaus aukšto slėgio jungiklis AUDI, VW, ŠKODA, OPEL
509485 Kondicionieriaus aukšto slėgio jungiklis OPEL, SAAB
509216 Kondicionieriaus išsiplėtimo vožtuvas, 6 vnt. Visiems modeliams
509217 Kondicionieriaus išsiplėtimo vožtuvas, 6 vnt. Visiems modeliams
509355 Kondicionieriaus jungiklis RENAULT, CITROEN, PEUGEOT, NISSAN
509505 Kondicionieriaus jungiklis BMW
509900 Kondicionieriaus jungiklis OPEL VIVA, RENAULT TRAFFIC
515079 Kondicionieriaus jungiklis CITROEN

NAUJAS ASORTIMENTAS

“OESPECTRUM”
AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ IR 

REVOLIUCINĖ TECHNOLOGIJA

“ORIGINAL”

“ROADMATIC”

www.monroe-oespectrum.com

TIKSLINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS: aukščiausios klasės segmentas- lengvieji 
automobiliai, lengvosios krovininės transporto priemonės, SUV tipo automobiliai. 
TRANSPORTO PRIEMONIŲ AMŽIAUS INTERVALAS: 4 - 12 metų.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS/TECHNOLOGIJOS: nauja revoliucinė Monroe R-TECH ² 
technologija, beprecedentis veikimo ir kontrolės lygis, važiavimo netolygumo mažinimas. 
Patikimumas, patvarumas ir efektyvumas.

GERA KOKYBĖ IR 
VAŽIAVIMO CHARAKTERISTIKOS

www.monroe.com

TIKSLINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS: vidurinysis segmentas- populiarieji lengvieji 
 automobiliai, lengvosios krovininės transporto 
 priemonės, SUV tipo automobiliai 
TRANSPORTO PRIEMONĖS AMŽIAUS INTERVALAS: 4 - 17 metų

GAMINIO SPECIFIKACIJOS/TECHNOLOGIJOS: puikios kokybės amortizatorius, 
 pagamintas tose pačiose gamyklose 
 ir naudojant tą pačią technologiją, 
 kuri buvo taikoma jūsų automobilyje 
 sumontuotai originaliai įrangai.2 METŲ

GARANTIJA

www.monroe.com

TIKSLINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS: senos gamybos ir ilgai eksploatuojamų 
 keleivinių transporto priemonių segmentas.
TRANSPORTO PRIEMONIŲ AMŽIAUS INTERVALAS: 12 metų ir daugiau...

GAMINIO SPECIFIKACIJOS/TECHNOLOGIJOS: protingas balansas tarp kelio krypties 
   išlaikymo ir kainos.

PATVIRTINTA TECHNOLOGIJA, 
PRIDERINTA TRANSPORTO 

PRIEMONIŲ REIKALAVIMAMS

5 METŲ
GARANTIJA

Dukart Pasaulio 
ralio čempionato 

2-os vietos laimėtojas

2 kartus nugalėjo 
2016 m. WTCC 

(Pasaulinės plento 

žiedinės lenktynės)

Triskart Le Mans 24 
valandų lenktynių 

laimėtojas

M612_210x297_Monroe_New_Range_SA_LT_02-HR.pdf   1   2/05/17   14:12

ADCAT SISTEMOJE GALITE 
RASTI ALTERNATYVIAS 
PREKES ADCat sistemoje 

prekę galite rasti 
suvedę prekės 
kodą.

Radę prekę pagal 
prekės kodą, visuomet 
galite pasinaudoti 
ikonėle „Alternatyva”. 
Ji padės rasti analogus 
jūsų ieškomam 
produktui.

ADCat užsakymo numeris: 509355 ADCat užsakymo numeris: 509505 ADCat užsakymo numeris: 509662



Bosch technologija – nuo 
automobilių sporto iki serijinės 
gamybos: griežčiausius reikalavimus 
atitinkančios uždegimo žvakės
Pokalbis su uždegimo žvakių ekspertais
Ronald Ritter ir Bernd Müller, du Bosch 
uždegimo žvakių gamybos vystymo 
inžinieriai, pasakoja apie automobilių 
sporte naudojamas uždegimo žvakes. 
Daugiau kaip 100 metų sėkme taip pat gali 
pasinaudoti ir „įprastinių“ automobilių 
vairuotojai.
Dažnai automobilių sportui sukurtos 
uždegimo žvakės anksčiau ar vėliau tampa 
prieinamos serijiniams automobiliams
– bent jau modifikuotos.

Kaip iš tikrųjų prasidėjo Bosch 
susidomėjimas automobilių sportu?
Ritter: Bosch veikla automobilių sporto 
srityje prasidėjo labai anksti. T.y. netrukus 
po 1900 m., kai įvyko pirmosios didesnės 
automobilių lenktynės. 1901 m. 35 arklio 
galių Mercedes automobilis su įrengta 
Bosch magneto tipo uždegimo sistema 
laimėjo Nice-Salon-Nice lenktynes Pietų 
Prancūzijoje. Po dvejų metų Belgijos 
lenktynininkas Camille Jenatzy laimėjo 
Gordon Bennett lenktynes Airijoje, 
važiuodamas 60 arklio galių Mercedes 
lenktyniniu automobiliu, kuriame buvo 
įrengta Bosch žemos įtampos magneto tipo 
uždegimo sistema.
Netrukus C. Jenatzy tapo Bosch reklamos 
simboliu, žinomu kaip „raudonasis velnias”. 
Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą Bosch 
sukūrė pirmąsias, specialiai automobilių 
sportui skirtas uždegimo žvakes. 
Šio ankstyvojo susidomėjimo tąsa – 
dabartinis Bosch Motosport Service 
departamentas (MSD), kuris kuria plataus 
asortimento sportui skirtus Bosch gaminius.

Nuo 1970 m. Porsche visapusiškai 
bendradarbiavo su Bosch ir pasitikėjo 

Uždegimo žvakių informacija

Bosch uždegimo žvakėmis nuo 1991 m. 
Porsche Carrera Cup lenktynių. Varikliai, 
naudojami šiose lenktynėse, yra labai 
panašūs į naudojamus serijinės gamybos 
transporto priemonėse.
Iki pat šių dienų, kuriant Bosch uždegimo 
žvakes, pasinaudojama šia ribinių sąlygų 
mokslinių bandymų laboratorija, t.y. 
sunkiomis ir labai įtemptomis automobilių 
sporto lenktynėmis.

Kuriose serijinėse lenktynėse 
naudojamos Bosch uždegimo žvakės?
Ritter: Bosch uždegimo žvakės sėkmingai 
naudojamos keliose pasaulinių lenktynių 
serijose. Norėčiau paminėti pačias 
žinomiausias.

Nuo to laiko, kai 2000 m. buvo įkurta DTM, 
šiose lenktynėse dalyvaujančios komandos 
naudojasi Bosch kompetencija ir Bosch 
uždegimo žvakėmis. Be kitų gaminių, 
pvz., variklio valdymo sistemų ar jutiklių, 
Bosch taip pat tiekia žvakes visoms DTM 
komandoms: Audi, BMW, Mercedes. Šios 
uždegimo žvakės yra specialiai sukurtos 
įveikti didelius įtempius, veikiančius V8 
variklius sprinto lenktynėse.
Net Formulės 1 lenktynėse, kuriose 

naudojami labai sudėtingi hibridiniai 
varikliai, kelių komandų sėkmė yra 
glaudžiai susijusi su Bosch žvakėmis. Ir, 
žinoma, turime nepamiršti apie Le Mans 
lenktynes ir CART seriją, kuri JAV atitinka 
Formulę 1, čia taip pat naudojamos Bosch 
uždegimo žvakės.

Ar visose lenktynėse naudojamos 
uždegimo žvakės yra panašaus tipo, 
ar jos skiriasi, pvz., Formulės 1 ir ralio 
lenktynėse?
Ritter: Uždegimo žvakių patiriami įtempiai 
skiriasi atsižvelgiant į lenktynių pobūdį.

Formulės 1 sprinto lenktynėse trasos 
ilgis apie 300 km, o 24 valandų Le Mans 
lenktynėse įveikiamas 5 000 km atstumas. 
Natūralu, kad varikliai dirba visa apkrova.
T.y. uždegimo žvakes veikia didžiulės 
šiluminės apkrovos, kurias žvakės turi 
išlaikyti.

Pasaulio ralio čempionatas kelia kitus 
reikalavimus varikliams, taigi ir uždegimo 
žvakėms.
Šiose lenktynėse paprastai naudojami 
turbokompresoriniai 1,6 l tiesioginio 
įpurškimo varikliai, panašūs į serijinės 
gamybos variklius. Važiuojant 
vadinamuosius jungiamuosius 
(pervažiavimo) ruožus, apsisukimų greitis 
yra gana mažas (rpm), kaip normalaus 
eismo sąlygomis, bet specialiems 
ruožams įveikti būtina užtikrinti saugų 
variklio darbą aukštos temperatūros ir 
aukšto slėgio sąlygomis, dažnai dar esant 
dulkėtam įsiurbiamam orui.
Ralio lenktynių metu uždegimo žvakes 
veikiančių šiluminių apkrovų intervalas 

Bosch žvakes automobilių sporte sėkmė 
lydėjo nuo pat pradžių
1913 reklaminis Bosch uždegimo žvakių 
plakatas, kuriame reklamuojamas 
„raudonasis velnias“ – Belgijos 
lenktynininkas Camille Jenatzy.

Lenktynių trasos - uždegimo žvakių 
mokslinių tyrimų ir bandymų laboratorijos
(f.l.t.r.) Ronald Ritter ir Bernd Müller - 
du labai patyrę Bosch uždegimo žvakių 
gamybos vystymo inžinieriai ir jų taikymo 
automobilių sporte ekspertai paaiškina, 
kaip Bosch uždegimo žvakių technologija 
(iš pradžių sukurta lenktynėms)  patenka į 
serijinę gamybą ir atsarginių dalių rinką.

Willi Kaushen prie Porsche 917/10 vairo 
300 km Nürburgring lenktynėse 1973 m. 
balandžio mėn.
		Transporto priemonė: Porsche 917/10 

Turbo
		Variklis: turbokompresorinis oru aušinamas 

12 cilindrų 180° V formos variklis
		Galia: 736 kW (1000 hp)
		Uždegimo žvakės: Bosch šiems galingiems 

varikliams sukūrė pirmąją pasaulyje 
uždegimo žvakę su dilimui atspariais 
tauriųjų metalų centriniu ir įžeminimo 
elektrodais. Žvakė, kuri pagaminta iš 
platinos, užtikrina optimalų degimą bet 
kuriuo metu, netgi ištvermės lenktynėse.

Šaltinis: Porsche AG

Ar tai būtų 24 valandų Le Mans lenktynės, 
Indy Car, Brazilijos Stock Car ar DTM serijos 
lenktynės: lenktynių elitas pasitiki Bosch 
žvakėmis. Pagrįstai.
Net daugumai Formulės 1 komandų tiekia-
mos Bosch žvakės.

Bosch uždegimo žvakės
automobilių sporte

yra daug platesnis nei kitose lenktynėse.
Kalbant apie medžiagas ir technologijas, 
pagrindinis mūsų tikslas – sukurti 
kiekvieną reikalavimą optimaliai 
atitinkančią uždegimo žvakę. Bosch tai 
daro glaudžiai bendradarbiaudamas su 
variklių gamintojais. Beje, tai taikoma ne 
tik mūsų sportinių automobilių uždegimo 
žvakėms. Uždegimo žvakės, kurias Bosch 
gamina kaip serijinės gamybos automobilių 
originaliąją įrangą, taip pat yra kuriamos 
specialiai atitinkamam varikliui ir glaudžiai 
bendradarbiaujant su transporto 
priemonių gamintojais visame pasaulyje. 

Kiek svarbus yra automobilių sportas 
kuriant uždegimo žvakes?
Müller: Kalbant apie automobilių 
sportui skirtas Bosch uždegimo žvakes, 
sukurta speciali uždegimo žvakė 
kiekvienai sporto šakai, t. y. kiekvieno 
tipo lenktynių automobiliui. Kiekvienam 

naujam lenktynių sezonui būtinos naujos 
uždegimo žvakės ir mes jas kuriame. Dėl 
šių priežasčių mūsų projektavimo skyrius 
per pastaruosius du dešimtmečius sukūrė 
maždaug 400 skirtingų tipų uždegimo 
žvakių, skirtų automobilių sportui.

Bosch turime specialųjį skyrių šioms 
automobilių sportui skirtoms uždegimo 
žvakėms gaminti. Jis yra mūsų 
gamykloje Bamberge, gaminančioje visas 
pasauliniam automobilių sportui skirtas 
Bosch uždegimo žvakes.
 
Pvz., uždegimo žvakės, kurios JAV 
naudojamos CART serijos lenktynėse, taip 
pat gaminamos Bamberge.

Kodėl Bosch uždegimo žvakės yra tokios 
populiarios automobilių sporte?
Müller: Pagrindinė Bosch idėja yra 
sukurti ir pagaminti šioms sritims skirtas 

uždegimo žvakes pagal specifinius kliento 
reikalavimus. Tai reiškia, kad kiekviena iš 
šių uždegimo žvakių yra pagaminta pagal 
užsakymą.

Šią bendradarbiavimo rūšį labai vertina už 
variklius atsakingos komandos, ypač dėl 
to, kad Bosch yra vienintelis uždegimo 
žvakes siūlantis gamintojas. Kiti gamintojai 
tiekia tik serijinės gamybos žvakes.

Specialiai klientui skirtų uždegimo žvakių 
kūrimas lemia Bosch kompetenciją. 
Ir žinoma, mūsų klientai gali visiškai 
pasikliauti mūsų žvakėmis, sukurtomis 
taikant griežčiausius reikalavimus. Šis 
faktas buvo ne kartą įrodytas lenktynių 
trasose ir įprastiniuose keliuose.

2

1 Spustelkite ant oranžinės 
namelio ikonėlės, 
norėdami sužinoti 
daugiau informacijos apie 
pristatymo sąlygas.

Naujai atsidariusiame 
lange pateikiama detali 
informacija apie prekės 
pristatymo terminą ir 
paslaugos kainą.

ADCAT PAGALBA PREKES GALITE UŽSISAKYTI TIESIAI IŠ GAMINTOJO
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Visiška kontrolė 
su Applus!
www.aplus-automotive.com

Applus yra pirmaujantis automobilių pakabos bei vairo mechanizmo dalių gamintojas ir eksportuotojas nuo 
1992 m. Per pastaruosius 25 metus Applus skyrė didžiausią dėmesį didinant eksporto apimtis, kad galėtų tapti 
eksporto į Europą, Šiaurės ir Pietų Ameriką bei Afriką pramonės lyderiu.

Šiandien Applus ir toliau lieka pasauliniu sektoriaus lyderiu. Veikli, galinga, dinamiška, aiškiai matoma ir investicijų 
projektus vykdanti bendrovė, kurios metinis gamybos pajėgumas viršija 36 mln. Applus lengvųjų automobilių ir 
sunkiasvorių transporto priemonių produktų asortimentą sudaro daugiau kaip 18 000 prekių pavadinimų.
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DELPHI VAIRO MECHANIZMAS IR PAKABA

Platesnis Delphi vairo mechanizmo ir 
pakabos gaminių asortimentas, naujos dalys 
ir visų dalių komplektai turi nemažai įdomių 
atnaujinimų ir patobulinimų, kurie padeda 
mūsų klientams lengviau nei kada nors 
anksčiau rasti vairo mechanizmo ir pakabos 
problemų sprendimo būdus.

Vairo mechanizmo komplektai: 
kompleksinis sprendimas. Delphi vairo 
mechanizmo komplektai, kuriuos sudaro 
viršutinė ir apatinė vairo traukės, pakabos 
skersinio stabilumo stabilizatoriaus traukė ir 
vairo traukės antgaliai, taip pat atsarginės 
veržlės ir varžtai, užtikrina kompleksinį 
vairo mechanizmo remonto sprendimą, kai 
remonto meistras gali pakeisti visus aukštos 
klasės transporto priemonių daugiasvirtės 
pakabos sistemos komponentus. Pagaminti 
pagal OE klasės reikalavimus, visi Delphi 
vairo mechanizmo komplektų komponentai 
tiksliai atitinka vienas kitą ir OE komponentų 
eksploatacines charakteristikas.

Vairo mechanizmo ir pakabos 
asortimentas: daugiau kaip 5 000 dalių. 
Visiems Europos transporto priemonių 
parkams skirtų vairo mechanizmo ir pakabos 
dalių Delphi asortimentą sudaro daugiau kaip 
5000 dalių, įskaitant vairo traukes, skersines 
pakabos svirtis, rutulinius lankstus, vidinius 
ir išorinius traukių antgalius, skersinius 
stabilizatorius, variklio tvirtinimo elementus, 

krumpliastiebio mechanizmo gaubtus ir 
didelę grupę įvairių metalo ir gumos įvorių.

300 asortimento naujovių: daugiau kaip 
300 dalių numerių. Delphi naujausias vairo 
mechanizmo ir pakabos katalogas (S190/27) 
reikšmingai išplėstas, gaminių asortimentą 
papildant daugiau kaip 300 naujų dalių 
numerių. Lengvai skaitomu daugiakalbiu 
formatu ir su kokybiškais paveikslais 
išleistame Delphi kataloge kaip niekada 
anksčiau lengva rasti ieškomas dalis. Būtinai 
teiraukitės katalogo AD Baltic padaliniuose.

Patarimai dėl tinkamo horizontaliųjų įtvarų 
ir įvorių įrengimo
Įrengimo patarimai:
• Visuomet naudokite naują tvirtinimo 

veržlių ir varžtų komplektą (jei tiekiamas) 
ir užtikrinkite, kad visuomet būtų 
pakeistos visos fiksavimo priemonės, 
pvz., kontraveržlės su nailono žiedu;

•	 Visada pasižiūrėkite į remonto 
vadovą ir visus tvirtinimo elementus 
priveržkite, atsižvelgdami į gamintojo 
rekomenduotus sukimo momento 
nustatymus;

•	 Kai vairo traukė/skersinė pakabos 
svirtis turi horizontaliąsias įvores, reikia 
žiūrėti, kad įvorių varžtai būtų veržiami 
transporto priemonei stovint neutralioje 

Delphi originaliosios įrangos (OE) klasės gaminių asortimento naujienos

važiavimo padėtyje, t.y. transporto 
priemonei stovint ant savo ratų, o 
pakabai – stabilioje padėtyje;

•	 Niekuomet neveržkite įvorių varžtų 
esant pakeltai transporto priemonei. 
Kitu atveju transporto priemonė grįžtų 
į neutraliąją važiavimo padėtį pakaba 
susispaustų, įvorės taptų per daug 
„priveržtos“ ir tai galiausiai sukeltų jų 
priešlaikinį gedimą;

•	 Jei įvorės nebus įdėtos tinkamai, jos 
persitemps ir gumoje atsiras įplėšimų;

•	 Jei kyla abejonių, prieš pradėdami 
darbą, ieškokite informacijos gamintojo 
remonto vadove;

•	 Gaubtai nuo dulkių - užtikrina 
ilgaamžiškumą. 

Naujai suprojektuoti gaubtai nuo dulkių, 
įrengti kai kuriuose Delphi vairo mechanizmo 
gaminiuose, pagaminti iš pagerintos 
sudėties chlorpreninio kaučiuko, kuris 
užtikrina gaubto ilgaamžiškumą netgi esant 
kraštutiniams temperatūros svyravimams, 
todėl geriau apsaugomi vidiniai komponentai 
ir užtikrinamas netrikdomas laisvas rutulinio 
lanksto judėjimas.

DELPHI STABDŽIAI

Delphi paskelbė apie reikšmingą stabdžių sistemos gaminių asortimento padidinimą, įskaitant naujus stabdžių skysčių produktus, naują stabdžių 
tepalą, visiškai padengtus stabdžių diskus, geresnės kokybės vario neturinčias stabdžių trinkeles, naujo dizaino stabdžių skysčio pakuotes ir 
surinktus diskus su guoliais.

Visą laiką geriname mūsų asortimentą

Dengti diskai. Jei visiškai padengti arba dažyti diskai anksčiau buvo naudojami tik 
prabangių ar sportinių automobilių segmento transporto priemonėse, jie šiandien 
naudojami OE stabdymo sistemose, įrengtose daugelyje Europoje dabar populiarių 
lengvųjų automobilių.
Patys diskai yra pagaminti atsižvelgiant į OE specifikacijas ir leidžiamus nukrypimus, todėl 
būtent danga yra esminis skirtumas. Jei anksčiau jie buvo tiesiog nardinami į alyvą, nauji 
visiškai dengti Delphi diskai yra gaminami tolygiai juos apipurškiant iš vandeninio tirpalo  
pagaminta aplinkai draugiška sidabro spalvos Geomet žvyneline cinko danga, kuri puikiai 
apsaugo nuo korozijos ir turi kur kas patrauklesnę išvaizdą.

Diskai su guoliais. Delphi stabdžių diskų su guoliais asortimentas padidėjo nuo 18 iki 51 
dalių numerių, ir tai yra didžiausias asortimentas Europoje. Šiuo metu galima pirkti diskus 
su integruotais guoliais, ABS jutiklio žiedais ir tvirtinimo elementais, skirtus populiarioms 
transporto priemonėms, Citroen, Peugeot, Renault, Nissan, Opel/Vauxhall ir Mercedes. 
Kadangi šie saugai svarbūs komponentai yra dažnai pažeidžiami keičiant diskus, diskai su 
guoliais gerokai palengvina remonto meistrų gyvenimą.

Yra du kiekvieno disko (su guoliais) variantai kiekvienai iš šių transporto priemonių:
•	BG9132RS / BG9132RSC – Renault Grand Scenic III 2009>
•	BG9136RS / BG9136RC – Renault Megane II 2004>
•	BG9137RS / BG9137RSC – Renault Megane III 2008>

Vario neturinčios trinkelės. Delphi sumažino vario kiekį stabdžių trinkelėse iki 0,5 
procento, t.y. kiekio, kuris prieš dešimtmetį buvo nustatytas JAV teisės aktais, ir visa 
tai padaryta nebloginant transporto priemonių eksploatavimo charakteristikų ar saugos 
reikalavimų.
Apytikriai paskaičiuota, kad stabdžių trinkelių nuosėdos sudaro iki pusės viso vario, 
patenkančio į miestuose esančias vandens sistemas. Varis yra labai toksiškas vandens 
organizmams, taigi varinės stabdžių trinkelės gali padaryti daug žalos aplinkai.
Naudojant 130 skirtingų trinties komponentų, sukurta 20 unikalios sudėties mišinių, o 
Delphi CF užpakalinių ratų stabdžių trinties mišinys, naudojamas populiarioms trinkelėms 
gaminti, pvz., LP565, jau nebeturi vario. Naujųjų mišinių ilgaamžiškumas yra didesnis ir jie 
turi geresnes dilimo charakteristikas.

Vario neturintis tepalas. Labai gerų eksploatacinių charakteristikų tepalas pagamintas be mineralinės alyvos, keičia tradicinio tipo tepalus vario 
pagrindu, kurių analogai buvo susiję su elektros sistemų trikdžiais ir galimybe išvengti triukšmo bei vairuotojo diskomforto.
Delphi stabdžių tepalas, kuriame nėra vario ir rūgščių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo korozijos ir rūdžių. Būdamas stabilus didelio slėgio sąlygomis, 
stabdžių tepalas taip pat užtikrina ilgalaikę tepimo kokybę ir padeda išvengti su elektros komponentais susijusių problemų.

Naujos sudėties stabdžių skystis. Delphi atnaujino stabdžių skysčio sudėtį ir pakuotes, kuriose jis parduodamas. Pats skystis yra skaidresnis 
ir grynesnis, jam gaminti naudojama mažiau perdirbtų ir toksinių cheminių medžiagų, kad būtų gautas geresnės konsistencijos ir ekologiškesnis 
aukščiausios kokybės produktas ir kad būtų sumažintas jo toksiškumas.
Suderinamos su naujausiais CLP teisės aktais, Delphi naujosios stabdžių skysčio pakuotės yra aiškiai paženklintos, turi saugias dangčio fiksavimo 
priemones ir folijos tarpiklius, kurie padidina laikymo trukmę ir apsaugo nuo drėgmės. Mūsų stabdžių skysčio butelio etiketės yra lakuotos, siekiant 
užtikrinti, kad jos kiek įmanoma ilgiau atrodytų kaip naujos, o pakuočių dėžės yra patvaresnės ir patogesnės naudoti.

ADCAT SISTEMA LEIDŽIA 
JUMS FORMUOTI 
ASORTIMENTĄ

PREKIŲ UŽSAKYMAS 
ADCAT SISTEMOJE

Jei nerandate reikiamos 
prekės ir pageidaujate, 
kad ji atsirastų 
asortimente, apie tai 
galite pranešti mums.

Paspaudę ant ikonėlės  
,,Sąvaržėlė”, galite 
pasirinkti pranešimo 
temą ir pranešti, kad 
mūsų asortimente 
norėtumėte matyti 
konkrečią prekę.

Radę reikiamą prekę 
ir norėdami sužinoti 
maršrutų grafiką, 
spauskite ikonėlę 
,,Pristatymas”.
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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

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 nustebino naujais filtravimo sprendimais. Rugsėjo 
13 – 17 d. tarptautinėje automobilių pramonės parodoje filtrų ekspertas MANN+HUMMEL pristatė naujus 
MANN-FILTER PU 9005 z ir PU 10 011 z dyzelinio kuro filtrus. Iš savo plataus gaminių asortimento 
MANN-FILTER pristatė 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.

PIRKDAMI PREKES ADCAT SISTEMOJE, PASINAUDOKITE ,,KIEKIO NUOLAIDA”

PREKIŲ UŽSAKYMAS 
ADCAT SISTEMOJE

Jei prie prekės kainos 
pamatote šią ikonėlę, tai 
reiškia, jog jai yra taikoma 
,,kiekio nuolaida”.

Paspaudę ant ,,Kiekio 
nuolaida” ikonėlės, 
sužinosite kokį prekių 
kiekį reikia nupirkti, 
norint gauti nuolaidą.

Paspaudę geltono 
namuko ikonėlę, galite 
sužinoti, kada prekė 
bus pristatyta į centrinį 
sandėlį ar bet kurį kitą 
padalinį.
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SYNTENCE 
LV 0W-20
Sukurta naujausios kartos VAG varikliams

Eurol pristato Eurol Syntence LV 0W-20 – visiškai sintetinę variklinę alyvą 

naujausios kartos VAG (Volkswagen Audi grupės) benzininiams ir dyzeliniams 

varikliams. Eurol Syntence LV 0W-20 yra degalus taupanti alyva ir tinka VAG 

EA888 III 2.0 TFSI kartos 140 kW, VAG EA897 3.0 TDI CR kartos 160 kW ir VW 

1.5 TSI 96 kW/110kW varikliams. Šiais varikliais yra varomi 2015 metų Audi A4, 

S4, A5, S5, RS5 ir Q7 modeliai, o netrukus bus įrengti keliose Seat, Škoda ir 

Volkswagen modeliuose.

NAUJIE
NA

6 — WWW.EURECAR.ORG

PAGRINDINIAI ORO KONDICIONIERIŲ KOMPONENTAI

Kompresorius
Šis komponentas suslegia dujas, kad būtų padidintas šaldalo skysčio slėgis 
kontūre. Įprastai papildomu diržu jį varo variklis. Hibridiniuose ir elektriniuo-
se automobiliuose kompresorių varo elektrinis variklis. 

Stūmoklinis kompresorius

Pastaruoju metu jis yra plačiausiai naudojamas. Jo viduje yra grupė stū-
moklių ir pakreipta svyruojanti plokštė.

Stumoklinio kompresoriaus veikimo principas: pakreiptas diskas koncen-
triškai sukasi su velenu, kad būtų generuojamas vidinis ašinis stūmoklių 
judesys, sukuriant įsiurbimo ir slėgimo fazes. Vožtuvų plokštės yra abie-
juose kompresoriaus gaubtuose. Jos sudaro galimybes, kad kiekvieno 
cilindro įsiurbimo ir suslėgimo fazės vyktų automatiškai.

Spiralinis kompresorius

Šį kompresorių iš esmės sudaro dvi spiralės: viena fi ksuota, o kita judanti, 
kurią varo kompresoriaus įėjimo velenas.
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Šis kompresorius veikia iš išorinės spiralės pusės (kur yra įėjimas) į jo 
centrą perduodant dujas, kurių tūris kameroje yra palaipsniui mažinamas.

Kondensatorius

Šilumokaičiai

Įprastai oro kondicionieriaus kontūre yra du šilumokaičiai: kondensatorius 
ir garintuvas. Jie perduoda viduje cirkuliuojančio skysčio šilumą.

Tai yra variklio skyriuje esantis šilumokaitis. Įprastai jis būna pritvirtintas 
priešais aušinimo radiatorių ir skirtas pro jį cirkuliuojančiam skysčiui au-
šinti.

Atsižvelgiant į naudojamą technologiją,  kondensatoriai gali būti gamina-
mi keliais būdais. Kondensatoriai dažniausiai yra su variniais vamzdžiais 
ir aliuminio plokštelėmis, plokščiavamzdžiai gyvatukiniai ir lygiagretaus 
srauto.

Gyvatukinis 
kondensatorius

Lygiagretaus srauto 
kondensatorius

Garintuvas

Jis būna įrengtas klimato kontrolės bloke. Tai yra pagrindinis žemo slė-
gio kontūro komponentas. Iki garintuvo šaldalas atiteka dviejų būvių: dalis 
skysčio ir dalis garų. Nukritus slėgiui, sumažėja virimo taško temperatūra.

8 — WWW.EURECAR.ORG

Gyvatukiniai kondensatoriai yra 
pagaminti iš plokščio vamzdelio 
su daugybe vidinių kanalų.

Vamzdelinius garintuvus sudaro 
grupė lygiagrečių vamzdelių, ku-
rie yra suskirstyti į kelias sekci-
jas ir sujungti ties suvirintų alkū-
nių galais.

Plokštelinius garintuvus sudaro 
grupė lygiagrečių plokščių.

Garintuvai būna trijų skirtingų konstrukcijų tipų.

Plėtimosi vožtuvas

Vienas komponentų, kuris atskiria aukšto ir žemo slėgio puses. Jo vieta 
yra šalia garintuvo. Plėtimosi vožtuvas skirtas tekančio skysčio srautui 
reguliuoti esant skystai būsenai aukšto slėgio kontūre, kad žemo slėgio 
pusėje jis garuotų.

Vietoje plėtimosi vožtuvo galima naudoti kitą įtaisą, vadinamąjį srauto ri-
bojimo vožtuvą. Šio tipo vožtuvas neleidžia reguliuoti srauto, todėl jį būti-
na naudoti kartu su reguliuojamu kompresoriumi, kad būtų galima valdyti 
skysčio srautą. Jis turi kalibruojamą angą pro kurią gali pratekėti tam tikras 
šaldalo kiekis, dėl to nukrinta slėgis ir skystis išsiplečia.
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Filtras-džiovintuvas įrengtas aukšto slėgio 
kontūre ir jo pagrindinė funkcija yra surinkti 
skystį, fi ltruoti kontūre esančius nešvaru-
mus prieš jiems pasiekiant plėtimosi vožtu-
vą ir pašalinti kaip galima daugiau drėgmės 
iš kontūro, nes ji gali būti labai kenksminga.

Kai kuriuose modeliuose įrengtas patikros 
langelis. Jei jame matomi burbuliukai, reiškia, 
kad aukšto slėgio kontūre priešais plėtimosi 
vožtuvą yra garų (taip būna esant per mažai 
dujų, drėgmei kontūre arba plėtimasis vyksta 
pačiame fi ltre).

IKai kuriose oro kondicionavimo sistemose 
naudojamas kitokio tipo fi ltras-džiovintuvas, 
vadinamas kaupikliu arba surinkimo talpy-
kla. Ši ir prieš tai aprašytoji sistema skiriasi 
tuo, kad ji įrengiama žemo slėgio kontūre, 
nes veikia esant ženkliai mažesniam slėgiui. 
Todėl patikros langelis nėra įrengiamas, nes 
dėl jo išdėstymo skystis fi ltre būna dujinės 
būsenos.
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Filtras-džiovintuvas

Saugos įtaisai

Be funkcinių oro kondicionieriaus komponentų šaldalo kontūrui apsaugoti 
įrengiami apsauginiai vožtuvai ir slėgio jutikliai. 

Apsauginis kompresoriaus vožtuvas

Šis vožtuvas išleidžia dalį skysčio į išorę, kai slėgis viršija 30 barų, kad būtų 
apsaugoti įvairūs komponentai. Įprastai jis tvirtinamas ant kompresoriaus.

Slėgio jutikliai

Slėgio jutikliai yra skirti kontūro komponentams apsaugoti nuo gedimų 
(ypač kompresorių, jei yra per didelis ar netinkamas slėgis). Jie gali būti 
įrengiami aukšto ar žemo slėgio kontūre.

Aukšto slėgio jutiklis įprastai įrengiamas prieš ar už kondensatoriaus, pri-
klausomai nuo įrangos gamintojo. Žemo slėgio jutiklis įrengiamas žemo 
slėgio vamzdelyje tarp garintuvo ir kompresoriaus.
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ĮPRASTINIAI GEDIMAI

Veikiant oro kondicionieriui, sistemos elementus ir komponentus veikia skirtinga apkrova, kuri dažniausiai susijusi su temperatūra ir slėgiu, kuriame jie 
veikia. Kai kurie komponentai gali būti nesandarūs, užstrigti ar sulūžti.

Viena dažniausiai oro kondicionierių problemų yra prastas kvapas, sklin-
dantis iš vėdinimo angos. Jis atsiranda dėl drėgmės, susidarančios aplink 
garintuvą kondensuojantis oro drėgmei. Atsiradus pelėsiui ir bakterijoms, 
kvapas stiprėja. Norint išspręsti šią problemą, nebūtina išmontuoti garintu-
vo, naudokite aerozolinį valiklį.

Naudojimo nurodymai

1. Nusausinkite garintuvo paviršių įjungę automobilio šildymo sistemą. 
Tam reikia nustatyti didžiausią šildymo ar klimato kontrolės tempera-
tūrą ir žemą oro skirstytuvo padėtį.

2. Nustatę ventiliatorių didžiausiu recirkuliavimo režimu, leiskite siste-
mai paveikti apie 10 minučių.

3. Pašalinę visą drėgmę, neįjungdami oro kondicionieriaus, nustatykite, 
kad klimato kontrolės sistema veiktų žemos temperatūros režimu.

4. Po to papurkškite valiklio į oro įleidimo angą ir vėdinimo išėjimo an-
gas. Nustatę klimato kontrolės sistemą recirkuliavimo režimu, leiskite 
valikliui veikti apie 10 minučių.

5. Išvalę, išdžiovinkite garintuvą ir klimato kontrolės sistemos korpuso 
vidų taip pat, kaip nurodyta pirmajame punkte.

6. Atidarykite automobilio dureles ir vėdinkite 10 minučių.

Dar viena įprastinė problema yra labai žemas slėgis sklaidytuvo išleidimo 
angoje. Taip dažniausiai atsitinka fi ltrui užsikimšus žiedadulkėmis, prastai 
jį prižiūrint arba naudojant ypač dulkėtoje aplinkoje. Šią problemą galima 
pašalinti pakeitus fi ltrą.
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Filtras-džiovintuvas

Užsikišęs fi ltras ir kontūras.

Kai užsikišęs fi ltras, pro jį neprateka reikiamas kiekis skysčio ir jis veikia kaip plėti-
mosi vožtuvas. Norėdami patikrinti, ar taip nėra, palieskite įėjimo ir išėjimo vamzde-
lius, kad patikrintumėte, ar skiriasi jų temperatūra.

Jei užsikišęs, pakeiskite fi ltrą.

Plėtimosi vožtuvas

Užsikišę viduje, vožtuvas užstrigęs atidarymo ar uždarymo padėtyje.

Užpildymo įtaisu patikrinkite aukšto ir žemo slėgio kontūrų slėgį, kad įsitikintumėte, jog vož-
tuvas veikia tinkamai. Patikrinkite, ar vožtuvas ir jungiamieji elementai yra sandarūs.
Infraraudonųjų spindulių termometru patikrinkite plėtimosi vožtuvo įėjimo ir išėjimo vamzde-
lių temperatūrą.

Kai yra užsikišę ar nešvarumų, plėtimosi vožtuvą reikia pakeisti.
Jei skirtumas tarp plėtimosi vožtuvo įėjimo ir išėjimo vamzdelių temperatūros mažas, reiškia, 
vožtuvas yra atviras arba nepakanka dujų. Tokiu atveju vėl įleiskite dujų, kad patikrintumėte, 
ar vožtuvas veikia tinkamai; priešingu atveju pakeiskite.

Garintuvas

Gali būti prarūdijęs garintuvo paviršius, plokštelės užsikimšę nešvarumais 
arba prateka ties įėjimo ir išėjimo jungtimis. Nemalonus keleivių salono kva-
pas dėl bakterijų ant garintuvo paviršiaus. 

Jei yra kiaurymės, pakeiskite kondensatorių. Reikia nuvalyti visus nešvarumus. Jei jungtys 
nepakankamai priveržtos, pakeiskite sandarinimo žiedus. Kai prasta jungčių suvirinimo siū-
lių kokybė, pakeiskite garintuvą.

Patikrinkite, ar sandarus garintuvas ir nėra nešvarumų ant plokštelių. 
Patikrinkite, ar jungčių suvirinimo siūlės nėra apgadintos, taip pat patikrinkite 
priveržimo momentą.
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PATVIRTINTA 
KOKYBĖ

Eurol taip pat yra Tom Coronel tepalų tiekimo partneris FIA 
WTCC lenktynėse. Praėjusiais metais T. Coronel laimėjo 
dvejas lenktynes. „Net sudėtingomis sąlygomis Eurol 
produktai turi geras eksploatacines savybes. Aš didžiuojuosi, 
kad galiu pasiūlyti šį olandų markės produktą tarptautiniu 
mastu“, - teigia T. Coronel.




