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Varoma
SPRENDIMŲ

Bosch diagnostikos sprendimai:
Patikimi ir į ateitį orientuoti valdymo bloko diagnostikos 
sprendimai kartu su „Ethernet" ir „PassThru" užtikrina 
prieigą prie visų esamų ir būsimų transporto priemonėse 
esančių sąsajų. Naudojant geriausią matavimų 
technologiją, užtikrinama mobilioji ir greita diagnozė 
įvairiose taikymo srityse. Rezultatas: paprasta ir efektyvi 
remonto dirbtuvių aplinka ir patenkinti klientai.

Kas skatina jus – 
skatina mus.

Gerbiami klientai,

sveikinamės su Jumis rudenėjant, kai baigiasi atostogos ir prasideda darbymetis 
automobilių servisams. Savo ruožtu, AD Baltic komanda organizuos mokymus, 
kvies dalyvauti akcijose, toliau plės asortimentą ir gerins aptarnavimą. Tikiuosi, 
kad dirbdami kartu padėsime išvengti nemalonių staigmenų, kurias automobilių 
vairuotojams gali įnešti permainingi orai ir taip didinsime saugumą keliuose.

Tradiciškai, rudeninis Eure!TechFlash leidinys, skiriamas svarbiausioms rudens 
sezono prekėms. Leidinyje plačiau pateiksime informaciją apie žiemines 
padangas, padangų remonto priemones (svarelius, ventilius, pastas ir kt.) bei 
montavimo, balansavimo įrangos asortimentą. Čia detaliau supažindinsime su 
Hankook žieminių padangų protektorių raštais, savybėmis. Manau visiems bus 
aktualu sužinoti Goodyear kompanijos rekomendacijas, kaip teisingai pasirinkti 
žiemines padangas atsižvelgiant į kelio dangą ir vairavimo stilių, vairavimo 
įgūdžius bei kitus kriterijus! Taip pat rasite ir daug kitos aktualios informacijos iš 
mūsų partnerių.

Rugsėjo 14 d. Vilniuje, viešbutyje Vilnius Grand Resort, asociacija „Už saugų 
automobilį Lietuvoje” suorganizavo forumą „Automobilių priežiūra ir saugumas”. 
Leidinyje pasidalinsime informacija ir akimirkomis iš šio renginio. Norime 
pasidžiaugti, kad renginyje apsilankė apie 400 dalyvių iš visos Lietuvos: 
kviestiniai svečiai skaitė pranešimus aktualiomis temomis, autoservisų vadovai 
kėlė klausimus, o savo ekspozicijas pristatė net 12 partnerių. 

Manau, kad šios aptariamos temos padės Jums lengviau parinkti padangas ir 
paruošti automobilį artėjančiai žiemai.

Per praėjusį laikotarpį AD Baltic įgyvendino šiuos projektus:

• Pradėjome prekiaukti MILES prekės ženklo akumuliatoriais;

• Asortimentą papildėme šiam sezonui aktualia preke - Intermotor uždegimo 
ritėmis;

• Visai netrukus mūsų asortimente pasirodys Lietuvoje gamyklinėmis 
sąlygomims restauruoti ATG prekės ženklo vairo sistemų agregatai;

• Per praėjusį laikotarpį surengėme šiuos techninius mokymus:

• BOSCH apie akumuliatorių baterijas, kaitinimo žvakes ir valytuvus;

• DELPHI apie vairo, pakabos ir stabdžių sistemas.

• Džiaugiamės kartu su Jumis stebėdami LKL komandų kovas Žalgirio ir 
Švyturio arenų ložėse Kaune bei Klaipėdoje;

• Baigėsi didžioji AD Baltic akcija, kurios metu klientai laimėjo: šaldytuvus, 
televizorius, naujausios kartos mobiliuosius telefonus ir daug kitų vertingų 
prizų. 

Neabejoju, kad mūsų partnerystė bei šie įgyvendinti darbai leis sėkmingai vystyti 
Jūsų verslą!

Darius Verbyla, 

AD BALTIC Lietuva direktorius

TURINYS

AD BALTIC NAUJIENOS

USAL forumas „Automobilių priežiūra ir saugumas“ 4 psl. 

Remonto paslaugų teikimo teisinis reglamentavimas 6 psl.

AD BALTIC ASORTIMENTAS

Viskas ir dar daugiau - padangų montavimui ir remontui 8 psl.

Padangų montavimo įranga 10 psl.

AD Baltic žieminių padangų asortimentas 12 psl.

TIEKĖJŲ NAUJIENOS

GOODYEAR: padangų pasirinkimas: 
kaip įsigyti tai, ko reikia? 14 psl.

HANKOOK: saugus sukibimas su aukščiausios 
kokybės „Hankook“ padangomis 16 psl.

TRISCAN: didžiausia rinkos aprėptis 17 psl.

BOSCH: uždegimo žvakių informacija 18 psl.

TOTAL: kur Total atlieka savo variklinių alyvų 
bandymus? 21 psl.

DENSO: Denso pirmauja kuriant lambda jutiklių 
technologiją 23 psl.

SWAG: su Tritan prieš dilimą! 24 psl.

TRW: atsarginių dalių gamintojas aiškina elektrinio 
rankinio stabdžio (EPB) savybes ir privalumus 27 psl.

FERODO: stabdžių triukšmas - jį reikia pašalinti! 29 psl.
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Jau antrus metus iš eilės asociacija „Už saugų automobilį Lietuvoje“ kartu su generaliniu rėmėju AD grupe 
didžiausių Lietuvos autoservisų vadovus pakvietė į viešbutyje Vilnius Grand Resort vykusį ir analogų mūsų šalyje 
neturintį renginį – forumą „Automobilių priežiūra ir saugumas“. Renginyje dalyvavo 400 autoservisų atstovų iš 
visos Lietuvos, savo ekspozicijas forumo dalyviams pristatė 12 žinomų autodetalių gamintojų.

Pirmoji reginio dalis buvo skirta renginio rėmėjų ekspozicijų 
lankymui. Dalyvių laukė rėmėjų paruoštos dovanos, 
specialūs pasiūlymai ir produktų pavyzdžiai. Kiekvienas 
forume apsilankęs turėjo progą užduoti jam rūpimą klausimą 
atsarginių dalių gamintojų atstovams ir išgirsti atsakymus iš 
pirmų lūpų. „Šis renginys - puiki proga iš arti pamatyti mūsų 
produktų pirkėjus, išklausyti jų lūkesčius ir pageidavimus. 
Tokio tipo renginiai leidžia geriau suprasti, su kokiomis 
problemomis susiduria tie žmonės, kurie mūsų gaminamus 
produktus perka kasdien“, - pasakojo 
ContiTech prekės ženklo atstovas 
Baltijos šalyse John Myohanen.

Autoservisų atstovai taip pat 
galėjo susipažinti su BOSCH Car 
Service atstovų demonstruotais 
produktais: naujausios kartos 
automobilių diagnostikos įrenginiais, 
akumuliatorių įkrovikliais, žibintų 
reguliavimo stendais. Dalyviai 
renginio metu turėjo progą išbandyti 
demonstruojamas naujoves ir 
įsitikinti, kad ateityje tokio tipo 
įrenginiai taps neatsiejama 
autoserviso dalimi.

USAL FORUMAS „AUTOMOBILIŲ 
PRIEŽIŪRA IR SAUGUMAS“

Forumo dalyviai įdėmiai klausosi pranešimo aktualia tema

BOSCH Car Service atstovas Dangirutis Šapranauskas 
pristatė automobilio žibintų patikros stendą

Itin tikroviškas lenktynių simuliatorius nepaliko abejingų

Saugos diržų svarbą akcentuojantis simuliatorius buvo itin populiarus Žygimantas Mauricas pristato Lietuvos makroekonomikos rodiklius

Jarkko Lehtinen 
demonstruoja Gates 

produkcijos privalumus

Forumo organizatoriai pasirūpino ir forumo dalyvių 
pramogomis. Viena iš jų – simuliatoriai, kurie leido įsitikinti, 
kokie svarbūs ir neatsiejami nuo saugaus vairavimo 
yra automobilio saugos diržai. Išbandžius simuliatorius, 
autoservisų atstovų veidus papuošdavo šypsenos, tačiau 
ši pramoga taip pat privertė susimąstyti, kad autoavarijos 
metu patiriamas smūgis gali būti pražūtingas.

Itin tikroviškas lenktynių simuliatorius forumo dalyviams 
suteikė daug emocijų. Homologuota sportinė sėdynė, 
tiksliai judesius atkurianti hidraulikos sistema, itin galingas 
tiesioginio perdavimo vairo mechanizmas, sekvencinė 
pavarų dėžė, pedalai – visa tai atkartojo identiškas 
realybei pasipriešinimo jėgas ir leido pajusti tikrus sportinio 
vairavimo įspūdžius.

Antroji renginio dalis skirta rinkos dalyvių švietimui. 
Pranešėjai atkreipė susirinkusiųjų dėmesį ne tik į saugaus 
eismo problematiką, buvo paliestos ir kitos ne mažiau 
aktualios temos. Susisiekimo ministerijos atstovas 
Vidmantas Pumputis pristatė saugaus eismo gerinimo 
darbus. Daug emocijų sukėlė Nordea banko vyriausiojo 
ekonomisto Žygimanto Maurico pranešimas, kurio metu 
buvo bandoma atsakyti į provokuojantį klausimą: „Lietuva: 
gerovės ar blogovės valstybė“. TGS advokatų kontoros 
advokatas, partneris Gytis Kaminskas susirinkusiųjų dėmesį 
atkreipė į leidimo verstis automobilių remonto paslaugomis 
teisinius aspektus. Valstybinės kelių transporto inspekcijos 
atstovas Tomas Kolendo pristatė skundų nagrinėjimo 
tvarką ir praktiką. Didelis dėmesys buvo skirtas autoservisų 
ir klientų santykiams, konkrečių atvejų analizei. T. Kolendo 
atskleidė į kokias detales reikėtų atkreipti dėmesį 
autoservisų atstovams, norint nenusižengti nustatytoms 
taisyklėms. Net du pranešimai buvo skirti mūsų šalyje dar 
mažai nagrinėtai temai – TELEMATIKA. Asociacijos „Už 
saugų automobilį Lietuvoje“ pirmininkas G. Garbinčius ir 
Robert Bosch pardavimų vadovas Baltijos šalyse Tomas 

Bučinskas prognozavo, kad jau netolimoje ateityje visuose 
automobiliuose bus sumontuoti taip vadinami „mažieji 
draugai“, kurie seks kiekvieną automobilio parametrą, leis 
centralizuotai kontroliuoti technikinių apžiūrų galiojimą. 
Didžiausias vis dar neatsakytas klausimas, kas turės 
prieigą prie tokių vertingų duomenų.

Kiekvienas į renginį atvykęs autoserviso atstovas turėjo 
progą užduotį jam rūpimą klausimą ir gauti į jį atsakymą. 
Diskusijos virė intensyviai, renginio organizatoriams teko 
kai kada malšinti įsiplieskusias aistras. Natūralu, nes 
kai kurie paliesti klausimai buvo tiesiogiai susiję su jų 
kasdienine veikla.

Norime priminti, kad praėjusiais metais asociacija „Už 
saugų automobilį Lietuvoje“ organizavo forumą, kurio tema 
buvo „Autoservisų reikšmė eismo saugumui Lietuvoje“. 
Asociacija siekia įnešti indėlį į eismo saugumą Lietuvoje, 
formuoti visuomenės nuomonę, teikti pasiūlymus palankios 
teisinės bazės sukūrimui, padėti saugoti mūsų gamtą, ugdyti 
asociacijos narių pilietiškumą ir visuomeninį aktyvumą. 
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Transporto priemonių techninio 
aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo 
tvarkos aprašas. Svarbiausi aspektai
II. Reikalavimai transporto priemonių techninį 
aptarnavimą ir remontą atliekantiems asmenims

4. Techninį aptarnavimą ir remontą atliekantys asmenys turi 
turėti patalpas, kuriose teikiamos techninio aptarnavimo 
ir remonto paslaugos. Patalpos turi atitikti higienos ir 
priešgaisrinės apsaugos reikalavimus, nustatytus teisės 
aktuose.

5. Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugoms teikti 
naudojami įrankiai, matavimo priemonės ir įranga turi 
būti naudojami laikantis gamintojo parengtų naudojimo 
instrukcijų, darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 
102 „Dėl darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų 
patvirtinimo“.

6. Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugai teikti 
naudojamos matavimo priemonės, kurioms pagal teisės 
aktų reikalavimus periodiškai turi būti atliekama metrologinė 
patikra privalo turėti galiojančios metrologinės patikros 
atlikimą patvirtinančius dokumentus.

7. Techninį aptarnavimą ir remontą atliekantys asmenys 
turi turėti įrankius, matavimo priemones ir įrangą, būtiną jų 
teikiamai techninio aptarnavimo ir remonto paslaugai teikti.

REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO 
TEISINIS REGULIAVIMAS

8. Techninį aptarnavimą ir remontą atliekantys asmenys 
turi išmanyti šio Aprašo nuostatas, transporto priemonių 
techninio aptarnavimo ir remonto, transporto priemonių 
techninės būklės, transporto priemonių gamybos ir 
perdirbimo reikalavimus bei jais vadovautis.

V. Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir 
remonto paslaugų teikimo tvarkos kontrolės vykdymas

31. Šio Aprašo nuostatų vykdymo kontrolę vykdo 
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo 
ministerijos (toliau – Inspekcijos) pareigūnai.

32. Inspekcijos pareigūnai turi teisę:

32.1. atlikti techninį aptarnavimą ir remontą atliekančio 
asmens patikrinimą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo nuostatomis;

32.2. pareikalauti iš techninį aptarnavimą ir remontą 
atliekančio asmens per nurodytą terminą pateikti 
dokumentus, nurodytus Aprašo 12 ir 16 punktuose, 
paaiškinimus raštu ir kitokius dokumentus, reikalingus 
skundui ištirti dėl šio Aprašo nuostatų pažeidimų.

33. Techninį aptarnavimą ir remontą atliekantys asmenys 
privalo:

33.1. sudaryti sąlygas Inspekcijos pareigūnams atlikti 
kontrolę, vykdyti teisėtus Inspekcijos pareigūnų reikalavimus;

33.2. užtikrinti techninį aptarnavimą ir remontą atliekančio 
asmens arba jo įgalioto asmens dalyvavimą patikrinime;

33.3. pateikti dokumentus, nurodytus šio Aprašo 12 
ir 16 punktuose, Inspekcijai įgyvendinant Viešojo 
administravimo įstatymo nuostatas ir Inspekcijos nustatyta 
tvarka informavus apie numatomą atlikti patikrinimą.

Atliekų tvarkymo įstatymas 
348 straipsnis. Transporto priemonių techninės 
priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių 
pareigos
1. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto 
paslaugas teikiančios įmonės, atliekančios alyvos keitimą 
ar alyvos pardavimą arba kurių veikloje susidaro ar gali 
susidaryti alyvos atliekų, yra alyvos atliekų turėtojos.
2. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto 
paslaugas teikiančios įmonės privalo aplinkos ministro 
nustatyta tvarka registruotis į transporto priemonių 
techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių 
sąrašą.
3. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto 
paslaugas teikiančios įmonės, kurios yra alyvos atliekų 
turėtojos, privalo:
1) nemokamai priimti alyvos atliekas iš asmenų, kuriems 
teikia transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros 
paslaugas;
2) kaupti transporto priemonių techninės priežiūros ir 
remonto veikloje susidarančias alyvos atliekas ir jas laikyti 
pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
3) aplinkos ministro nustatyta tvarka tvarkyti susidariusių, 
kaupiamų alyvos atliekų apskaitą ir teikti apskaitos 
ataskaitas;
4) nemaišyti alyvos atliekų su kitomis atliekomis ar 
medžiagomis;
5) susidariusias, sukauptas alyvos atliekas perduoti tokias 
atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui;
6) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti 
vartotojus apie alyvos atliekų keliamą pavojų aplinkai ir šių 
atliekų tvarkymo galimybes.
4. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto 
paslaugas teikiančioms įmonėms draudžiama perduoti 
alyvos atliekas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti 
alyvos atliekų.

Aplinkos apsaugos reikalavimų 
transporto priemonių techninei 
priežiūrai ir remontui aprašas 
9. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto 
veikla: variklio, transmisijos, pakabos, stabdžių sistemos, 
kuro sistemos remontas ir techninė priežiūra, įskaitant 
variklių plovimą, tepalų ar kitų skysčių keitimą, transporto 
priemonių pakartotinė apdaila ir pan., pripažįstama 
potencialiai taršia ir turi būti vykdoma Dirbtuvių patalpose, 
kurios privalo atitikti šiuos reikalavimus:
9.1. grindys turi būti padengtos nelaidžia skysčiams danga, 
atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui;
9.2. jeigu įrengiama ant grindų nutekėjusių skysčių surinkimo 
sistema, ji negali būti sujungta su jokiu nuotakynu (išskyrus 
patalpas, skirtas transporto priemonių kėbulo plovimui);
9.3. visi nutekėję pavojingi aplinkai skysčiai turi būti 
surenkami (sorbuojami, valomi ar pan.) ir tvarkomi kaip 
pavojingosios atliekos;
9.4. turi būti laikomos priemonės išsiliejusiems teršalams 
(naftos produktams, akumuliatorių elektrolitui ir kt.) 
surinkti ir (ar) neutralizuoti: absorbentų komplektai ar kitos 
priemonės, leidžiančios absorbuoti, neutralizuoti ne mažiau 
kaip 0,01 m3 bet kurio transporto priemonės eksploatacijai 
naudojamo aplinkai pavojingo skysčio ir ne mažiau kaip 0,1 
m3 naftos produktų.
10. Dirbtuvėms, kuriose transporto priemonių techninės 
priežiūros ir remonto veikla pradėta vykdyti arba kurioms 
įrengti projektavimo sąlygos išduotos iki šio įsakymo 
įsigaliojimo, Aprašo 9 punkto reikalavimai taikomi nuo 2009 
m. sausio 1 d.
12. Dirbtuvių teritorijos turi būti įrengtos pagal Paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. 
įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594), reikalavimus.
14. Veiklos vykdytojas techninės priežiūros ir remonto 
veikloje susidariusias atliekas:
14.1. turi tvarkyti taip, kad jos nepatektų į aplinką;
14.2. privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje;
14.3. turi perduoti atliekų tvarkytojams ir turėti atliekų 
atidavimą pagrindžiančius dokumentus;
14.4. tvarkydamas komunalines atliekas privalo naudotis 
savivaldybių organizuojamomis atliekų tvarkymo 
sistemomis ir rūšiuoti atliekas savivaldybių atliekų tvarkymo 
taisyklėse nustatyta tvarka.
15. Veiklos vykdytojas privalo rūšiuoti, laikinai laikyti, 
supakuoti vežimui pavojingąsias atliekas taip, kad jos 
nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai:
17. Veiklos vykdytojas privalo vykdyti atliekų susidarymo 
apskaitą ir teikti atliekų susidarymo apskaitos metines 
ataskaitas vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 
d. įsakymu Nr. D1-367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720), nustatytais 
reikalavimais.
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VISKAS IR DAR DAUGIAU – 
PADANGŲ MONTAVIMUI IR REMONTUI

Padangų žymėjimo kreidutė Kiekis pakuotėje ADCat užsakymo numeris

Geltona kreidutė 1 MP03

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 ADCat užsakymo numeris

Universalūs plieniniai klijuojami svareliai

5 g (60 g) 100 TPALU-FE-ECO

5 g (60 g) 100 TPALU - FE 1B

5 g (60 g) 100 TPALU - FE

Ventiliai bekamerinėms padangoms ir jų priedai Kiekis pakuotėje ADCat užsakymo numeris

Ventilis TIP5622555 100 TIP5622555

Ventilis TIP5622627 100 TIP5622627

Ventilio plastikinė galvutė 1000 VC8

Ventilio vožtuvas 1000 9001

Kalami švininiai balansavimo svareliai plieniniams ir lietiems ratlankiams Svoris Kiekis pakuotėje ADCat užsakymo numeris

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 ADCat užsakymo numeris

Vidinių paviršių sujungimo vietos sandarinimo priemonė 1 l 1 6005003

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

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

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

Padangų talkas 500 gr 1 6007000

Lopai, virvutės bei grybai Kiekis pakuotėje ADCat užsakymo numeris

Grybas su adata 6 mm 24 3001006

Grybas su adata 8 mm 20 3001008

Plona juoda sandarinimo virvutė 204 mm 50 2001104

Sandarinimo virvutės 102 mm 60 510-1801

Pastiprintas lopas 75x90 mm 20 1003015

Pastiprintas lopas 75x125 mm 10 1003014

Pastiprintas lopas 65x115 mm 10 1003012

Pastiprintas lopas 55x75 mm 20 1003010

Lopas ovalus 90x45 mm 30 1001740

Lopas ovalus 74x37 mm 30 1001720

Lopas apvalus 55 mm 30 1000550

Lopas apvalus 30 mm 100 1000300

Lopas apvalintais kampais 35 mm 100 1002350

Diagonalinių padangų lopai 80 mm 20 1004102

Diagonalinių padangų lopai 60 mm 30 1004101

Remonto / montavimo įrankiai Kiekis pakuotėje ADCat užsakymo numeris

Šepetys 1 6001001

Specialus įrankis sandarinimo virvutei 1 7001013

Gumos gramdiklis 1 7001029

Įrankis lopui išlyginti 38x3 mm 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

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 ADCat užsakymo numeris

Gumos valiklis, degus 5 l 1 6005000G

Gumos valiklis, degus 1 l 1 6005000

Stiprūs klijai 250 ml 1 6006101

PADANGŲ REMONTO PRIEMONĖS
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Naujos kartos padangų montavimo 
staklės „G8945ITD.26S MEMORY”

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

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). 

PANDANGŲ MONTAVIMO ĮRANGA 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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Gamintojas, pasitelkdamas savo geriausias žinias ir technologijas, garantuoja aukštą IMPERIAL bei TRISTAR padangų kokybę. 
IMPERIAL bei TRISTAR padangos sukurtos Belgijoje, turi žymėjimus, atitinkančius Europos Sąjungos standartus.

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69, 70 dB

Degalų naud. efektyvumas: C, E 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 70-73 dB

Degalų naud. efektyvumas: E 
Sukibimas su šlapia danga: C 

Išorinis triukšmas: 75 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69-71 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: E
Sukibimas su šlapia danga: C

Išorinis triukšmas: 70db

Eco North

Snowpower

Eco North LT

Snowpower SUV

Eco North SUV

Snowpower2 Snowpower HP

IMPERIAL ir TRISTAR - Belgijos 
grupės Deldo Autobanden prekės ženklai

LW31Eco North

Snowpower Snowpower2Snowpower SUV Snowpower HP RoyalSnow

LW71Eco North LT

RoyalWinter

Dygliuojama padanga

LY31Eco North SUV

Degalų naud. efektyvumas C

Sukibimas su šlapia danga C

Išorinis triukšmas 72 dB

Degalų naud. efektyvumas C

Sukibimas su šlapia danga C

Išorinis triukšmas 69-71 dB

Degalų naud. efektyvumas E

Sukibimas su šlapia danga C

Išorinis triukšmas 75 dB

Degalų naud. efektyvumas C

Sukibimas su šlapia danga C

Išorinis triukšmas 69-70 dB

Degalų naud. efektyvumas C

Sukibimas su šlapia danga E

Išorinis triukšmas 72 dB

Degalų naud. efektyvumas E

Sukibimas su šlapia danga C

Išorinis triukšmas 70 dB

Degalų naud. efektyvumas C

Sukibimas su šlapia danga E

Išorinis triukšmas 72 dB

Degalų naud. efektyvumas C, E

Sukibimas su šlapia danga C

Išorinis triukšmas 70-73 dB

Degalų naud. efektyvumas E

Sukibimas su šlapia danga C

Išorinis triukšmas 67 dB

Degalų naud. efektyvumas E

Sukibimas su šlapia danga C

Išorinis triukšmas 69 dB

Degalų naud. efektyvumas E

Sukibimas su šlapia danga C

Išorinis triukšmas 70 dB

Gamintojas, pasitelkdamas savo geriausias žinias ir technologijas, garantuoja aukštą IMPERIAL bei TRISTAR padangų kokybę. 
IMPERIAL bei TRISTAR padangos sukurtos Belgijoje, turi žymėjimus, atitinkančius Europos Sąjungos standartus.

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69, 70 dB

Degalų naud. efektyvumas: C, E 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 70-73 dB

Degalų naud. efektyvumas: E 
Sukibimas su šlapia danga: C 

Išorinis triukšmas: 75 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69-71 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: E
Sukibimas su šlapia danga: C

Išorinis triukšmas: 70db

Eco North

Snowpower

Eco North LT

Snowpower SUV

Eco North SUV

Snowpower2 Snowpower HP

IMPERIAL ir TRISTAR - Belgijos 
grupės Deldo Autobanden prekės ženklai

Gamintojas, pasitelkdamas savo geriausias žinias ir technologijas, garantuoja aukštą IMPERIAL bei TRISTAR padangų kokybę. 
IMPERIAL bei TRISTAR padangos sukurtos Belgijoje, turi žymėjimus, atitinkančius Europos Sąjungos standartus.

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69, 70 dB

Degalų naud. efektyvumas: C, E 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 70-73 dB

Degalų naud. efektyvumas: E 
Sukibimas su šlapia danga: C 

Išorinis triukšmas: 75 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69-71 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: E
Sukibimas su šlapia danga: C

Išorinis triukšmas: 70db

Eco North

Snowpower

Eco North LT

Snowpower SUV

Eco North SUV

Snowpower2 Snowpower HP

IMPERIAL ir TRISTAR - Belgijos 
grupės Deldo Autobanden prekės ženklai

AD Baltic 
žieminių padangų asortimentas

Imperial ir Tristar - Belgijos grupės Deldo Autobanden prekių ženklai. Gamintojas, 
pasitelkdamas savo geriausias žinias ir technologijas, garantuoja aukštą Imperial bei 
Tristar padangų kokybę. Imperial ir Tristar padangos sukurtos Belgijoje, turi žymėjimus, 
atitinkančius Europos Sąjungos standartus.

Laufenn protingas vairuotojų pasirinkimas! Tai patikima padanga, kuri sugebės 
susidoroti su jūsų kasdieniais vairavimo poreikiais.

Royal Black žieminės padangos  - patikimas ekonomiškas prekės ženklas siūlantis 
karališką  malonumą žiemą.
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Kaip išsirinkti žiemines padangas? Ar verta pasitikėti kaina, 
nepriklausomų testų rezultatais, o galbūt – pardavėjų 
konsultacijomis? Gamintojų – dešimtys, jų kuriamų modelių – 
šimtai, parduotuves suskaičiuoti vargu ar įmanoma, o didžiuliame 
informaciniame sraute paklysti taip pat lengva. Tačiau yra kelios 
taisyklės, padedančios geriausių padangų pasirinkimo kelyje.
Automobilių žurnalistas Ramūnas Fetingis pataria, kad pradėti 
reikėtų nuo automobilio: sužinoti jam rekomenduojamą padangų 
dydį, patikrinti, ar ant jo uždėti originalūs ratlankiai.
„Gamintojas visada rekomenduoja konkrečiam automobiliui 
tinkamiausią padangų dydį – jis būna parašytas degalų bako 
dangtelio vidinėje pusėje ar ant vairuotojo durelių slenksčio. 
Jeigu automobilį pirkote naudotą, jis gali turėti neoriginalius 
ratlankius – tuomet padangų dydį reikia derinti pagal juos“, - 
sako R. Fetingis.
Automobilių specialistas priduria, jog skirtumas yra ir tarp 
transporto priemonės tipo – gamintojai kuria skirtingai 
paženklintas padangas visureigiams, paprastiems 
automobiliams, sportiškoms mašinoms ar mikroautobusams.

Dygliuotos – ne panacėja
Žiemines padangas pagal jų tipą galima skirstyti į tris: dygliuotos, 
minkšto protektoriaus mišinio nedygliuotos ir kieto protektoriaus 
mišinio nedygliuotos. Kuo jos skiriasi?
„Prieš priimant sprendimą, kokias padangas įsigyti, svarbiausia 
įvertinti savo poreikius. Ar daug keliaujate gerai prižiūrimomis 
automagistralėmis? Ar dažnai važinėjate žvyrkeliais? Ar tenka 
išvažiuoti į Vakarų Europą? Tai yra esminiai klausimai, kuriuos 
reikia sau užduoti prieš renkantis padangas“, - tikina „Goodyear“ 
atstovas.
Kieto gumos mišinio padangos yra tinkamos žmonėms, kuriems 
automobilis nėra pirmo būtinumo susisiekimo priemonė arba jis 
yra naudojamas tik gerai prižiūrimuose keliuose. Tokių padangų 
sukibimas su sniegu ar ledu – prasčiausias, tačiau jos geriau 
nei kitos žieminės elgiasi per lietų ar ant sauso asfalto esant 
teigiamai aplinkos temperatūrai. 
Minkšto gumos mišinio padangos puikiai atlieka savo funkciją 
ant sniegu nukloto asfalto bei ledo ir yra populiarios „lietuviško“ 
klimato šalyse. Savybėmis ant  ledo jos gerokai lenkia kieto 

gumos mišinio padangas, tačiau dygliuotoms vis tiek neprilygsta. 
Dygliuotos padangos užtikrina geriausią sukibimą su ledu ar 
suplūktu sniegu, tačiau jų savybės prasčiausios ant sauso 
asfalto. Taip pat jos skleidžia daugiau triukšmo.
„Net ir pačias geriausias padangas nusipirkęs žmogus gali 
likti nusivylęs, jeigu jos neatitiks lūkesčių. Pavyzdžiui, mieste 
dažniausiai važinėjantis žmogus, įsigijęs dygliuotas padangas, 
gali likti nusivylęs jomis dėl keliamo triukšmo ir prastesnių 
savybių nuvalytuose keliuose. Taip galima susigadinti nuomonę 
ne tik apie padangų tipą, bet ir apie jų gamintoją“, - teigia E. 
Latkauskas.
Analogiškai į poreikius atsižvelgti turėtų ir kiti vairuotojai: jeigu 
maršrute bent kartą į savaitę pasitaiko rečiau valomas žvyrkelis, 
dygliuotos padangos atsipirks su kaupu. Tik nereikėtų pamiršti, 
jog jomis apautu automobiliu galima vykti tik į šiaurę – Lenkijoje 
ir kitose į vakarus esančiose valstybėse jos draudžiamos.

Testai – kompetentingi 
Vokietijos automobilininkų klubas ADAC, žurnalas „Auto Bild“ ir 
kiti leidiniai kasmet atlieka įvairiausius padangų bandymus. Ar 
verta jais pasitikėti?
„Goodyear“ vadovas Baltijos šalims E. Latkauskas teigia, jog 
didžiųjų leidinių bandymai yra atliekami kompetentingai, tad 
jais galima vadovautis renkant tiek žieminį, tiek vasarinį apavą 
automobiliui. Testų rezultatuose tarp „premium“ padangų 
gamintojų paprastai įsiterpia ir vienas kitas biudžetinės klasės, 
gerokai pigesnis produktas. Tačiau tai toli gražu nereiškia, kad 
pigi nežinomo gamintojo padanga prilygsta brangesnei.
„Viena pagrindinių priežasčių, kodėl taip atsitinka – padangų 
dydis. Bandymai atliekami su vieno dydžio padangomis, tačiau 
to paties modelio, tik kitų išmatavimų padangų savybės gali 
skirtis. Tai ypač pastebima bandant pigias padangas: vieno 
dydžio rezultatai puikūs, o kito – pačiame lentelės gale“, - įspėja 
specialistas.
Jo teigimu, gerai žinomo „premium“ padangų gamintojo tiek R15, 
tiek R17 skersmens įvairiausių išmatavimų padangos elgsis 
panašiai. Tuo tarpu biudžetinių padangų gamintojai neretai 
sukuria modelį, kuris vieno išmatavimo teste pasirodo puikiai, 
o visuose kituose – prastai. Reklamose tuomet demonstruojami 
to testo rezultatai, kuriame padanga pasirodė puikiai ir gali 
būti sukuriamas apgaulingas įspūdis apie „gerą, bet labai pigią 
padangą“.
Būdų, kaip išsirinkti tinkamiausią produktą, daug. Galima gilintis 
į testų rezultatus ir jų atlikimo metodiką, pasinaudoti didžiųjų 
padangų parduotuvių specialistų patarimais ar vadovautis 
reklamomis, tačiau, kaip pabrėžė „Goodyear“ atstovas, 
svarbiausia – išsirinkti tas padangas, kurios geriausiai atitinka 
individualų važinėjimo stilių ir kelių būklę. 
„Ne be reikalo Lietuvoje jau daugelį metų populiariausios yra 
minkšto gumos mišinio žieminės padangos. Žmonės važinėja 
tiek gerai, tiek prasčiau prižiūrimais keliais ir tokios padangos 
yra kompromisas tarp šiaurės šalims subalansuotų dygliuotų ir 
Vidurio Europai geriausiai tinkamų kieto mišinio padangų. Šalyje 
kasmet auga ir „premium“ padangų pardavimai – tai rodo, kad 
žmonės vis rečiau taupo saugumo sąskaita“, - lietuvių įpročius 
apibendrino E. Latkauskas.

PADANGŲ 
PASIRINKIMAS: 
KAIP ĮSIGYTI 
TAI, KO REIKIA?

Susipažinkite su Laufenn.

Sukurta patikimam veikimui.

Nesvarbu, koks metų laikas. Nesvarbu, koks kelias. 

Laufenn visada atitiks jūsų kasdieninius vairavimo poreikius.

www.hankooktire.com.plHankook Tire Polska Sp. z o.o. ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

Susipažinkite su Laufenn.

Sukurta patikimam veikimui.

Nesvarbu, koks metų laikas. Nesvarbu, koks kelias. 

Laufenn visada atitiks jūsų kasdieninius vairavimo poreikius.

www.hankooktire.com.plHankook Tire Polska Sp. z o.o. ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

Susipažinkite su Laufenn.

Sukurta patikimam veikimui.

Nesvarbu, koks metų laikas. Nesvarbu, koks kelias. 

Laufenn visada atitiks jūsų kasdieninius vairavimo poreikius.

laufenn.com
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Triscan aukščiausios kokybės stabdžių trosų asortimentą sudaro daugiau nei 2200 produktų pozicijų.

Triscan gali pasiūlyti itin platų stabdžių trosų asortimentą. Visi trosai 
pagaminti pagal OEM specifikacijas. Tai reiškia, kad jungiamosios detalės, 
laikikliai, apsaugos priemonės ir kt. 100 % atitinka originalųjį trosą. 

Trosų tikrinimas
Visi trosai yra tikrinami veikiant apkrova nuo 50 iki 1170 kg, priklausomai nuo troso 
konstrukcijos ir reikalavimų. Taip pat tikrinamas trosų ilgaamžiškumas veikiant juos 
skirtinga apkrova ir kartojant tai 1,5 milijono kartų. Be to, Triscan atlieka guminių 
dalių, pvz., trosų guminių dalių senėjimo bandymus veikiant jas ozonu. Tai yra 
įprastinis tyrimas naudojamas automobilių pramonėje. Veikimo ozonu bandymas 
leidžia gamintojams prognozuoti, kokios bus elastomero eksploatacinės savybės 
bėgant laikui. Jis taip pat dažnai atliekamas, siekiant įsitikinti medžiagų ir 
sudedamųjų dalių kokybe, kurios įsigytos iš naujų arba įtartinų šaltinių. Bandymo 
metu gumos mėginiai dedami į specialią kamerą, kurioje ozono koncentracija ir 
laikymo trukmė yra nustatyta bandymo specifikacijoje ar standarte. Ozono poveikio 
neatlaikiusių bandymo  mėginių paviršius pleišėja ir kartais net plyšta į dvi dalis. 

BOXER, DUCATO ir JUMPER spaustukai
Spaustukai parduodami, kaip rinkinio dalis (PSA OE 4333.05 ir Fiat OE 9949473 
- dviejų spaustukų ir dviejų spyruoklių rinkinys). Spyruoklės lūžta retai, todėl nėra 
prasmės mokėti už visą rinkinį, kurio panaudojama tik pusė, nes automobilio 
remontas tampa brangesnis.

Triscan yra vienintelis tiekėjas atsarginių dalių rinkoje siūlantis spaustuką kaip 
atskirą dalį (Triscan nuor. 8140B20). Jums nereikia užsisakyti viso rinkinio, kurio 
dalių galbūt ir  neprireiks. 

Renault Grand Scenic trosai
Originalius Renault Grand Scenic elektrinio rankinio stabdžio trosus galima 
nusipirkti tik, jei perkate visą valdymo bloką, variklį ir korpusą kartu (kaina apie 
470 €). OE nuor. 360101216R.

(Triscan nuor. 8140B20) spaustukas, įtaisomas ant PSA rankinio stabdžio troso.

Valdymo blokas, variklis ir korpusas (kaina apie 470 €).

Įspūdingas 2200 aukščiausios kokybės TRISCAN rankinių stabdžių trosų asortimentas          

Rankinio stabdžio trosas Triscan nuor. 8140251201, tinka visiems Renault Grand Scenic 
2003-2009 m. Triscan yra vienintelis tiekėjas, kuris siūlo trosą kaip atskirą vienetą.

Tačiau ne kiekvieno remonto atveju reikia keisti valdymo bloką, variklį ir korpusą. 
Taigi yra galimybė sutaupyti pinigų, jei reikia pakeisti tik trosą. Triscan  vienintelis 
rinkoje tiekia rankinio stabdžio trosus kaip atskirą dalį (Triscan nuor. 8140251201). 
Taip išvengiama užsisakyti visą rinkinį su nereikalingomis dalimis.  

DIDŽIAUSIA RINKOS APRĖPTIS
SAUGUS SUKIBIMAS SU AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS „HANKOOK" PADANGOMIS
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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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Diržinės pavaros dalys dėvisi skirtinga sparta. Išvenkite šių sistemos 
vietų nuovargio, pakeisdami visus komponentus vienu metu. Kai ateina 
laikas keisti diržą, rekomenduojame pakeisti visas dalis naudojant Gates 
Micro-V®” ir “PowerGrip®” komplektus. Patikima OE kokybė - retesnis 
pakartotinis remontas, laimingesni klientai.

GERIAUSIOS 
KOMANDOS DIRBA 
KAIP VIENA GRANDIS
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Automobilių lenktynės jau daugelį metų yra labai populiarios 
visame pasaulyje. Kai kurie renginiai įgijo tradicinių renginių 
statusą, o jų pavadinimai sukelia emocijas net ir tiems, kurie 
paprastai nesidomi sportu. Dakaro ralis be abejo yra vienas tokių 
renginių.
„Daugiau nei du dešimtmečius Total aktyviai palaiko Dakaro ralį 
kaip degalų visoms jame dalyvaujančioms transporto priemonėms 
tiekėjas, įskaitant logistikai skirtas transporto priemones. Nuo 
praėjusio sezono nusprendėme sustiprinti bendradarbiavimą 
su Peugeot prekės ženklu. Taip mūsų inžinieriai turėjo galimybę 
dalyvauti pertvarkant 2008DKR, o vėliau ir 3008DKR variklius. 
Total daugelio metų patirtis kuriant variklines ir pavarų alyvas yra 
neįkainojamas indėlis".
Atitikdami standartines versijas, Dakaro ralyje dalyvaujantys 
automobiliai yra modifikuojami pagal tam tikras specifikacijas. Ir 
tai visiškai aišku, nes reikia įveikti beveik 10 000 kilometrų per 
mažiau nei dvi savaites, važiuojant neapgyvendinta teritorija 
ir dykuma ekstremalios temperatūros sąlygomis ir visu greičiu 
įveikiant kalnus, kurie yra iki 5 000 metrų virš jūros lygio.
Po Peugeot 3008DKR variklio dangčiu buvo dvigubo turbo 
pripūtimo 3 litrų V6 dyzelinis variklis, kurio sukimo momentą 
galima pasiekti esant mažam sukimosi greičiui. Geriausius 
inžinierių komandos sprendimus akivaizdžiai patvirtina tas faktas, 
kad šių metų Dakaro lenktynėse pirmąsias tris vietas lengvųjų 
automobilių kategorijoje užėmė Peugeot Total komanda!
„Prieš metus Peugeot Total komandos įgula triumfavo Dakaro 
ralyje ir tai gerokai pakeitė Total prekės ženklo poziciją alyvų 
rinkoje. Šiais metais visa nugalėtojų pakyla priklausė mums, 
ir tai įrodo, kad ankstesnės pergalės nebuvo atsitiktinumas. 

KUR TOTAL 
ATLIEKA SAVO 
VARIKLINIŲ 
ALYVŲ 
BANDYMUS?

Esame patenkinti sėkme dėl dviejų priežasčių. Viena vertus, 
ji patvirtino aukštą mūsų alyvų kokybę, kita vertus, galima 
pažymėti didesnį vairuotojų susidomėjimą šiomis alyvomis. Ir 
man labiausiai patinka, kad tai galioja ir Lenkijai“- priduria Total 
Polska rinkodaros ir rinkos tyrimų direktorė Ewa Kalinowska.
Total Quartz grupės alyva užtikrino efektyvią Peugeot 3008DKR 
variklių apsaugą. Kaip ir automobilis, alyva taip pat turėjo 
būti modifikuota, atsižvelgiant į ribines variklio apkrovas. Šie 
pakeitimai daugiausia susiję su priedais, kurie turėjo geriau 
apsaugoti nuo trinties ir dalių susidėvėjimo ir tuo pat metu 
užtikrinti maksimalų aušinimą. Su aukštos kokybės alyvomis 
tai lengviau pasiekti, nes nereikia ieškoti kompromiso, kai reikia 
pratęsti jų naudojimo trukmę ir padaryti atsparias užteršimui. 
Kai alyva neatitinka kurio nors parametro, ji tiesiog pakeičiama. 
Nors Peugeot 3008DKR skiriasi nuo keliuose eksploatuojamo 
Peugeot 3008 praktiškai viskuo, išskyrus kėbulo formą, Dakaro 
ralio metu naudojama Total alyva kur kas labiau primena alyvą, 
kurią vairuotojai perka degalinėje ar aptarnavimo centre. Tai 
galima pamatyti ir pagal kainą – litras aukštos kokybės alyvos 
kainuoja „tik“ apie 100 Lenkijos zlotų.
Dakaro lenktynėse buvo naudojama Total Quartz alyva, kurios 
klampa 0W40 arba 5W40, tokią alyvą pasirinko mechanikai, 
kurie prieš kiekvieną startą turėjo atsižvelgti į kelio ir oro 
sąlygas tam tikrame etape. Ne tokių sunkių sąlygų lenktynėse 
paprastai naudojama alyva, kurios klampa 0W30, o Formulėje 1 
ji gali būti net 0W20. Papildoma patirtis su Total Quartz aukštos 
kokybės alyvomis bus įgyta ne mažiau prestižiniame pasaulio 
ralio čempionato (WRC) renginyje. Ši patirtis duoda galimybę 
Total inžinieriams paspartinti darbą, susijusį su kelių transporto 
priemonių varikliuose naudojamų alyvų tobulinimu.

Neseniai pasibaigusiose Dakaro lenktynėse trys Peugeot 
3008DKR ekipažai šventė istorinį triumfą. Ši sėkmė būtų 
neįmanoma be gerai parengtų automobilių, ir šioje vietoje 
svarbų vaidmenį atliko Total Quartz grupės variklinė alyva.
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Nuo 1977 m. DENSO ėmėsi naujos veiklos – lambda jutiklių 
technologijos kūrimo ir tobulesnių jos sprendimų ieškojimo.

Kodėl DENSO?
DENSO, kaip pasaulinio transporto priemonių originaliųjų 
dalių ir sistemų gamybos lyderio bei didžiausio pirmojo 
lygio OEM tiekėjo, patirtis variklių valdymo sistemų 
atsarginių dalių rinkoje neturi sau lygių aprūpinant OEM 
gamybą atsarginėms dalims. Lambda jutiklis nėra išimtis, 
o DENSO tapo vienu iš didžiausių lambda jutiklių tiekėjų su 
keliais šimtais įrengtų šių įtaisų pasaulyje. 
Kreipdama ypač didelį dėmesį į atsarginių dalių pramonės 
vystymąsi ir atsižvelgdama į būsimus naujus ES išmetamųjų 
dujų reglamentus, DENSO sustiprino savo padėtį kaip 
aukščiausios kokybės lambda jutiklių technologijos kūrėja 
visame pasaulyje.

Naujovių paveldas
Atsarginių dalių rinka yra viena iš inovatyviausių. Kai 
remonto dirbtuvių ar atsarginių dalių platintojai pasakoja 
klientams apie aukštą kokybę ir puikią eksploataciją, 
DENSO įsiklausiusi į  klientų poreikius, siūlo nuolat kintantį 
asortimentą, kas lemia jų lyderiavimą konstrukcinių 
naujovių kūrime. 
1977 m. DENSO pradėjo gaminti lambda jutiklius, tačiau 
nuo to laiko ši detalė gerokai pasikeitė ir atsarginių dalių 
rinkos milžinas atliko pagrindinį vaidmenį ją tobulinant.
Ankstesnių sistemų lambda jutiklių veikimas buvo visiškai 
kitoks. Šios sistemos naudojo vieną lambda jutiklį 
išmetamųjų dujų sistemoje, kad būtų galima užtikrinti oro 
ir degalų mišinio sudėties uždarojo ciklo valdymą, o pagal 

DENSO 
PIRMAUJA 
KURIANT 
LAMBDA
JUTIKLIŲ
TECHNOLOGIJĄ

dabartinius išmetamųjų dujų standartus reikalaujama, 
kad varikliai naudotų iki keturių jutiklių, kurie kontroliuotų 
išmetamųjų dujų deguonies kiekį ir katalizinio konverterio 
efektyvumą.
Tobulėjant degalų įpurškimo sistemoms, pasirodė 
lengviesiems automobiliams skirti lambda jutikliai. 
Kadangi 90-ųjų pradžioje buvo priimti aplinkos apsaugos 
ir išmetamųjų dujų standartai, DENSO tapo šios pramonės 
lyderė, sukurdama oro ir degalų santykio nustatymo jutiklį, 
o tai buvo tikra inovacija, kuri padėjo transporto priemonių 
gamintojams atitikti iškeltus didesnius reikalavimus ir vėliau 
patvirtintą Euro 3 standartą.
Pirmosios tokios pasaulyje technologijos dėka buvo 
sukurtas jutiklis su tiesioginiu duomenų rodymu, kad 
transporto priemonės galėtų atitikti vis griežtesnius 
išmetamųjų dujų kiekio reglamentus, kuriuose nustatomos 
priimtinos išmetamųjų teršalų ribinės vertės visoms 
naujoms transporto priemonėms, parduodamoms ES ir 
EEE (Europos ekonominės erdvės) šalyse.
Šiuolaikinis DENSO lambda jutiklis pirmasis turi šios 
pramonės šakos naujovę – unikalųjį dvigubą aliuminio 
oksido apsauginį sluoksnį, kuris padidina keraminio 
elemento naudojimo trukmę. Prastos kokybės užteršti 
degalai neigiamai atsiliepia lambda jutiklio veikimui. Šis 
dvigubos apsaugos sluoksnis stabilizuoja temperatūrą ir 
apsaugo keraminį elementą nuo apnuodijimo polisiloksanu 
ir švinu, todėl efektyviau taupomi degalai, geresnės variklio 
eksploatavimo charakteristikos ir mažesnė variklio gedimo 
tikimybė.
Šiais laikais, kai vartotojas nori užtikrinto ilgaamžiškumo 
ir optimizuoto efektyvumo, ši DENSO sukurta danga yra 
dar viena priežastis, kodėl DENSO lambda jutiklius renkasi 
daugelis automobilių gamintojų. 

Bendros automobilio eksploatacinės charakteristikos priklauso nuo nepriekaištingo kiekvienos variklio dalies veikimo. DENSO 
pažangiausios jutiklių technologijos skirtos prižiūrėti variklio darbą, todėl jis pukiai dirba. Nesistebėkite, kad devyniuose iš 
dešimties automobilių rasite DENSO originalių dalių. Tokių dalių, kaip patikimi ir tikslūs lambda zondai, kurie mažina degalų 
sąnaudas ir emisiją. Jei didieji automobilių gamintojai pasitiki DENSO, kodėl neturėtumėte ir Jūs?

www.denso-am.eu

Patek vidun:
• Tinka daugeliui Europietiškų ir 

Azijietiškų automobilių 

• Optimizuoja variklio eksploatacines 

charaktersitikas 

• Sumažina degalų sąnaudas 

• Sumažina CO2 emisiją
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ZF TRW neseniai paskelbė apie šešiasdešimt milijoninio 
elektrinio rankinio stabdžio (EPB) pagaminimą, kuris 
montuojamas tiesiogiai ant stabdžio apkabos. Tai svarbus 
etapas ZF TRW, kuris įrodė EPB produktų sėkmę, šiuo 
metu gaminant penktos kartos produkciją.

ZF TRW buvo pirmoji įmonė, kuri 2001 m. išleido EPB 
sistemą į rinką kartu su Lancia, Audi ir VW, nuo to laiko ją 
įdiegė Renault, Nissan ir Daimler platformose, o pastaruoju 
metu – BMW X4 ir BMW i8, Jeep Renegade, Fiat 500X, 
Ford F150, Honda Accord, Nissan Qashqai, Range Rover 
Evoque ir kituose automobiliuose.

Ši revoliucinė technologija pirmą kartą buvo sukurta 
ZF TRW pasauliniame techniniame centre Koblence, 
Vokietijoje, o bendrovė dabar taip pat gamina EPB Šiaurės 
Amerikoje ir Kinijoje.

Elektriniai rankiniai stabdžiai naudojami keleiviniuose 
automobiliuose, kad transporto priemonė stovėtų vietoje 

TRW ATSARGINIŲ DALIŲ 
GAMINTOJAS AIŠKINA 
ELEKTRINIO RANKINIO STABDŽIO 
(EPB) SAVYBES IR PRIVALUMUS

tiek įkalnėje, tiek ir lygiame kelyje. Šią funkciją tradiciškai 
atliko rankinis stovėjimo stabdys.

Naudojant EPB vairuotojas mygtuku įjungia stabdymo 
mechanizmą ir stabdžių trinkelės elektriniu būdu 
prispaudžiamos prie galinių stabdžių diskų. Tai 
atlieka elektroninis valdymo blokas (ECU) ir vykdiklio 
mechanizmas.

Šiuo metu transporto priemonių gamyboje naudojami 
dviejų tipų mechanizmai, troso trauktuvo sistemos ir 
integruotosios apkabos sistema, naudojama ZF TRW EPB.

Integruotosios apkabos sistemose apkabos užtikrina jungtį 
tarp kojinio stabdžio hidraulinio įjungimo mechanizmo ir 
elektra valdomo stovėjimo stabdžio.

Variklis arba pavaros mechanizmas (vykdiklis), kuris valdo 
stovėjimo stabdį, yra varžtais tiesiogiai pritvirtintas prie 
stabdžių apkabos korpuso. Rankinis stabdys įjungiamas 

MŪSŲ NOVATORIŠKOS EKOLOGIŠKOS 
TECHNOLOGĲ OS SUTEIKIA JUMS DAUGIAU NAUDOS:

  Ekologiškiau: siūlomos stabdžių trinkelės savo sudėtyje 
turi maža (arba neturi išvis) vario kiekį, taip pat mažina 
sunkiuosius metalus ir emisĳ ą

  Saugiau: aukščiausios kokybės stabdžių trinkelės, 
užtikrinančios geriausią stabdymo efektyvumą savo 
kategorĳ oje

  OE technologĳ a 
pritaikyta 
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Vokietĳ os gamintojų 
automobiliuose
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Būdamas prie automobilio vairo vairuotojas turėtų jausti 
ramybę ir tylą, tai atsipalaidavimo vieta. Joks vairuotojas 
nenori, kad šią harmoniją gadintų erzinantis triukšmas, ar 
tai būtų važiuoklės triukšmas, radijas, ar keleivio sėdynė. 
Nepaisant šių dalykų, stabdžių triukšmas yra gana dažnai 
pasitaikanti problema, su kuria daugelis žmonių išmoksta 
susigyventi, nors šio triukšmo gali visiškai nebūti.

Naujų automobilių pirkėjai tikisi mažesnių NVH (triukšmo, 
vibracijos ir netolygumo) lygių nei bet kada anksčiau ir nėra 
priežasčių kodėl jie turėtų blogėti automobiliams senstant 
ar senas dalis (pvz., stabdžius) pakeičiant naujomis. 
„Tinkamas OE kokybės dalių priderinimas niekada nebuvo 
toks svarbus“,- aiškina Jonathan Allens, Federal-Mogul 
Motorparts regiono rinkodaros vadybininkas. „Elektrinių ir 
hibridinių transporto priemonių populiarumo didėjimas ir 
didesni automobilių pirkėjų lūkesčiai patirti aukščiausios 
klasės prabangą pigesnėse transporto priemonėse, tik 
dar labiau pabrėžė NVH lygių svarbą. Dabar ne tik labiau 
pastebimas stabdžių triukšmas, bet vartotojai vis mažiau 
linkę priimti nepakankamai optimalius sprendimus ir 
reikalauja ramybės bei tylos!“.

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl vairuotojui tenka 
apsilankyti dirbtuvėse, yra stabdžių triukšmas, kuris 
dažnai sukelia nuolatinį klientų nepasitenkinimą. Stabdžių 
triukšmo priežastis gali būti sunkiai suprantama vairuotojui 
ir mechanikui, ją dažnai sunku diagnozuoti ir keblu išspręsti. 
Tačiau dėka Ferodo yra keletas labai paprastų veiksmų, 
kurie padės užtikrinti, kad stabdžiai  ne tik  būtų tvarkingi, 
tačiau taip pat veiktų tyliai ir efektyviai.

Kaip identifikuoti stabdžių triukšmą
Yra keletas diagnozuojamų stabdžių triukšmo tipų, kurį 
paprastai sukelia vibracija tarp rato ir galinės transporto 
priemonės dalies: tarp padangų ir jungties su važiuokle. 
Nors dažnai kaltinamos stabdžių trinkelės, vibracijos 
priežastimi gali būti įvairios dalys nuo rato guolių iki 
rutulinio lanksto. Nieko naujo, kad vibracija pasireiškia 
stabdžių sistemoje, bet ar šie virpesiai yra girdimi, ar ne, 
lemia jų dažnis, nes kuo didesnio dažnio vibracija, tuo 
didesnė tikimybė, kad ji virs triukšmu. Vibracijos lygiai ir jų 
garso tipai yra tokie: žemo dažnio garsai (pvz., drebėjimas) 

STABDŽIŲ 
TRIUKŠMAS - 
JĮ REIKIA 
PAŠALINTI!

vidutinio dažnio garsas, aukšto dažnio garsas ir labai 
aukšto dažnio ultragarsas.

Drebėjimas dėl stabdžių yra duslus mažesnio nei 300 
Hz dažnio triukšmas, kuris paprastai yra susijęs su 
netinkamomis dalių leidžiamosiomis nuokrypomis, netvirtu 
sumontavimu ant stebulės, disko pažaida ar per dideliu 
disko storiu. Cypimas klasifikuojamas, kaip garsas nuo 
300 Hz iki 5000 Hz ir dažnai kyla dėl stabdžių suporto 
stūmoklio ar slankiojamųjų dalių dalinio pasistūmėjimo, 
netinkamo surinkimo, frikcinės medžiagos strigimo, prasto 
trinkelių tvirtinimo, labai susidėvėjusių diskų ar netinkamu 
triukšmą mažinančių tarpiklių išdėstymu. Didesnis kaip 
5000 Hz dažnis yra cypimas, kurį gali sukelti keli veiksniai, 
dažniausiai vibracija frikcinės medžiagos viduje, ją 
spaudžiant prie stabdžių disko. Galiausiai didesnis kaip 12 
000 Hz dažnis, vadinamas ultragarsu, kuris yra didesnis 
nei didžiausias žmogaus girdimo garso dažnis.

Kaip išspręsti stabdžių triukšmo 
problemą
Atkreipkite dėmesį į simptomus ir į jų galimą priežastį, 
nes problemos supratimas yra gera pradžia sprendimui 
rasti. Išsamų simptomų sąrašą galima rasti svetainėje, 
kurios adresas www.ferodo.com, bet galima daug išmokti 
kruopščiai išardant ir analizuojant. Pavyzdžiui, kūginės 
trinkelės gali būti deformuotos ar stringančios apkabos 
požymis, o netolygus trinkelių dilimas gali rodyti netolygų 
stabdžių diskų susidėvėjimą.

Tokių vietų kaip atraminės plokštės pažaida leidžia daryti 
prielaidą dėl netinkamo surinkimo, o stūmoklio pažaida 
rodo, kad jis nevisiškai įsitraukia, galbūt dėl labai dažno 
stabdžių naudojimo, todėl jis gali sukelti perkaitinimą ir 
sugadinti kitus komponentus.

transporto priemonės salone esančiu jungikliu. Dėl rankinio 
stabdžio svirties nebuvimo padidėja laisvas salono plotas. 
Kadangi nėra rankinio stabdžio trosų, nėra su temperatūra 
susijusių problemų (pvz. užšalimo) ar mechaninio dilimo. O 
stabdymo jėga visomis sąlygomis tampa optimalia. 

EPB yra dalis ZF TRW įsipareigojimo klientams, pagerinti 
stabdžių sistemos veikimą, vairuotojo saugumą ir komfortą. 
Be to, siekiant užtikrinti stovėjimo stabdžio funkcionalumą, 
EPB yra visiškai integruota stabdžių sistemos dalis, kuri 
turi tokias savybes, kaip dinaminis paleidimas ir stabdžių 
kaladėlių dilimo matavimas taip pat ji mažina mechaninių 
sistemų eksploatacinių savybių prastėjimą. 

EPB padeda avarinėse situacijose. Pavyzdžiui, esant 
hidraulinės sistemos gedimui (tai yra vienintelė priežastis, 
dėl kurios stovėjimo stabdį reikia įjungti važiuojant), 
galiniai ratai yra stabdomi impulsais, siekiant išvengti jų 
užsiblokavimo ir su tuo susijusio transporto priemonės 
kontrolės praradimo pavojaus.

Be to, laikymo įkalnėje funkcija, kai įjungiami stabdžiai, 
kad būtų išvengta riedėjimo atgal pradedant judėti įkalne, 
taip pat gali būti įdiegtą naudojant EPB. Puikus pavyzdys 
- važiavimas į pilną daugiaaukštę automobilių stovėjimo 
aikštelę, kai transporto priemonės važiuoja lėtai ir vairuotojas 
turi sustoti ant stačios rampos. Tokiu atveju tolygiai važiuoti 
yra sunku, tačiau EPB išsprendžia šią problemą, nes jame 
įrengta pagalbinė įvažiavimo sistema. Ji automatiškai 
atjungia stovėjimo stabdį, kai variklis užtikrina pakankamą 
sukimo momentą, kad automobilis galėtų pradėti judėti. 
Pasitaikius atvejui, kai variklis išsijungia ir automobilis 
pradeda riedėti atgal, sistema tai nustato ir automatiškai 
įjungia stovėjimo stabdį.

(PASTABA. Papildomos savybės skiriasi priklausomai 
nuo transporto priemonės gamintojo).

EPB komforto ir saugos funkcijos 
išsamiau
Avarinis stabdymas. Jeigu EPB jungiklis įjungiamas 
važiuojant, sistema tai supranta kaip avarinį stabdymą. 
Kadangi dėl staigaus stabdymo būtų blokuojama galinė 
ašis ir tai sąlygotų transporto priemonės galinės dalies 
sukibimo su kelio danga praradimą, todėl vietoj to stovėjimo 
stabdys įjungiamas nuosekliai ir vėl išjungiamas (panašiai 
kaip ABS funkcija). Šis režimas užtikrina saugų automobilio 
stabdymą iki visiško sustojimo.

Vaiko saugos užraktas. Elektrinio rankinio stabdžio 
neįmanoma išjungti, jeigu neveikia variklis.

Automatinis rankinis stabdymas. Rankinis stabdys 
gali būti įjungtas automatiškai, kai atidaromos vairuotojo 
durelės arba išjungiamas uždegimas.

Elektroninis valdymas. EPB yra valdomas elektroniniu 
būdu, o ne mechaniškai, todėl gali dirbti su įvairiomis 
transporto priemonių sistemomis ir jutikliais. Pavyzdžiui, 
JAV, NHTSA (Nacionalinei eismo greitkeliuose saugos 
administracijai) neseniai priėmus FMVSS (Federalinių 
variklinių transporto priemonių saugos standartų) 111 
keitinį, pagal kurį reikalaujama turėti galinio vaizdo 
kameras, EPB sistema gali būti integruota su vaizdo signalu 
ir automatiškai stabdyti transporto priemonę, jei aptinkama 
kokia nors potenciali problema.

Laisvė kurti transporto priemonės salono dizainą. 
EPB sistema su elektroninių signalų kabeliais ir valdymo 
jungikliais supaprastina jungtis ir suteikia daugiau laisvės 
kuriant transporto priemonės salono dizainą. Mažesnis 
standartinis modulis tampa dar patrauklesnis, kai transporto 
priemonių gamintojai ir toliau užima transporto priemonių 
erdvę naujoms standartinėms funkcijoms ir galimybėms.

ZF TRW siūlo įvairius EPB sprendimus, įskaitant standartinį 
EPB, integruotąjį EPB, kuriam nereikia taikyti reikalavimo 
dėl atskiro elektroninio valdymo bloko (ECU), nes jis yra 
integruotas į elektroninę stabilumo valdymo sistemą, ir 
priekinėms ašims skirtą EPB, kuris gali padėti sukurti 
technologiją, įperkamą mažesnių transporto priemonių 
segmentams.
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Kaip išvengti stabdžių triukšmo
Prevencinė techninė priežiūra yra lengviausias ir 
ekonomiškiausias būdas norint išvengti pernelyg 
didelio stabdžių triukšmo. Vienas iš paprasčiausių būdų 
išvengti problemų yra patikrinti, kad stabdžių trinkelės, 
diskai ir suportas būtų tinkamai sumontuoti ir atitiktų OE 
leidžiamąsias nuokrypas. Be to, optimalias eksploatacines 
charakteristikas ir didžiausią ilgaamžiškumą užtikrina OE 
kokybės komponentų montavimas, todėl tokios bendrovės 
kaip Ferodo investuoja milžiniškas sumas į mokslinius 
tyrimus, naujausius įrenginius ir techninės paramos 
infrastruktūrą, kad meistrų gyvenimas būtų lengvesnis ir 
vairuotojai būtų saugesni. Pasinaudokite privalumais!

Federal-Mogul Holdings Corporation (NASDAQ: FDML) 
yra pirmaujanti pasaulinė produktų ir paslaugų tiekėja 
pasauliniams transporto priemonių ir įrangos gamintojams 
bei remonto paslaugų teikėjams lengvųjų automobilių, 
lengvųjų, vidutinių ir sunkiųjų krovininių automobilių, jūrų, 
geležinkelių, aviacijos ir kosmoso, elektros energijos 
gamybos ir pramonės rinkose. Bendrovės produktai ir 
paslaugos padeda taupyti degalus, sumažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį ir padidinti transporto priemonių saugą.

Federal Mogul veikia du nepriklausomi verslo padaliniai, 
kurių kiekvienas turi savo generalinį direktorių, kuris 
atsiskaito Federal Mogul direktorių valdybai.

Federal-Mogul Motorparts parduoda ir platina platų produktų 
asortimentą, t.y. daugiau nei 20 labiausiai pripažintų prekės 
ženklų pasaulinėje automobilių atsarginių dalių rinkoje, taip 
pat aptarnauja originalius įrangos gamintojus. Bendrovės 
atsarginių dalių prekių ženklai yra BERU®* uždegimo 
sistemos; Champion® uždegimo žvakės, valytuvai ir filtrai; 
AE®, FP Diesel®, Goetze®, Glyco®, Nüral® ir "Payen®" 
variklių dalys; MOOG® važiuoklės komponentai; Ferodo®, 
Wagner®, Beral®, Necto®, Duron®, Jurid®, Stop® ir 
Abex® stabdžių produktai.

Federal-Mogul Powertrain projektuoja ir gamina 
originaliosios įrangos galios pavarų komponentus ir 
sistemas, apsaugos produktus, skirtus automobilių, 
sunkiųjų transporto priemonių, pramonės ir transporto 
reikmėms.

Federal-Mogul buvo įkurta Detroite 1899 m. ir turi savo 
pasaulinę būstinę Southfielde, Mičigano valstijoje. 
Bendrovėje dirba daugiau nei 53 000 darbuotojų visame 
pasaulyje. Daugiau informacijos rasite www.FMMotorparts.
com.

*BERU yra registruotas BorgWarner Ludwigsburg GmbH 
prekės ženklas.



32

K4P ir DMF rinkinys
– du sprendimai
– vienas tiekėjas
Atitinka mūsų strategiją
Mūsų strategija – užtikrinti geriausią ir platų dvigubos masės DKZ smagračių 
pasiūlą. Valeo yra vienintelis tiekėjas rinkoje, siūlantis plačiausią asortimentą 
populiariausiams automobilių modeliams.
Kaip OE sankabų gamybos lyderiai, būdami visiškai tikri dėl DKZ ir K4P, 
nesiremdami tik vienu sprendimu, mes padarėme savo strategiją lankstesnę. 
Dabar jums spręsti, ar likti ištikimiems DKZ, ar pasirinkti vientisą smagratį 
ir sumontuoti K4P sankabą.

Jūs sprendžiate - mes tiekiame!

VALEO DMF rinkinys VALEO KIT4Pi ki

OE Valeo sprendimas

Jei klientas abejoja
ar nėra tikras

Visiška atitiktis - DKZ rinkinys 
DKZ rinkiniui

Tradicinės sankabos ilgaamžiškumas 
ir patikimumas

Mažesnė kaina – kitas remontas 
bus tik sankabos pakeitimas

Puikus pasirinkimas furgonams 
ir taksi automobiliams


