
3 lpp.

Eurol eļļas – mopēdu, 
motociklu, skūteru, zāles 
pļāvēju un motorlaivu dzinējiem

14 lpp.Mann Filter filtri ar CCM marķējumu

15 lpp.TRW bremžu kluči

17 lpp.

Preces motocikliem:
· akumulatori
· sveces
· filtri

28 lpp.

Padomi autoservisiem:
Katalizatora bojājumu 
cēloņi 

38 lpp.

Johnson Controls 
daudz sagaida no 
starteru akumulatoriem

10 lpp.
Kādi jaunumi ir 
ADeCAT katalogā?

11 lpp.
Jauni AD vasaras 
stiklu mazgāšanas šķidrumi

23 lpp.

ADI konvencija – 
Eiropas gaidītākais 
gada pasākums

6 lpp.Jaunumi no Osram

5 lpp.SWAG stabilizatora bukses2012 Nr. 2
www.adbaltic.lv

iNformatīvs  izdevums  auto  uzŅĒmĒjiem

Klimata uzturēšanas 
  sistēmas uzpildes 
   iekārtas un apkopes 
    materiāli
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Par uzņēmumu
•	 Rezerves	 daļu,	 kas	 paredzētas	 pa-

sažieru	 automobiļiem,	 busiņiem	 un	
komerctransportam,	 ražošana	 un	 iz-
platīšana

•	 Specializēts	 stūres	 mehānisma	 un	
balstiekārtas	 komponenšu	 piegā-
dātājs

•	 Partnera	tīklā	nodarbināti	vairāk	nekā	
1200	cilvēki

•	 Produkcija	 tiek	 piedāvāta	 120	 valstu	
tirgos	visos	kontinentos

•	 Viens	no	lielākajiem	darba	devējiem
•	 Pilnvarotais	ekonomiskais	operators	

Produkcijas sortiments
•	 15	 600	 izstrādājumu,	 kas	 paredzēti	

pasažieru	automobiļiem,	busiņiem	un	
komerctransportam,	ieskaitot	600	HD	
detaļas.

•	 Vispusīgs	 izstrādājumu	 sortiments,	

īpašu	uzmanību	veltot	stūrēšanas	un	
balstiekārtas	detaļām,	 kā	 arī	gumijas	
un	metāla	detaļām.	

ražošana
•	 Uzņēmuma	kontrolētās	ražotnes,	ku-

ras	specializējas	stūres	mehānisma	un	
balstiekārtas	tehnoloģijā,	kā	arī	gumi-
jas	un	metāla	daļu	projektēšanā	

•	 Rūpīgi	 izvēlēti	 augstākās	 kvalitātes	
materiāli	

•	 Īpaši	precīzas	ražošanas	iekārtas	
•	 Jaunākās	ražošanas	tehnoloģijas	
•	 Efektīvas	montāžas	līnijas

•	 Īpaši	kvalificēti	speciālisti
•	 Ilglaicīga	automobiļu	rezerves	detaļu	

ražošanas	pieredze;	izstrādājumi	tirgū	
tiek	marķēti	 ar	 "MEYLE"	 un	 "MEYLE-
HD"	preču	zīmēm.	

“meYLe-Hd”
•	 Dziļa	oriģinālā	aprīkoju-

ma	detaļu,	kurām	ir	tiek-
sme	pirms	laika	sabojāties/nolietoties,	
analīze

•	 Mūsu	 komanda	 Hamburgas	 bāzē,	
sadarbojoties	 ar	 slaveniem	 pētnie-
ciskiem	 institūtiem	un	projektēšanas	
partneriem,	 izveido	 jaunas,	 izturīgā-
kas	automobiļu	detaļas.	

•	 No	 jauna	 uzprojektētu	 komponen-
šu	ražošana	notiek	mūsu	ražotnē	vai	
starptautiskā	ražošanas	tīklā,	kā	arī	uz-
ticamu	partneru	centros.	

Kvalitātes vadība
•	 Sarežģīti	 kvalitātes	 testi	 Hamburgas	

izmēģinājumu	 laboratorijā	 un	 ražot-
nēs	

•	 Moderna	 testēšanas	 aprīkojuma	 iz-
mantošana

•	 Pirmā	izstrādājuma	pārbaude
•	 Pastāvīga	saņemamo	preču	pārbaude	
•	 Regulāri	 tiek	 veikti	 izstrādājumu	 un	

procesu	auditi

eurol® spartamet sX –
spartamet mopēdu 
divtaktu dzinēju eļļa
Eurol®	Spartamet	ir	divtaktu	dzinēju	

eļļa,	kas	ir	speciāli	izveidota	tā	saucamo	
Spartamet	mopēdu	dzinēju	eļļošanai.

SX	 eļļas	 aizsargā	mazu	 dzinēju	 no	
nosēdumu	 (kvēpu)	 veidošanās	 uz	 vir-
zuļa	 un	 maksimāli	 nodrošina	 pilnīgu	
sadegšanu.	

SX	 sastāvā	 ir	 speciālas	dispergēša-
nas	piedevas,	kas	pasargā	no	nosēdu-
mu	veidošanās	-	arī	zemā	temperatūrā.

Eurol®	Spartamet	viegli	sajaucas	ar	
benzīnu	(bezsvina),	iegūstot	viendabī-
gu	degmaisījumu.	Pudelei	ir	kalibrēša-
nas	atzīme,	atbilstoši	kurai	vienmēr	var	
iegūt	precīzu	nepieciešamo	maisījuma	
attiecību.

Ekspluatācijas raksturlielumi
Spartamet SX: API: TC, CEC-TSC-3
Maisījuma attiecība
1:100, ja ražotājs nav norādījis savādāk.

Tipiskās īpašības Mērvienība SX 
Blīvums 20 °C temperatūrā kg/l 0,878
Viskozitāte 100 °C temperatūrā mm2/s 9,2
Viskozitāte 40 °C temperatūrā mm2/s 70,8
Viskozitātes indekss – 105
Uzliesmojuma temperatūra °C 82
Sastingšanas temperatūra °C –18

Pneimatiskā sistēma

vieglās automašīnas un mikroautobusi

Komerctransports

Balstiekārta un 
stūres mehānisms

Dzesēšanas 
sistēmas detaļasBremzesGumijas un 

metāla detaļas

Amortizatori Filtri Stūres mehānisms un balstiekārta Elektrosistēma un sensori

Projektēšana un ražošana pēc pasūtījuma

Balstiekārta un stūres 
mehānisms Dzesēšanas sistēmas detaļas Bremzes

Kodi:
034 032 0092, 616 060 5582, 100 501 0014, 
100 411 0022, 100 399 0020

eurol® Lawnmower oil – 
minerāleļļa, kas paredzēta 
zāles pļāvēju dzinējiem 
Eurol®	 Lawnmower	oil	 ir	 īpaši	 pār-

baudīta	 eļļa	 četrtaktu	 (zāles	 pļāvēju)	
benzīna	 dzinējiem	 un	 dīzeļdzinējiem	
bez	turbīnas.	

Eurol®	Lawnmower	oil	piemīt	spēcī-
gas	attīrīšanas	un	aizsardzības	īpašības.	

Tas	nodrošina	aizsardzību	no	degšanas	
nosēdumu	 veidošanās	 uz	 virzuļiem,	
vārstiem	un	degkamerā.	

Eurol®	 Lawnmower	 oil	 nodrošina	
optimālu	aizsardzību	pret	dilšanu,	ko-
roziju	un	putu	veidošanos.	Turklāt	aug-
sta	noturība	pret	oksidāciju	sargā	eļļu	
no	sabiezēšanās.

ekspluatācijas raksturlielumi 
API:	SJ/CF	

Tipiskās īpašības Mērvienība SX 
Tankis 20 °C temperatūroje kg/l 0,887
Klampa 100 °C temperatūroje cSt 11,8
Klampa 40 °C temperatūroje cSt 109
Klampos indeksas – 96
Pliūpsnio temperatūra (COC) °C 227
Stingimo temperatūra °C –18
Sulfatinių pelenų kiekis % masės 0,82
Suminis šarmų skaičius, TBN mg KOH/g 6,1

eurol® sX sport 2t
Eurol®	 SX	 ir	 augstākās	 kvalitātes	

eļļa,	 kas	 paredzēta	 ar	 gaisu	 vai	 ūdeni	
dzesējamiem	divtaktu	 dzinējiem	 (ma-
zākiem	 par	 50	 cm3)	 ar	 vai	 bez	 iesmi-
dzināšanas	 sistēmu,	 piem.,	motociklu,	

Meyle produkcija jau 
ad Baltic filiālēs

zāles pļāvēju un motorlaivu dzinējiem

Jaunās Eurol eļļas –
mopēdu, motociklu, skūteru, 

Eurol® Spartamet SX – Spartamet 
eļļa aizsargā dzinēju, lai
uz virzuļa neuzkrātos
nosēdumi, un pēc iespējas
nodrošina pilnīgu sadegšanu.

eurol® Lawnmower oil eļļai 
piemīt labas tīrošas un 
aizsargājošas īpašības.
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mopēdu,	skūteru,	zāles	pļāvēju	un	mo-
torlaivu	dzinējiem.

Eurol®	SX	divtaktu	dzinēju	eļļa	ir	ilg-
stoši	pārbaudīta	un	 izgatavota	no	 lie-
liskām	 bāzes	 eļļām	 un	 piedevām,	 kas	
nodrošina	 optimālu	 eļļošanu	 augstās	
temperatūrās	un	lielas	slodzes	apstāk-
ļos.

Eurol®	SX	viegli	sajaucas	ar	benzīnu	
(bezsvina,	augstākās	kvalitātes).	Tā	aiz-
sargā	 dzinēju	 no	 nosēdumu	 veidoša-
nās	uz	aizdedzes	svecēm	un	virzuļiem,	
samazina	 izplūdes	 dūmu	 daudzumu	
un	ir	mazāk	kaitīga	apkārtējai	videi.

Iepakojums: 200 l, 60 l, 12 × 1 l
Ekspluatācijas raksturlielumi
JASO FB, ISO EGB
Maisījuma attiecība
Normālos apstākļos 1:50, 
izņemot gadījumus, ja oriģinālā aprīkojuma ražotājs 
nav norādījis savādāk.

Tipiskās īpašības Mērvienība SX Sport
Blīvums 20 °C temperatūrā kg/l 0,878
Viskozitāte 100 °C temperatūrā mm2/s 9,4
Viskozitāte 40 °C temperatūrā mm2/s 72,5
Viskozitātes indekss – 106
Uzliesmojuma temperatūra (COC) °C 140
Sastingšanas temperatūra °C –21
Sulfātu pelnu daudzums % no masas 0,02

eurol® supreme synthetic –
sintētiskā eļļa ar gaisu un 
ūdeni dzesējamiem 
divtaktu dzinējiem
Eurol®	Supreme	Synthetic	ir	sintētiska	

eļļa,	kas	speciāli	radīta	ar	gaisu	vai	ūdeni	
dzesējamu	 divataktu	 dzinēju	 (dzesējami	
ar	radiatoru)	ar	vai	bez	katalītiskā	konvek-
tora	eļļošanai.	Turklāt	produkts	ir	ļoti	pie-
mērots	iesmidzināšanas	sistēmām.

Eurol®	 Supreme	 Synthetic	 divtaktu	
dzinēju	eļļa	ir	izgatavota	no	bāzes	eļļām	
un	aizsardzības	piedevām,	kam	ir	ilgsto-
ša	darbība.	Produkts	veido	stingru	eļļas	
plēvīti	un	lieliski	eļļo	augstā	temperatūrā.	
Degkamerās	 un	 kolektoros	 neveidojas	
nosēdumi,	un	tie	ir	pasargāti	no	dilšanas	
un	korozijas.	Aizdedzes	sveces	visu	laiku	
ir	tīras	un	darbojas	korekti.	Eurol®	Supre-
me	Synthetic	viegli	sajaucas	ar	benzīnu,	
un	tiek	iegūts	viendabīgs	maisījums.	Eļļa	
aizsargā	 no	 iesprūšanas	 un	 nosēdumu	
veidošanās	 uz	 virzuļiem	un	 gāzu	 izplū-
des	 sistēmā.	 Pateicoties	 pareizi	 sagata-
votam	maisījumam,	tiek	nodrošināts	ilgs	
dzinēja	ekspluatācijas	laiks.	Tāpat	arī	vei-
dojas	ļoti	mazs	dūmu	daudzums.

Eurol®	Supreme	Synthetic	nodrošina	
vienmērīgu	 un	 vieglu	 dzinēja	 iedarbi-
nāšanu	zemā	temperatūrā	un	rada	aps-
tākļus,	lai	tiktu	pilnībā	izmantota	dzinēja	
radītā	jauda.

Ekspluatācijas raksturlielumi
API TC+, ISO-L-EGD, JASO: FC (maz dūmu), TISI, 
Piaggio
Maisījuma attiecība:
1:50, izņemot gadījumus, ja  ražotājs nav norā-

dījis savādāk.

Tipiskās īpašības Mērvienība
Blīvums 20 °C temperatūrā kg/l 0,875
Viskozitāte 100 °C temperatūrā mm2/s 12,6
Viskozitāte 40 °C temperatūrā mm2/s 98,4
Viskozitātes indekss – 124
Uzliesmojuma temperatūra (COC) °C 100
Sastingšanas temperatūra °C –21
Sulfātu pelnu daudzums % no masas 0,17
Summārais sārmu skaits, TBN mg KOH/g 2,1

Eurol® SX divtaktu dzinēju
eļļa nodrošina optimālu
eļļošanu augstas temperatūras 
un lielas slodzes apstākļos

Eurol® Supreme Synthetic ir 
sintētiska eļļa, kas speciāli 
radīta ar gaisu vai ūdeni 
dzesējamu divataktu dzinēju

Ford	 Formula	 F	 5W-30	 ir	 sintētis-
kā	dzinēju	eļļa,	kas	 izceļas	ar	 lieliskām	
ekspluatācijas	īpašībām.	Tā	ļauj	paildzi-
nāt	dzinēja	 lietošanas	 laiku.	 Ieteicama	
benzīna	un	dīzeļa	Ford	dzinējiem.	Savu	
ekspluatācijas	īpašību	dēļ	Ford	Formu-
la	 F	 5W-30	palīdz	 ekonomēt	degvielu	
un	samazināt	CO2	 izmešu	daudzumu,	
bet	 zemas	 temperatūras	 apstākļos	

dzinēju	 var	 vieglāk	 iedarbināt.	 Tādē-
jādi	 vienlaicīgi	 samazinās	 arī	 ierastā	
dzinēja	nolietošanās	un	paildzinās	dzi-
nēja	 lietošanas	 ilgums.	Tā	 aizsargā	no	
nolietošanās	 (īpaši	 gultņus	 un	 vārstu	
mehānisma	sastāvdaļas)	pat	ekstremā-
los	 ekspluatācijas	 apstākļos.	 Lieliskas	
mazgāšanas	 īpašības	 neļauj	 veidoties	
melnajiem	nosēdumiem.	

Sintētiskā dzinēju eļļa „Ford Formula F 5W-30“
ekonomē degvielu un samazina СО2 izmešus

ford formula f 5W-30 aizsargā 
pret dzinēja nolietošanos pat 
ekstremālos ekspluatācijas apstākļos.

Jauns kyb balstiekārtas atsperu katalogs 2012. Gadam

KYB	 izdevis	 jaunu	 balstiekārtas	
atsperu	 KYB	 K-Flex	 katalogu	 2012.	
gadam.	 Viegli	 saprotamā	 veidā	 izde-
vumā	atradīsiet	 iespaidīgu	143	 jaunu	
un	59	atjaunotu	balstiekārtas	atsperu	
piedāvājumu.	 Šādā	 veidā	 katalogā	 ir	
apkopots	viss	2300	detaļu	spektrs,	kas	

pašlaik	 ir	 pieejams	 Eiropas	 otrreizējā	
tirgū.

Jaunais	 katalogs	 nodrošina	 to,	 ka	
mazākam	 detaļu	 skaitam	 ir	 plašāks	
pielietošanas	 spektrs,	 tanī	 pat	 laikā	
ļaujot	izplatītājiem	piedāvāt	klientiem	
lielisku	piedāvājumu.

jauno balstiekārtas atsperu katalogu iespējams lejupielādēt Pdf formātā 
no "KYB europe" interneta vietnes. to arī atradīsiet elektronisko katalogu 
sarakstā, piem., teCdoC. Balstiekārtas atsperu KYB K-flex katalogs ir viegli 
lasāms, un tam ir tāda pati forma kā amortizatoru katalogam.

"SWAG"	 stabilizatora	 bukse	 ar	ma-
teriāla	 slāni	 piem.,	 “SWAG”	 Nr.	 10	 61	
0032	piem.,	salīdzināšanas	Nr.	124	323	
49	85

Materiāla	 slānis	 aizsargā	 no	 tiešā	
kontakta	starp	stabilizatora	bukses	gu-
miju	un	stabilizatora	stieni.	Tas	nodro-
šina,	ka	nav	dzirdama	čīkstoša	skaņa!

Lūdzam	 izvērtēt	 iespējas	 iz-
mantot	 šīs	 detaļas	 savos	 servisos:	

SWAG stabilizatora bukses ar 
speciālu materiāla slāni

Kods: 10610032

stabilizatora	 bukses	 piemērotas	
124/129/201/202/208	 un	 210	 sērijām.	
Veicot	remontdarbus	"Mercedes"	auto-
mobiļiem,	 nepieciešams	 nomainīt	 šīs	
divas	detaļas.

"SWAG"	ir	vienīgais	piegādātājs,	kas	
atsevišķu	automobiļu	tirgū	piedāvā	šā-
das	stabilizatora	bukses!

materiāla slānis aizsargā no tiešā 
kontakta starp stabilizatora bukses 

gumiju un stabilizatora stieni. tas 
nodrošina, ka nav dzirdama čīksto-

ša skaņa!
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JAUNUMI no

mobila drošība
Pirmie	 modificētie	 dienas	 gaismas	

lukturi,	kuriem	piemērota	“LED	Light	Gui-
de”	gaismas	diožu	lukturu	virzīšanas	teh-
noloģija;

Neparasta	forma	nodrošina	integrētu,	
tomēr	reizē	arī	dinamisku	dizainu;	

Piemēroti	uzstādīšanai	aptuveni	70%	
no	esošajiem	automobiļiem;	

Pateicoties	 modernai	 uzstādīšanas	
sistēmai,	instalācijas	darbi	ilgst	mazāk	par	
vienu	stundu;	

Par	80%	mazāks	elektroenerģijas	pa-
tēriņš	-	tā	tiek	ekonomēta	degviela;	

“Daytime-and	Positioning	Light”	(die-
nas	 gaismas	 un	 stāvokļa	 iestatīšanas)	
funkcija;	

Atbilst	"ECE	R87"	dienas	gaismas	luk-
turu	direktīvas	prasībām;	

Mērķa	grupas	drošība	un	dizains,	kas	
radīts,	orientējoties	uz	autovadītājiem.	

•	 Izteiksmīgs	 dizains:	 platas	 un	
enerģiskas	līnijas	izceļ	automobiļa	
dinamisko	izskatu;	

•	 Dubulta	 funkcija:	dienas	gaismas	
braukšanai	 un	 lukturu	 stāvokļa	
iestatīšana;	

•	 Jaunā	 iepakojuma	 dizains	 un	
komplekti,	 kuri	 sastāv	 no	 divām	
vienībām;	

•	 Piemēroti	 vairumam	 automobiļu	
modeļu;	

•	 Zems	elektroenerģijas	patēriņš;	
•	 Pateicoties	 augstas	 aizsardzības	

klasei	IP	69K,	LED	dienas	gaismas	

braukšanas	 lukturiem	nekaitē	 in-
tensīva	automobiļa	mazgāšana.	

•	 Atbilst	 "ECE	R87"	dienas	gaismas	
lukturu	direktīvas	prasībām;	

OSRAM	kvalitāte	un	dizains	 -	 Šie	
augstās	 kvalitātes	 LED	 dienas	 gais-
mas	 braukšanas	 lukturi	 ir	 izgatavoti	
Eiropas	Savienībā,	un	tiem	piemīt	ie-
spaidīgas	modernas	 tehnoloģijas	un	
stilīgs	dizains;	turklāt	šie	lukturi	uzreiz	
piesaista	 uzmanību,	 pateicoties	 pie-
vilcīgajam	 un	 mūsdienīgajam	 iepa-
kojumam.	

Pirmo	reizi	 izmantojot	“LED-
Light-Guide”	 gaismas	 diožu	
lukturu	virzīšanas	tehnoloģi-
ju,	tiek	piedāvāti	 jaunie	mo-
dificētie	DRL	dienas	gaismas	
lukturi

Led (gaismas diožu) di-
enas gaismas braukšanas 

lukturu komplekts

spilgts vizuāls un tehnisks 
sasniegums - dienas gaismas 
braukšanas lukturi!

„Ledriving®“ modificēti 
lukturi - jaunie ssL 
izstrādājumi 
Īpaši	 uzticami	 -	 augsta	 krāsas	 tem-

peratūra	 -	 lieliskas	 kvalitātes	 gaismas	
starojums

LED	gaismas	diožu	modificēti	lukturi
•	 Labāko	LED	gaismas	diožu	apgais-

mošanu	 nodrošina	 jaunākie	 optis-
kā	difuzora	materiāli;	

•	 Līdz	 100%	 vairāk	 stila	 iespēju,	 pa-
teicoties	 līdz	 6000K	 krāsas	 tempe-
ratūrai;

•	 Līdz	 80%	 mazāk	 kaitē	 apkārtējai	
videi,	pateicoties	zemam	enerģijas	
patēriņam;	

•	 Jaunais	 iepakojums	un	 iepakojumi	
ar	5	gb.;	

•	 Šo	 LED	 gaismas	 diožu	 izmērs	 -	 kā	
mazi	pūslīši;	tā	tiek	nodrošināta	tel-
pas	ekonomēšana	un	 tas	kļūst	par	
konkurentspējīgu	priekšrocību;	

•	 Populārākie	 un	 visbiežāk	 pirktie	

tipi:	„W5W“,	„T4W“,	„C5W“;	
•	 Izmantošanai	gan	iekšpusē,	gan	ār-

pusē	(ne	ECE);	
•	 Pieskaņoti	 atbilstoši	mērķa	 grupas	

vajadzībām,	izceļ	mobilu	dizainu;	
•	 Katrā	 gadījumā	 var	 iegādāties	 "sil-

to"	 (4000	 K)	 un	 "auksto"	 (6000	 K)	
variantu.
Pievilcīgi,	vietu	ekonomējoši,	viegli	

apkalpojami	-	 jauno	LED	gaismas	dio-
žu	modificēto	lukturu	komplekti	ideāli	
piemēroti	ātrai	pārdošanai.	

Gaismas intensitātes 
sadalīšana

Kvalitāti	 nodrošina	 izmantoto	
LED	gaismas	diožu	un	papildu	op-
tikas	 kombinācija.	„OSRAM”	 modi-
ficētajiem	gaismekļiem	tiek	izman-
totas	„OSLON	SSL	150“	LED	gaismas	
diodes,	 kam	 raksturīgā	 starojuma	
struktūra	(150°)	un	speciāli	izveido-
tā	optiku.	„W5W“	un	„T4W“	nodroši-
na	 līdz	 300°	 apgaismošanas	 leņķi,	
bet	„C5W“	variants	–	pat	 līdz	360°.	
Tas	nodrošina	perfektu	mijiedarbī-
bu	ar	dažāda	dizaina	atstarotājiem.	
Šādā	 veidā	 var	 izmantot	 risināju-
mus,	kuri	 ir	efektīvāki,	salīdzinot	ar	
konkurējošiem	izstrādājumiem.	

siltuma kontrole

Maksimālā	temperatūra,	ko	iztur	modificēts	lukturu	bloks,	var	
sasniegt	pat	85	°C.	„OSRAM”	modificētie	lukturi	ir	ar	efektīvu	radia-
toru	 (vara),	 kā	 arī	 ar	papildu	elektroniskiem	komponentiem,	 kas	
pasargā	gaismas	avotu	no	pārkaršanas.

viendabīga 
apgaismošana

Viendabīga	 apgaismošana,	 ne-
kādas	punktveida	apgaismošanas.	

efektīva 
elektroenerģijas 
izmantošana

Efektīva	elektroenerģijas	izman-
tošana	samazina	enerģijas	patēriņu	
un	 līdzdarbojas	 siltuma	 kontrolē.	
„OSRAM”	 modificēto	 lukturu	 ap-
gaismošanas	 efektivitāte	 sasniedz	
65	 Lm/W	 –	 tā	 ir	 augstākā	 vērtība,	
salīdzinot	 ar	 konkurentu	 piedāvā-
tajiem	izstrādājumiem.	

jaunās osram 
Led spuldzes būs 
pieejamas ad Baltic 
filiālēs jau drīzumāTraucējumi saistībā ar citām strādājošām 

ierīcēm, piemēram, stacionāro sildītāju.
•	 Nepareiza ECE/SAE apstiprināšana;
•	 Nevar veikt montāžas darbus atbilstoši 

ECE/SAE 

Valstīs, kur ir spēkā prasība braukt ar dienas gaismas luktu-
riem, modificēto lukturu bloki var palīdzēt ekonomēt degvielu 
un paildzināt tuvo gaismu izmantošanas ilgumu. 

Ekonomēšana
Problēmas ar 
pārbaudi

Elektrosistēmas 
problēmas

Atrisināja Osram
Atrisināja Osram

Atrisināja Osram

 

www.osram.com

The great 2011 OSRAM LED campaign.

Your sales kick!

Kods: LiGHt aNd daY drL Kit
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MICROFIBER	sintētiskās	šķiedras	preto-
jas	baktēriju	vairošanās	procesiem,	tās	
ir	ilgmūžīgākas,	salīdzinot	ar	paras-
tajām	dabiskā	materiāla	lupatiņām.
•	 Materiāls:	70%	poliesters/30%	

poliamīds
•	 Izmērs:	38x38cm
•	 Svars:	55g/340gg/m2
•	 Krāsa:	zaļa	2480	
•	 Iepakojums:		1x5	gb.		

•	 Mazgāšana:	drīkst	mazgāt	90	grādu	
temperatūrā

•	 Viegli	lietot:	Var	lietot	gan	sausu,	
gan	arī	mitru

•	 Dāņu	kvalitāte

izstrādājumam izmantota 
"Best value Blade" (BvB) 
tehnoloģija:
•	 Pilnībā	no	metāla	izgatavotās	

logu	tīrīšanas	slotiņas	tehno-
loģija	

•	 Dabisks	kaučuks,	kas	ir	speciāli	
apstrādāts,	lai	nodrošinātu	op-
timālu	priekšējā	stikla	tīrīšanu	

•	 Universāls,	iepriekš	pielāgots	
adapteris	

Tehniskie parametri 

Krāsa Zila
Slāņi 2
Metri 380m
Lapu izmēri 380 x 380mm 
Ruļļa izmēri 290 mm
Lapu skaits rullī 1000

katrin papīra dvieļi jau tirdzniecībā

Katrin Basic XL Brown 
•	 Standarta	kvalitātes	papīra	

dvieļi	ikdienas	lietošanai;
•	 Viens	slānis;
•	 Izturīga	šķiedra;

Kods: 46391

Tehniskie parametri 

Krāsa Brūna 

Slāņi 1 

Metri 100

Lapu izmēri 32 x 100 cm  

Ruļļa izmēri 37 x 32 cm

Lapu skaits rullī 1

Katrin Classic XXL 2 Blue 
•	 Standarta	kvalitātes	papīra	dvieļi	

ikdienas	lietošanai;
•	 Laba	uzsūkšanas	spēja
•	 2	slāņi;
•	 Izturīga	šķiedra;	

Kods: 46416

Valeo logu tīrīšanas slotiņas "First" – ekonomiskās klases pircēju vajadzībām

•	 Tikai	tradicionālas	tīrīšanas	slotiņas
•	 11	gabali,	paredzēti	 "X1"	 -	 tiek	no-

drošināta	labāka	elastība
•	 Komplektos	ir	5	gabali,	tiem	vadītā-

jiem,	kas	brauc	daudz	un	intensīvi.

•	 1	gabals,	ieskaitot	specifisko	krievu	
savienošanas	 elementu	 (B8	 pare-
dzēts	"LADA"	modelim)

•	 Garumi:	no	350	mm	līdz	650	mm

Divi nerūsējošā tērauda piespiedēji
1. Nekādas korozijas/labāka izturība.
2. Labāks spiešanas sadalījums.
3. Labāk piemērojas priekšējam logam.

Pilnībā metāla struktūra
Noturība pret koroziju, izturība un uzticamība

Polimēri, kas sargā no trokšņa 
Nodrošina klusu un efektīvu logu tīrīšanu. 

Vēdināms galvenais loks
Samazina pacelšanos, braucot lielā ātrumā.

Universāls, iepriekš iestrādāts adapteris
Viegli uzstādīt populārākajiem automobiļiem. 

Dabisks kaučuka savienojums
Optimāla efektivitāte un labāka izturība.

Kodi:
575535, 575538, 575540, 575545, 575548, 
575550, 575553, 575555, 575560, 575561

Microfiber Cloth Tricot mikrošķiedru lupatiņa

Kods: Microfiber Cloth Tricot (5)

made in

denmark

Jaunie AD Baltic produkti

95%augstāks aizsardzības 
līmenis pret baktērijām

10 reizes 
ilgāks tīrīšanas cikls

www.gates.com/europe - www.gatesautocat.com - inforequest@gates.com

Kas ir 
līderis automašīnu 

ražotāju siksnu piedziņai?

Kas ir 
līderis automašīnu 

ražotāju siksnu piedziņai?

"Gates". Mēs esam vadošie starp 
visiem automašīnu ražotājiem.

"Gates". Mēs esam vadošie starp 
visiem automašīnu ražotājiem.

Labākās siksnu pievada tehnoloģijas.
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katalogā?

ADeCat - visērtākā sistēma

Pagājušajā	 AD	 informatīvajā	 iz-
devumā	 automobiļu	 uzņēmējiem	
paziņojām	 priecīgo	 ziņu,	 ka	 veiktais	
klientu	pētījums	vēl	 reizi	parādīja,	 ka	
ADeCAT	paliek	populārākais	automo-
biļu	 detaļu	 meklēšanas	 un	 pasūtīša-
nas	katalogs	Lietuvā	un	Latvijā.	

Mēs	pastāvīgi	atjaunojam	ADeCAT	
kataloga	 funkcijas,	 lai	 atvieglotu	 un	
paātrinātu	jūsu	darbu,	meklējot,	izvē-
loties	vai	pasūtot	jums	nepieciešamās	
automobiļu	detaļas.	

Vēlamies	 uzsvērt,	 ka	 detaļu	 mek-
lēšanas	 katalogs	 ADeCAT	 ne	 tikai	
palīdz	 atrast	 konkrētiem	 automobiļu	
modeļiem	nepieciešamās	detaļas,	bet	
arī	 sniedz	 daudz	 noderīgas	 papildus	
informāciju	 automobiļu	 uzņēmējiem.	

Daži	detaļu	ražotāji	piedāvā	video	ma-
teriālu	par	tehniskiem	padomiem,	kas	
ir	 saistīti	 ar	 dažādu	 detaļu	 montāžu,	
instalēšanu	vai	nomaiņu.	Lai	iepazītos	
ar	šo	informāciju,	no	šī	brīža	jums	ne-
pieciešams	 nospiest	 uz	 kataloga	 de-
taļas	 ikoniņas,	 kas	 ir	 attēlota	 ar	 šādu	
simbolu	 	(att.	1)	

Vēlamies	 arī	 informēt,	 ka	ADeCAT	
interneta	 kataloga	 izvēlnes	 joslā	 visu	
klientu	 ērtībai	 parādījās	 jauna	 Sprie-
gošanas	komplekta	ikoniņa.	

Tās	 simbols	 .	 (2.	 att.)	 No	 šī	 brī-
ža,	nospiežot	spriegošanas	komplekta	
ikonu,	jūs	varēsiet	ātrāk	un	vieglāk	sa-
meklēt	nepieciešamo	komplektu

Mēs	 ceram,	 ka	 šī	 noderīgā	 infor-
mācija	 jums	 palīdzēs	 ieekonomēt	
daudz	dārgā	 laika,	 kā	arī	profesionāli	
un	 kvalitatīvi	 veikt	 automobiļa	 re-
montdarbus.	

Kādi jaunumi ir 

ADeCAT

1. att. video materiāla ikona 
par tehnisko informāciju 

2. att. jaunā spriegošanas 
komplekta ikona

AD vasaras stiklu mazgāšanas šķidrumi – lieliskas tīrīšanas 
īpašības, īpaša smarža un laba cena

ad vasaras logu 
šķidrumi domāti īstiem 
automašīnu cienītājiem

AD	 vasaras	 logu	 mazgāšanas	 lī-
dzekļu	 sastāvā	 ir	 etilspirts,	 kas	uzlabo	
tīrīšanas	 īpašības,	 kā	 arī	 konservanti,	
lai	 produkts	 nebojātos.	 Mazgāšanas	
līdzekļi	 neizraisa	 automobiļu	 detaļu	
koroziju,	 nebojā	 gumijas	 detaļas,	 tie	
piemēroti	 lietošanai	 vasarā	 līdz	 pat	
vēlam	 rudenim.	 Nesasalst	 līdz	 –	 5ºC.		
5	l	Premium	klases	vasaras	stiklu	maz-
gāšanas	līdzeklis	izceļas	ar	vācu	kvalitā-
ti	un	lielisku	ābolu	smaržu.

Nolietots	 aizsargs	 var	 radīt	 bojā-
jumus	 automašīnas	 ritošajai	 daļai.	
Jauns	 aizsargs	 nodrošina	 aizsardzī-
bu	no	taukiem,	ūdens	un	asfalta	ne-
tīrumiem,	 kas	 var	 padarīt	 aizsargu	
neelastīgu	 un	 tas	 ierobežo	 pusass	
griešanās	 ātrumu	 un	 darbību.	 Jauns	
aizsargs	 izmaksā	 daudz	 lētāk	 nekā	
jauns	pusass	šarnīrs.

Ja	 aizsarga	 nomaiņai	 tiek	 izman-
tota	 šī	pneimatiskā	 ierīce,	 tad	uzstā-
dīšanas	laiks	ir	aptuveni	30	minūtes.

Aukstā	 laikā	 gumijas	 aizsargs	 var	
būt	neelastīgs,	bet	pirms	uzstādīšanas	
to	ir	iespējams	uz	10	min.	ievietot	kar-
stā	ūdenī,	tā	atjaunojot	elastīgumu.

AD	 Baltic	 klāstā	 Jūs	 atradīsiet	 8	
dažāda	izmēra	gumijas	aizsargus.

iepakojumā: aizsargs, 2 savilcēji, 
60 g grafīta smērvielas, montāžas 
instrukcija.

ja aizsarga nomaiņai tiek izmantota
šī pneimatiskā ierīce, tad 
uzstādīšanas laiks ir aptuveni 30 
minūtes.

AD pusass šarnīru aizsargu 
nomaiņas palīgierīce

Kods: DURAGUN AD3
Gumijas aizsarga kods: no DCB100 līdz DCB800

Sezonas produkti. Augstākā klase
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Lauka	putekļi,	augu	putekļi,	izplūdes	
gāzes,	cigarešu	pelni,	ziedputekšņi,	bak-
tērijas,	bremžu	putekļi,	augsne,	sēra	ok-
sīds	un	dažādas	citas	daļiņas	-	tas	viss	ir	
piesārņojums,	kas	var	nokļūt	automobiļa	
salonā	un	ietekmēt	katra	iekšpusē	esošā	
pasažiera	veselību	un	labsajūtu.	

Cilvēki	 arvien	 jutīgāk	 reaģē	 uz	 vidi,	
kas	ir	apkārt	viņiem.	Cīņa	ar	piesārņoju-
mu	mūsdienās	kļuvusi	par	vienu	no	sva-
rīgākajām	un	pastāvīgākajām	rūpēm.	

Salona	filtrs	sargā	no	ārējā	piesārņo-
juma,	 kā	 arī	 no	 jebkādas	 nepatīkamas	
smakas,	kas	var	nokļūt	automobilī.	

Šodien	vairāk	nekā	94%	jauno	auto-
mobiļu,	neatkarīgi	no	tā,	vai	tajos	ir	gaisa	
kondicionēšanas	sistēma,	ir	uzstādīti	sa-
lona	filtri.

Pastāv divi salona filtru tipi: 
•	 Pasažieru	 nodalījumam	 paredzētie	

ziedputekšņu	filtri;	
•	 Pasažieru	 nodalījumam	 paredzētie	

aktīvās	ogles	filtri.

"ziedputekšņu" salona filtrs
Šī	tipa	filtri	aiztur	daļiņas,	kas	sīkākas	

par	1	mikrometru,	piemēram,	baktērijas,	
ziedputekšņus	un	izplūdes	gāzes.	

"Ziedputekšņu	aizturēšanas"	funkcija	
aiztur	pat	mazākās	alergēna	daļiņas,	kas	
var	nokļūt	matos	un	bieži	vien	var	izraisīt	
astmu	vai	citu	alerģiju.	Augšējo	elpceļu	
gļotāda	 vai	 deguna	matiņi	 ne	 vienmēr	
aiztur	 mazās	 daļiņas.	 Lai	 nodrošinātu	
labu	 filtrējamo	 gaisu,	 salona	 filtrs	 būtu	

jāmaina	ik	pēc	15	000	kilometru	nobrau-
kuma	vai	vismaz	reizi	gadā.	

"aktīvas ogles" salona filtrs
Šo	filtru	bieži	 sauc	par	 "kombinēto"	

filtru,	jo	tas	aiztur	ne	tikai	daļiņas,	bet	arī	
smakas.	 "Kombinētais	 filtrs"	 (kurš	 aiztur	
gan	daļiņas,	gan	arī	gāzes)	samazina	kai-
tīgo	gāzu	un	smaku,	kas	var	izraisīt	tādu	
reakciju	kā	galvas	 sāpes,	klepus	 lēkmes	
vai	asarojošas	acis,	koncentrāciju.	

Pieaugot	automobiļa	nobraukumam	
un	 braukšanas	 ilgumam,	 salona	 filtra	
efektivitāte	samazinās,	bet	tas	rada	risku	
automobiļa	pasažieriem.	 Lai	nodrošinā-
tu	to,	ka	gaiss	tiek	labi	filtrēts,	salona	filtrs	
būtu	jāmaina	ik	pēc	15	000	kilometru	no-
braukuma	vai	vismaz	reizi	gadā.	

salona filtri –
augstas kvalitātes filtru kategorija 

Uzstādīts esošā 
automobiļu parka 

automobiļos

Uzstādīts jaunos 
automobiļos

saLoNa fiLtru seGmeNts eiroPĀ 

saLoNs: 
seGmeNtĒŠaNa atBiLstoŠi automoBiĻu tiPam

salona gaisa filtru tirgus potenciāls
•	 Salona	gaisa	filtru	tirgus	izplešas:	
•	 Gandrīz	visiem	jaunajiem	automobiļiem	ir	salona	filtrs;
•	 Pēc	3-5	gadiem	tas	būs	viens	no	svarīgākajiem	filtrēšanas	jomas	tirgiem.	

IAM tirgus 
tendence: 

+10 % gada 
laikā
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EIROPAS AUTOMOBIĻI 
AUTOMOBIĻU PARKA 

AUTOMOBIĻI

Augstās	klases	automobiļi
Ģimenes	automobiļi
Mazi	"citadine"	modeļa	automobiļi
Automobiļi,	kas	izgatavoti	līdz	1997.	
Gadam

"ziedputekšņu" filtrs

"ziedputekšņu" + "aktīvas ogles" filtrs

Sezonas produkti. Augstākā klase

Kodi: PH2870A, PH3569, CH9463ECO, CH8530ECO, PH5317, 
PH5566A, C10039ECO, P5651, PH4722, PH9599, PH10298, 
PH4848, PH5796, PH5833, CH5993ECO, P5328, PH4854, 
PH5803, PH4967, P4183

At SKF, we’re committed to providing you with the very best in OE quality repair 
solutions. Now, with the addition of the Freewheel Alternator Pulley (OAP and OAD*), 
SKF can give you everything you’ll need to make a complete engine system repair. 
And whenever recommended by car makers, SKF has developed multi-V belt kits 
including Freewheel Alternator Pulley – VKMAF. 

* OAP = Overrunning Alternator Pulleys

OAD = Overrunning Alternator Decouplers 

We’ve extended our family.

Install confi dence 
www.vsm.skf.com

), 

SKF adds to its auxiliary offer with the Freewheel Alternator Pulley.

5169 SKF_FAPU_leaflet_FINAL.indd   2 09/07/2010   13:01

Paplašinām savu produktu klāstu. 
SKF	papildina	piedāvājumu	ar	ģeneratora	brīvgaitas	gultni.

Mūsu	kompānija	SKF	ir	apņēmusies	piedāvāt	vislabākos	oriģinālā	aprīkojuma	kvalitātes	
remonta	risinājumus.	Tagad,	papildinot	klāstu	ar	ģeneratora	brīvgaitas	gultni	(OAP	
un	OAD*),	SKF	var	piedāvāt	visu,	kas	nepieciešams	pilnīga	motora	sistēmu	remonta	
veikšanai.	Pēc	autobūvētāju	ieteikuma	kompānija	SKF	ir	izstrādājusi	piedziņas	siksnu	
komplektus,	tostarp	ģeneratora	brīvgaitas	gultni	-	VKMAF.

*	OAP	=	ģeneratora	brīvgaitas	gultnis	

*	OAD	=	ģeneratora	brīvgaitas	gultņa	atvienotājs

Izvēlieties	pārliecību	
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ferodo ir viens no lielākajiem 
bremžu ražotājiem pasaulē, kas pie-
gādā savu produkciju ne tikai rezerves 
detaļu tirgum, bet arī galvenajiem au-
tomobiļu ražotājiem.

ferodo tas ir:
•	 Oriģinālā	 aprīkojuma	 kontrole.	 Pa-

gājušajā	 gadā	 "Ferodo"	 bremzes	 kā	
oriģinālo	 aprīkojumu	 automobiļos	
uzstādīja	ne	mazāk	kā	8	no	10	auto-
mobiļiem,	 kas	 visvairāk	 tiek	 pārdoti	
Eiropā.	

•	 Vispusīga	kontrole.	"Ferodo"	projektē	
un	rada	izstrādājumus,	kas	nodrošina	
vadītājiem	augstāku	kontroles	līmeni,	
bet	darbnīcām	ļauj	nopietni	nodarbo-
ties	ar	savu	biznesu.	 Interneta	vietnē	
www.myferodo.com	 tiek	 piedāvāti	
vispusīgi	 tehniskās	 palīdzības	 pakal-
pojumi.	

•	 Uzticamas,	 izturīgas	 un	 ilgmūžīgas.	

Īsāks	bremzēšanas	ceļš,	zemāks	brem-
žu	radītais	troksnis	un	lieliska	bremzē-
šanas	 efektivitāte,	 braucot	 pa	 slapju	
ceļa	 segumu	 -	 visas	 šīs	 īpašības	 ga-
rantē	 drošāku	 un	 ērtāku	 braukšanu.	
Pierādīts	 arī	 tas,	 ka	 "Ferodo"	 bremžu	
ekspluatācijas	laiks	ir	ilgāks	par	citām	
bremzēm.	

•	 No	 ražošanas	 līnijām	 tieši	 uz	darbnī-
cām.	 "Ferodo"	 tiek	 piedāvāti	 visu	 ra-
žotāju	un	modeļu	 automobiļiem,	ne	
tikai	tiem,	kuriem	tiek	piegādāts	oriģi-
nālais	aprīkojums.	

Moderna	 oriģinālā	 aprīkojuma	 teh-
noloģija	 un	 risinājumi	 rezerves	 detaļu	
tirgum.

Galvenais	 moderno	 iesmidzināša-
nas	 sistēmu	 uzdevums	 -	 pēc	 iespējas	
efektīvāk	 piegādāt	 degvielu.	 Lai	 pre-
cīzāk	sadalītu	mazākos	degvielas	dau-
dzumus,	sprauslu	diametram	jābūt	ļoti	
mazam.	 Tāpēc	 sastāvdaļām	 jāatbilst	
arvien	stingrākām	prasībām.	

Lai	pasargātu	jutīgās	degvielas	ies-
midzināšanas	 sistēmas	 komponentes,	
automobiļu	ražotāji	visu	degvielas	sis-
tēmā	 uzstādīto	 detaļu	 tīrībai	 nosaka	
stingras	prasības.		Filtrs	ne	tika	pasargā	
degvielas	iesmidzināšanas	aprīkojumu	
no	 piesārņojuma,	 bet	 tam	 arī	 pašam	
jābūt	tīram.	

Acīmredzams,	 ka	 ražošanas	 pro-
cesam	 un	 pabeigtam	 filtram	 jāatbilst	
ļoti	 augstiem	 tīrības	 standartiem.	 Šā	
iemesla	 dēļ	 savā	 ražotnē	 Marklkofen	
pilsētiņā	izveidojām	īpaši	modernas	un	
tīras	ražošanas	telpas.	

Lai	nodrošinātu	tīrus	filtrus	arī	pār-
vadāšanas	 laikā,	 nākotnē	 "MANN-FIL-
TER"	 izstrādājumu	 tīrajai	pusei	 tiks	
pielīmēta	līpoša	etiķete.	Etiķetē	no-
rādītas	ļoti	augstas	tīrības	prasības:

•	 Pu 932 x (uzstādīti	“Ford”	un	
“Volvo”	pasažieru	automobiļos)	

•	 u 620/2 y Kit (uzstādīti	dažādos	
kravas	automobiļu	modeļos)	

•	 u 620/3 y Kit (uzstādīti	dažādos	
kravas	automobiļu	modeļos)	

•	 u 620/4 x Kit (uzstādīti	dažādos	
kravas	automobiļu	modeļos)

Šī	etiķete	būs	 jānoņem	pirms	filtra	
uzstādīšanas,	tā	izvairoties	no	jebkāda	
filtra	 tīrās	 puses	 piesārņojuma.	 Izmai-
ņas	tiks	ieviestas	pakāpeniski.	

Ar	 tīrības	 specifikāciju	 saistītās	 tē-
mas	 un	 nepieciešamie	 ražošanas	 un	

iepakošanas	 veidi	 bieži	 tiek	
aprakstīti,	 izmantojot	 atslēgas	 vārdu	
"komponenšu	 tīrības	 kontrole"	 (CCM).	
Tāpēc	 līpošā	 etiķete	 tiek	 saukta	 par	
CCM	etiķeti.	Ja	automobiļu	ražotāji	vē-
lēsies,	 šīs	 CCM	 etiķetes	 uzstādīsim	 arī	
uz	citiem	izstrādājumiem.

"ferodo" tiek piedāvāti visu 
ražotāju un modeļu automobiļiem, 
ne tikai tiem, kuriem tiek piegādāts 
oriģinālais aprīkojums.

Ferodo – bremzēšana 
droša un uzticama 

Mann Filter
(komponenšu tīrības kontrole) marķējumufiltrs ar CCM 

Sezonas produkti. Augstākā klase

Kodi: W719/5, W940/25, HU726/2X, HU719/7X, W75/3, 
W67/1, HU718/1N, HU716/2X, HU718/1K, W68/3, W940/44, 
W610/3, C35154, C26168, CUK2939, WK842/4, W712/52, P732X, 
HU711/51X, WK845/1

Bremžu disku kodi: DDF1304, DDF1306, DDF1366, DDF1371, 
DDF1380, DDF1383, DDF1393, DDF1401, DDF1424, DDF1426, 
DDF1485, DDF1486, DDF1489, DDF1492, DDF1493, DDF1500, 
DDF1544, DDF1545, DDF1551, DDF1554
Bremžu uzliku kodi: FDB1629, FDB1083, FDB1636, FDB1398, 
FDB1639, FDB1628, FVR1642, FDB541, FDB1631, FDB1947, 
FDB1788, FDB704, FDB1717, FDB1641, FVR1644, FDB1021, 
FDB1648, FDB1382, FDB1323, FVR1038, 

Piegādātājs	 "TRW	 Automotive	 After-
market"	 radījis	 inovatīvu	 bremžu	 kluču	
virsmu,	ar	kuru	tiek	nodrošināta	vēl	drošā-
ka	braukšana.	Bremžu	kluči,	kas	ir	pārklāti	
ar	unikālu	materiālu	"Cotec",	bremzēšanas	
laikā	 ļauj	 nozīmīgi	 saīsināt	 bremzēšanas	
ceļu,	ja	ir	uzstādīti	jauni	bremžu	kluči.	Pēc	
kāda	laika	pārklājums	nodilst	un	turpinās	
parastais	pielāgošanās	laika	periods.	

Lai	 nodrošinātu	 vēl	 drošāku	 brauk-
šanu,	 "Cotec"	 pārklājums	 tiek	 izmantots	
visu	TRW	bremžu	kluču,	kuros	nav	smagie	
metāli,	 ražošanai.	 Starp	 pirmajiem	 pro-
duktiem,	kas	ir	izgatavoti	ar	jauno	tehno-
loģiju,	būs	500	modeļi,	kuru	pieprasījums	
2011.	gadā	bija	vislielākais.

Uzņēmums	RDW,	kas	automobiļu	 iz-
mēģinājumu	 jomā	 ieņem	 līderpozīcijas,	
veica	neatkarīgus	 izmēģinājumus	un	 šie	
izmēģinājumi	parādīja,	ka	TRW	izgatavo-
tie	bremžu	kluči	ar	"Cotec"	pārklājumu	ir	
labāki	 par	 citiem	 lielāko	 konkurentu	 un	

pat	oriģinālā	aprīkojuma	ražotāju	produk-
tiem,	ja	tiek	vērtēta	bremzēšanas	efektivi-
tāte	un	bremzēšanas	ceļa	garums.

Tas,	 ka	 bremzēšanas	 ceļš	 kļūst	 īsāks	
pēc	 automobiļa	 apkalpošanas	 servisa	
apmeklējumu,	 ir	 svarīgs	 panākums.	 No-
mainot	 bremžu	 klučus,	 daudziem	 auto-
vadītājiem	var	rasties	grūtības	pielāgoties	
jaunai	bremzēšanas	efektivitātei.	Bremžu	
kluči	TRW	ar	"Cotec"	pārklājums	nodroši-
na	 optimālus	 bremzēšanas	 rādītājus	 jau	
pirmajā	bremzēšanas	reizē.

Izmēģinājumu	 laikā,	 ko	 RDW	 veica	
savā	testu	centrā,	kas	ir	 izveidots	Lelista-
das	pilsētiņā	(Holandē),	TRW	bremžu	klu-
či	 ar	 "Cotec"	 pārklājumu	 tika	 pārbaudīti	
kopā	ar	analogām	trīs	svarīgāko	uzņēmu-
mu-konkurentu	un	oriģinālā	aprīkojuma	
ražotāju	produktiem.

Visi	bremžu	kluči	 tika	 izmēģināti,	uz-
stādot	 uz	 viena	 un	 tā	 paša	 automobiļa	
vienādos	laika	apstākļos	un	tādā	pat	ceļa	

posmā.	Katrā	izmēģinājuma	reizē	atmos-
fēras	 spiediens,	 asu	 noslogojums	 (priek-
šējā	 ass	 -	 900	 kg,	 aizmugurējā	 ass	 -	 710	
kg),	vēja	ātrums,	mitrums	un	temperatūra	
arī	bija	vienādi.

Piektās	apstāšanās	 reizē	pēc	bremžu	
kluču	 nomaiņas	 automobilim,	 kurā	 bija	
oriģinālā	aprīkojuma	ražotāja	bremžu	klu-
či,	bremzēšanas	ceļš	bija	vienāds	ar	10,11	
m,	bet	automobiļa	ar	"Cotec"	pārklājumu	
pārklāto	TRW	bremžu	kluču	bremzēšanas	
ceļa	garums	bija	tikai	7,2	m.	Tātad	atšķirī-
ba	bija	2,91	m.

Bremžu disku kodi: DF4294, DF4323, DF4822S, DF4276, 
DF4271, DF4275S, DF2651, DF4361, DF4434, DF4373, DF4187S, 
DF4308S, DF4166, DF4415S, DF4312, DF4484, DF4262S, 
DF4823S, DF4266, DF4349S
Bremžu uzliku kodi: GDB1617, GDB1386, GDB1538, 
GDB1261, GDB1515, GDB1307, GDB1498, GDB1330, GDB3336, 
GDB1626, GDB3294, GDB1622, GDB1698, GDB1559, GDB1502, 
GDB3337, GDB1565, GDB1642, GDB1548, GDB1683

sasniegta jau pirmajā bremzēšanas brīdī
– optimāla efektivitāte tiek 

Sezonas produkti. Augstākā klase
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Sezonālie produkti. Motocikliem

Parastais sausā tipa 
akumulators

•	 Standarta	nomaiņai	paredzētie		sausā	
tipa	akumulatori.

•	 Kopējā	jauda.
•	 Liela	palaišanas	strāva.

īpaši efektīvi sausā
tipa akumulatori

Par	 20-30%	 lielāka	 palaišanas	 strāva,	
salīdzinot	 ar	parastajiem	akumulatoriem	
–	lielāks	plāksnīšu	skaits	akumulatora	ele-
mentā	nodrošina	 lielāku	palaišanas	 strā-
vu.	Papildus	strāva	transporta	līdzekļiem,	
kuriem	 ir	 daudzas	 papildus	 elektriskās	
ierīces	vai	ir	dzinēji	ar	augstu	kompresiju.

Bezapkopes,
ar skābes 
pildījumu
Aktivizēti	 ar	 vār-

stu	 regulējami	 svina	
skābes	 akumulatori	 ir	 pilnībā	 hermētiski.	
Tādā	veidā	tiek	novērsta	iztecēšanas	iespē-
ja,	 tāpēc	 šie	 akumulatori	 īpaši	 piemēroti	
motocikliem,	visurgājējiem	un	laivām.	Visi	
akumulatori	 tiek	 piegādāti	 ar	 viegli	 iele-
jamu	 skābes	 pildījumu.	Vairāk	 nebūs	 ne-
pieciešama	papildus	apkope	vai	papildus	
pieliešana.	 Izturīgi	pret	vibrācijām,	noturī-
gi.	Akumulatori	neprasa	nekādu	papildus	
apkopi	un	tos	var	izmantot	trīs	reizes	ilgāk,	
salīdzinot	ar	parastajiem	akumulatoriem.

Gēla nanotehnoloģija
Gēla	nanotehnoloģijas	akumulatori	ir	

pilnībā	hermētiski	bloki,	kas	tiek	piegādā-
ti	jau	gatavi	lietošanai.	Šie	hermetizētie	un	
aktivizētie	akumulatori	 ir	 labāki	par	slap-

jā	 tipa	 akumulatoriem.	
Gēla	 nanotehnoloģijas	
akumulatori	 jau	 iepriekš	
ir	piepildīti	ar	unikālā	gē-
lveida	 elektrolītu.	 Tādā	
veidā	 akumulators	 ir	 drošs	 lietošanai,	 to	
nevajag	 piepildīt,	 novērsta	 iztecēšanas	
iespējamība,	pat	 ja	tiek	sasists	vai	bojāts	
akumulatora	 korpuss.	 Lai	 nodrošinātu	
akumulatora	 ilgāku	 izmantošanas	 laiku	
un	 uzglabāšanas	 termiņu,	 Dynavolt	 uz-
ņēmums	nomainīja	visus	YT	 (slapjā	 tipa,	
skābes)	akumulatorus	pret	Gel	Nano	gēla	
nanotehnoloģijas	 akumulatoriem.	 Šie	
akumulatori	arī	tiek	piedāvāti	kā	izvēlēto	
YTX	modeļu	uzlabošanas	elementi.

NGK	Spark	Plug	Europe	ir	ekskluzīvais	
BMW	 uzņēmuma	 aizdedzes	 sveču	 un	
lambda	 sensoru,	 kas	 paredzēti	 motoci-
kliem,	 piegādātājs.	 BMW	 izvēlējās	 dār-
gmetāla	 –	 irīdija	 tipa	 aizdedzes	 sveces.	 9	
motociklisti	no	10	uzticas	un	izvēlas	NGK	
aizdedzes	 sveces.	 Jauns	 un	 īpašs	 šī	 fak-
ta	 pierādījums	 –	 BMW	 uzņēmuma	 pre-
zentētais	 motocikls	 K1600.	 Tas	 ir	 pirmais	
BMW	motocikls	 ar	 sešu	 cilindru	 dzinēju.	
Izvēloties	GT	vai	GTL	versiju,	var	izmēģināt	
dārgu	 ceļojumiem	 paredzētu	 transporta	
līdzekli.	 Abām	 versijām	 ir	 1640	 kub.	 cm.	
vienrindas,	 sešu	cilindru	dzinēji,	kuru	 jau-
da	-	118	kW	(160	ZS).	Vadītājs	var	izvēlēties	
vienu	 no	 trijiem	 braukšanas	 režīmiem:	

lietus,	ceļa	un	dinamisko.	Lai	nodrošinātu	
pastāvīgu	augsta	līmeņa	visu	triju	režīmu	
efektivitāti	pat	tad,	ja	apgriezienu	skaits	ir	
ļoti	 zems	 (transporta	 līdzeklis	 nodrošina	
125	 Nm	 griezes	momentu	 pie	 1500	 ap-
griezieniem/minūtē),	 tieši	 šim	 dzinējam	
NGK	radīja	dārgmetāla	LMAR8AI-8	aizde-
dzes	sveces.	Šīs	 sveces	 izceļas	ar	garu	un	
plānu	M10	vītni	un	to	centrā	ar	lāzeri	ir	pie-
stiprināts	elektrods	ar	irīdija	galiņu.

Šī	dārgmetāla	kušanas	punkts	ir	daudz	
augstāks	par	2400	°C.	Šis	metāls	ir	arī	nepa-
rasti	izturīgs.	Tāpēc	centrā	esošais	elektrods	
ir	gandrīz	pilnībā	noturīgs	pret	sveču	ero-
ziju	un	koroziju.	Atstarpe	starp	centru	un	
zemēšanas	 elektrodu	 saglabājas	 gandrīz	
nemainīga	visā	aizdedzes	sveces	izmanto-
šanas	 laikā	–	 tādā	veidā	 tiek	nodrošināta	
nepārsējama	aizdedzes	uzticamība.

Bez	tam,	aizdedzes	sveces	garantē	op-
timālu	 droseles	 darbību.	 Pateicoties	 tam,	
ka	centrālā	elektroda	šķērsgriezums	ir	tikai	
0,6	 mm,	 tuvāk	 aizdedzes	 svecei	 nokļūst	

vairāk	 gaisa	 un	 degvielas	 degmaisījums.	
Bez	tam,	paša	centrālā	elektroda	forma	un	
konusveida	 zemējuma	 elektrods	 pozitīvi	
ietekmē	uguns	izplatību	uz	priekšu	degša-
nas	kamerā,	tādā	veidā	tiek	paaugstināta	
dzinēja	 efektivitāte.	 Aizdedzes	 sveces	 arī	
patērē	mazāk	aizdedzes	sprieguma,	jo	īpa-
ši	plānais	irīdija	galiņš	izceļas	ar	labu	elek-
trības	vadītspēju;	tā	tiek	taupīts	motocikla	
akumulators	un	aizdedzes	spole.	

Kodi:  DA D60-N24L-A, DA D6O-N30L-A, DA DB10L-A2, 
DA DB12A-A, DA DB14-A2, DA DB14L-A2, DA DB5L-B, DB DTX16-BS, 
DB DTX7A-BS, DB MGS DTZ10-S, DB MGS DTZ7-S

Kodi: BR9ES, B6HS, B7HS, B9ES, DPR8EA-9, B8ES, 
BR7HS, C7HSA, BR8ES, BP7ES

BmW uzņēmums izvēlējās dārgmetāla, 
irīdija tipa, NGK aizdedzes sveces

Dynavolt
akumulatori motocikliem

NGk aizdedzes sveces motocikliem

Katalizatoru tipi
Pastāv trīs katalizatoru tipi: 
•	 oksidācijas;
•	 trīsceļu;
•	 trīsceļu	un	oksidācijas.	

Kā darbojas katalizatori?
Rezerves	daļu	tirgū	piedāvātā	kata-

lizatora	nerūsējošajā	tērauda	ieliktnī	 ir	
viela,	kas	ir	pārklāta	ar	platīnu,	pallādi-
ju	un	dažreiz	kombinācijā	ar	rādiju.	Šīs	
trīs	 ķīmiskās	 vielas	 bieži	 tiek	 sauktas	
par	dārgmetāliem	vai	cēlmetāliem.	Pa-
rasti	oksidācijas	katalizatori	ir	piepildīti	
ar	platīnu	un	pallādiju.	Trīsceļu	 katali-
zatoriem	un	trīceļu	un	oksidācijas	kata-
lizatoriem	izmanto	platīna,	pallādija	un	
rādija	kombināciju.	

Caur	 izplūdes	 gāzu	 cauruli	 plūst	
karstās	 izplūdes	gāzes,	kuru	sastāvā	 ir	
"šausmīgais	 piesārņošanas	 trijnieks"	
(oglekļa	 monoksīds,	 slāpekļa	 un	 ogļ-
ūdeņražu	oksīdi).	Izplūdes	gāzes	plūst,	
kamēr	 sasniedz	katalizatora	 starpslānī	
esošos	 dārgmetālus.	 Pamatne	 sastāv	
no	maziem	keramikas	kanāliņu	tukšu-
miem.	

Tiklīdz	 izplūdes	 gāzes	 sasniedz	
dārgmetālus	 vai	 katalizatoru,	 notiek	
ķīmiska	reakcija,	kura	novājina	ķīmisko	
piesārņojumu	 savienojumus	 un	 ļauj	
tiem	viegli	pārvērsties	vēlamākos	deg-
šanas	blakusproduktos	(ko	apskatījām	
iepriekš).	

Divceļu	katalizatori	pirmo	reizi	tika	
prezentēti	1970.	gada	vidū.	Tie	oksidē	

tikai	ogļūdeņradi	un	oglekļa	monoksī-
da	 emisiju.	 "Divvirzienu"	 nosaukums	
norāda,	ka	katalizators	iedarbojas	tikai	
uz	divu	tipu	piesārņojumu.

	

	Šajā	attēlā	 izplūdes	gāzes	tiek	vir-
zītas	tā,	lai	plūstu	caur	starpslāni,	kurā	
gāzes	 kontaktējas	 ar	 katalizatoru.	 Iz-
plūdes	 gāzu	 temperatūra	 palielinās,	
un	 tās	 tālāk	 oksidējas.	 Pirms	 tās	 no-
kļūst	 izpūtējā,	 ogļūdeņraža	 (HC)	 un	
oglekļa	 monoksīda	 (CO)	 emisijas	 tiek	
pārvērstas	par	ūdeni	(H2O)	un	oglekļa	
dioksīdu	(CO2).

Tā	 kā	 šis	 process	 rada	 augstu	 kar-
stumu,	 no	 katalizatora	 izplūstošajām	
gāzēm	 jābūt	 karstākām	 nekā	 katali-
zatorā	 ieplūstošajām.	Tas	 izskaidro	 to,	
kāpēc	vairumam	katalizatoru	nepiecie-
šams	karstumizturīgs	pārklājums.	

trīsceļu katalizators bez gaisa	
tika	 prezentēts	 septiņdesmito	 gadu	
beigās.	 Šie	 katalizatori	 samazina	 NOx	
emisijas,	kā	arī	oksidē	ogļūdeņradi	un	
oglekļa	monoksīdu.	

	 Trīsceļu	 katalizatora	 bez	 gaisa	 iekš-
puse	 izskatās	 kā	 divceļu	 katalizatoram.	

Tomēr	trīsceļu	bez	gaisa	starpslānis	ir	pār-
klāts	ar	rādiju	un	pallādiju.	

Ja	dzinēja	izplūdes	gāzēs	ir	daudz	ogļ-
ūdeņraža	vai	oglekļa	monoksīda,	tieši	ka-
talizatorā	ar	gaisa	sūkni	un	pa	caurulēm	
papildus	 tiek	 piegādāts	 skābekļa	 dau-
dzums.	Trīsvirzienu	 katalizatorā	 ar	 gaisa	
iesmidzināšanu	ir	divi

starpslāņi.	

Priekšējā	kamera	ir	pārklāta	ar	rādiju	
un	pallādiju.	 Rādijs	 sadala	NOx	 emisijas	
vienkāršajā	slāpeklī	(N2)	un	skābeklī	(O2).	
Šis	process	ir	efektīvāks,	ja	izplūdes	gāzēs	
ir	maz	skābekļa.	Tieši	tāpēc	šis	starpslānis	
ir	 gaisa	 caurules	 ieplūdes	 atveres	 augš-
pusē.	

Otrais	pallādija	un	platīna	starpslānis	
ir	 gaisa	 ieplūdes	 caurules	 apakšā,	 šādi	
palielinājies	 skābekļa	 daudzums	 veicina	
ogļūdeņražu	 un	 oglekļa	monoksīda	 ok-
sidāciju.	

Trīsceļu 
katalizators

Katalizatora korpuss no 
nerūsējošā tērauda

Katalizatora 
starpslānisNo karstuma 

aizsargājošs 
alumīnija pārklājums

Nerūsējošā tērauda 
ieplūdes un izplūdes 
caurules

Kodi: 20307, 20356, 20374, 20589, 20711, 20863

Oksidācijas 
katalizators

Katalizatora korpuss no 
nerūsējošā tērauda 

Katalizatora 
starpslānis

Ar alumīniju pārklāts 
un no karstuma 

aizsargājošs pārklājums

Nerūsējošā tērauda 
ieplūdes un izplūdes 
caurules

Izplūdes gāzu plūsma

Izplūdes gāzu plūsma

Oksidācijas 
kalalizators

Papildus 
gaiss

Katalizatora korpuss no 
nerūsējošā tērauda

Katalizatora 
starpslānis

No karstuma aizsargājošs 
alumīnija pārklājums

Trīsceļu 
katalizatorsNerūsējošā tērauda 

ieplūdes un izplūdes 
caurules

Gaisa plūsma

Izplūdes gāzu plūsma

„Walker“	-	viena	no	lielākajām	„Tenneco“	preču	zīmēm	-	ir	lielā-
kais	automobiļu	izplūdes	gāzu	sistēmu	ražotājs,	kas	piegādā	
savus	izstrādājumus	rezerves	daļu	un	oriģinālā	aprīkojuma	tir-
giem.	„Walker“	piedāvā	vispusīgu	emisiju	kontroles	izstrādāju-
mu	sortimentu,	kas	apmierina	visas	klienta	vajadzības!

katalizatori

Sezonas produkti. Augstākā klase



18 2012 Nr. 2    www.adbaltic.lv www.adbaltic.lv    2012 Nr. 2 19

Motociklu	 filtru	 izstrāde	 ir	 īpašs	 izai-
cinājums	 inženieriem.	To	nelielais	 izmērs	
prasa	 tādu	 perifēro	 sastāvdaļu	 kā	 eļļas,	
gaisa	 un	 degvielas	 filtru	 integrāciju	 ļoti	
ierobežotā	 telpā.	 MANN	 +	 HUMMEL	 iz-
strādes	 partneris	 un	 oriģināliekārtu	 pie-
gādātājs	 starptautiskajai	 automobiļu	 un	
mašīnbūves	nozarei	piedāvā	visaptverošu	
eļļas,	degvielas	un	gaisa	filtru	klāstu	mo-
tocikliem	 gan	 kā	 oriģinālo	 aprīkojumu,	
gan	 kā	 rezerves	 daļas	 neatkarīgajā	 pēc-
pārdošanas	tirgū	ar	MANN-FILTER	zīmolu.		

Motocikls	 ir	 neierobežotas	 brīvības	
simbols.	Tomēr	braucējs	var	baudīt	šo	brī-
vību	tikai	tad,	ja	sarežģītās	motora	tehno-
loģijas	 darbojas	 pareizi.	 Šīs	 tehnoloģijas	
ietver	gaisa,	eļļas	un	degvielas	filtrēšanu.	
MANN+HUMMEL	 inženieri	 izstrādā	 mo-
tociklu	 filtrus	 un	 to	 elementus	 oriģinālā	
aprīkojuma	ražotājiem	un	neatkarīgajam	
pēcpārdošanas	 tirgum,	 kas	 atbilst	 visām	
motociklu	ražotāju	prasībām.

eļļas un gaisa filtri 
motocikliem
Lai	eļļa	lokā	vienmēr	būtu	tīra,	regulā-

ri	jāmaina	eļļas	filtrs.	Tādējādi	motors	tiek	
aizsargāts	 pret	 nodilumu.	 Neatkarīgajā	
pēcpārdošanas	 tirgū	 MANN+HUMMEL	
ar	 MANN-FILTER	 zīmolu	 piedāvā	 filtrus	
pieciem	 lielākajiem	motociklu	 zīmoliem:	
BMW,	Suzuki,	Honda,	Kawasaki	un	Yama-
ha,	kas	veido	apmēram	80%	no	visa	Vāci-
jas	tirgus	šajā	jomā.	Arī	citi	zīmoli	ietverti	
MANN-FILTER	 klāstā.	 Tādējādi	 apmēram	
1200	 dažādiem	 motocikliem	 pieejami	
piemēroti	eļļas	filtri.	Papildus	savam	eļļas	
filtru	 klāstam	 MANN-FILTER	 piedāvā	 arī	
gaisa	filtrus,	 protams,	 oriģinālā	 aprīkoju-
ma	ražotāja	kvalitātē.		

eļļas filtra maiņa – tas
atkarīgs no laika
Lai	motociklu	varētu	izmantot	pēc	ie-

spējas	ilgāk	bez	remonta	vai	pat	motora	

bojājumiem,	eļļas	un	filtra	maiņa	 ir	obli-
gāti	nepieciešama.	Motocikla	ražotājs	ap-
kalpošanas	intervālus	norāda	apkopes	un	
pārbaudes	 dokumentos.	 Gan	 eļļas,	 gan	
gaisa	filtri	nolietojas.	Eļļa	satur	daudz	da-

žādas	piedevas,	kas	ķīmiski	reaģē	un	laika	
gaitā	nokļūst	 izmešu	sistēmā.	Tās	novērš	
oksidāciju,	 rūsēšanu	 un	 eļļas	 putošanu.	
Atkarībā	 no	 ražotāja	 eļļas	 filtri	 kopumā	
jāmaina	pēc	6000	–	12	000	km	vai	vismaz	
reizi	 gadā.	 Vispiemērotākais	 laiks	 eļļas	
maiņai	 ir	pirms	vai	pēc	motobraukšanas	
sezonas.

darbība skarbos apstākļos
Eļļa	 un	 filtri	motociklos	 tiek	 pakļauti	

skarbiem	 apstākļiem.	 Piemēram,	 salīdzi-
nājumā	ar	vieglo	automobili,	gaisa	filtram	
jātiek	 galā	 ar	 daudz	 vairāk	 putekļu	 un	
netīrumu.	 Motors	 jāpasargā	 ne	 tikai	 no	
šāda	veida	piesārņojuma,	bet	arī	no	daļi-
ņām,	kas	veidojas	motoram	darbojoties,	
piemēram,	metāla	berzes	vai	sadegšanas	
rezultātā.	Filtrācijas	veiktspēja	jāuztur	no-
teiktā	uzstādīšanas	vietā,	kas	motocikliem	
ir	ļoti	ierobežota.

Lai	nodrošinātu	filtram	100%	drošību	
pret	sūcēm,	ietiecams	eļļas	un	filtra	mai-
ņas	reizē	nomainīt	arī	blīvi.		

divas efektīvas 
filtrācijas konstrukcijas
Ir	 divas	 eļļas	 filtru	 konstrukcijas:	

kopā	 ar	 apvalku	 pie	 motora	 pieskrū-
vēts	 filtra	 elements	 un	 uzskrūvējams	
filtrs.	 Tādējādi	 atšķirībā	 no	 eļļas	 filtra	
elementiem	vienas	vienības	apvalks	un	
elements	apkopes	laikā	tiek	pilnībā	no-
mainīti.	Saskaņā	ar	ražotāja	specifikāci-
jām	uzskrūvējamajam	filtram	var	uzstā-
dīt	dažādus	vārstus	–	it	 īpaši	apejas	un	
pretizplūdes	vārstus.	

Pārplūdes vārsts 
Apejas	 vārsts	 nodrošina	 nemainīgu	

eļļas	padevi.	Parasti	šis	vārsts	ir	aizvērts.	
Tomēr	ziemā	eļļas	viskozitāte	palielinās.	
Tādējādi	eļļas	plūsma	caur	filtru	ir	traucē-
ta.	Atverot	apejas	vārstu,	eļļa	tiek	pieva-
dīta	ātrāk,	un	tas	paliek	atvērts	tik	ilgi,	ka-
mēr	eļļa	sasniedz	darba	temperatūru	un	
parasto	viskozitāti.	Apejas	vārsts	atveras,	
arī	 pārsniedzot	 filtra	 maiņas	 intervālu,	
kad	filtrs	sasniedzis	savu	maksimālo	pu-
tekļu	aizturēšanas	spēju.	Motors	tiek	eļ-
ļots,	bet	nenotiek	optimāla	eļļas	filtrēša-
na,	tādējādi	palielinot	motora	nodilumu.	

Pārplūdes vārsts nodrošina
nepārtrauktu eļļošanu  
Pretizplūdes	vārsts	vertikāli	uzstādī-

tajā	uzskrūvējamajā	filtrā	neļauj	eļļai	iz-
plūst	no	filtra	atpakaļ	karterā	laikā,	kad	
motors	 izslēgts.	 Tādējādi	 pēc	 motora	
ieslēgšanas	eļļa	nekavējoties	tiek	nogā-
dāta	eļļošanas	punktos.

Eļļas	 filtra	 elementiem	 var	 būt	 gan	
pārplūdes,	 gan	pretizplūdes	 vārsti.	Tie	 ir	
iebūvēti	apvalkā	un	projektēti	kā	ilgas	kal-
pošanas	daļas,	kas	nekad	nav	jāmaina.

maNN-fiLter piedāvā filtrus 
pieciem lielākajiem motociklu 
zīmoliem: BmW, suzuki, Honda, 
Kawasaki un Yamaha

motocikliem
Filtri

Kodi: MW64, MW65, MH65, MH67, MH79

Sezonālie produkti. Motocikliem

Neticami tuvu.
SWAG	rezerves	daļas	ir	pieejamas	vienmēr,	kad	vien	tās	nepieciešamas.	
Lai	nodrošinātu	mūsu	iespējas	ātri	piegādāt	produkciju	saviem	partneriem	
visā	pasaulē,	mēs	pastāvīgi	investējam	loģistikas	jaudās	un	pasūtījumu	
izpildē.	Jūs	varat	paļauties,	ka	atvestā	detaļa	atbildīs	oriģināli	
uzstādītās	detaļas	prasībām.
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visi “fuel Parts uK Ltd.” sabiedrības 
universālie katalizatori tiek izgatavoti 
atbilstoši augstākajiem standartiem 
un atbilst gan ePa (vides aizsardzības 
aģentūras), gan arī C.a.r.B. (Kaliforni-
jas gaisa resursu pārvaldes) noteikta-
jām prasībām.

Visiem	“Fuel	Parts	UK	Ltd.”	sabiedrības	
universālajiem	katalizatoriem	ir	raksturī-
gas	zemāk	aprakstītās	īpašības:		

•	 Tajā	 vietā,	 kur	 kakliņš	 tiek	 savienots	
ar	 korpusu,	 tiek	 izmantots	 13	 mm	
pārklājuma	savienojums.	

•	 Kvadrātains	 šķautņains	 korpusa	 di-
zains.

•	 Lai	nodrošinātu	izturīgu	un	hermētis-
ku	 savienojumu,	 piekausēta	 spīdīga	
16.	izmēra	šuve.	

•	 Tie	 ir	 lielas	plūsmas,	monolītie	kata-
lizatori	 ar	 caurplūdes	 kanālu	 tukšu-
miem.	

•	 Ar	 alumīniju	 pārklāti,	 oriģinālā	 aprī-
kojuma	ražotāja	tipa,	šķautņaini	pār-
klājumi,	kas	pasargā	no	karstuma.	

•	 •	

16.	izmēra	nerūsējošā	tērauda	cauru-
ļu	kakliņi	 ievietoti	pārklājuma	savie-
nošanas	 malā,	 uzstādīti	 spiežot	 un	
tad	piestiprināti.	

•	 Karstumizturīgs	aizsardzības	ieliktnis	
	 Divu	 gadu/24	 000	 jūdžu	 garantija,	 iz-
ņemot	automobiļus	ar	atklāta	satvērēja	
sistēmām	(šādā	gadījumā	tiek	piešķirta	1	
gada/12	000	jūdžu	garantija).

"Fuel parts"
Par universālo 

katalizatoru 

Kodi

94003
94004
94005
94006

94007

94008

94014
94016

94035

Kodi

54104d

53003
53004
53005

53034
53035

93005
93006

93007

94104 
94105

Sezonas produkti. Medium klase

automobiļu filtri
MATURĖ	 ražo	 augstas	 kvalitātes	 au-

tomobiļu	filtrus,	kas	ir	marķēti	ar	„MFilter”	
preču	zīmi.

MATURĖ	–	automobiļu	filtrus	ražojošs	
uzņēmums,	 kas	 Lietuvā	 darbojas	 kopš	
1997.	gada	un	pastāvīgi	attīstās.

SIA	MATURĖ	ražo	vairāk	nekā	2000	vei-
du	 automobiļu	 gaisa,	 degvielas,	 eļļas	 un	
salona	 filtrus.	 Uzņēmums	 izgatavo	 filtrus	
un	 filtrēšanas	 elementus	 vieglajiem	 un	
kravas	automobiļiem,	motocikliem,	dārza,	
meža	un	 lauksaimniecības	 tehnikai.	 Rūp-
niecības	uzņēmumiem	pēc	speciāliem	pa-
sūtījumiem	uzņēmums	 ražo	 rūpnieciskos	
filtrus	 hidrosistēmām,	 ceļu	 ieklāšanas	 un	
būvniecības	iekārtām	un	tehnikai,	putekļu	
sūcējiem,	 pulverkrāsošanas	 kamerām	 un	
citām	speciālām		iekārtām.

Kvalitātes,	vides	aizsardzības,	automo-

biļu	un	to	rezerves	detaļu	ražošanas	vadī-
bas	sistēma	tiek	īstenota	atbilstoši	LST	EN	
ISO	9001:2008,	LST	EN	ISO	14001:2005	un	
LST	 ISO/TS	 16949:2009	 standartu	 prasī-
bām.

SIA	MATURĖ	piedāvā	vairāk	nekā	2000	
veidu	automobiļu	gaisa,	degvielas,	eļļas	un	
salona	 filtrus.	 Uzņēmums	 izgatavo	 filtrus	
un	 filtrēšanas	 elementus	 vieglajiem	 un	
kravas	automobiļiem,	motocikliem,	dārza,	
meža	un	lauksaimniecības	tehnikai.

Produkcija	 tiek	 realizēta	 Lietuvā	 un	
vairāk	 nekā	 30	 pasaules	 valstīs.	 Filtri	 tiek	
izgatavoti,	 izmantojot	 vāciešu,	 itāliešu,	
šveiciešu	un	angļu	automatizētās	iekārtas	

un	augstas	kvalitātes	izejvielas,	kas	nāk	no	
tādiem	 uzņēmumiem	 kā	 Henkel,	 Bayer,	
Ahlstrom,	 Hollingsworth	 &	 Vose	 GmbH,	
ArcellorMittal.

Ražošanas	 procesi	 notiek,	 ievērojot	
starptautiskās	automobiļu	rūpniecības	un	
rezerves	 detaļu	 ražotāju	 asociācijas	 pra-
sības	 atbilstoši	 ISO-TS	 16949	 standartam.	
MFilter	filtri	 tiek	pārbaudīti	ne	 tikai	uzņē-
muma	 laboratorijā,	 bet	 arī	 ES	 akreditēta-
jās	 laboratorijās	 (Technical	 services	 22/F).	
2011.	gada	17.	martā	tika	veikta	pārbaude,	
kurā	salīdzināja	MFiltre	gaisa	filtru	A529	un	
analogu	MANN	gaisa	filtru	C341500.	Pār-
baudes	laikā	konstatēts,	ka:

1.	Vidējā	putekļu	caurlaidība	cauri	
filtram	atšķiras	tikai	par	0,04	proc.;
2.	 Filtra	 gaisa	 plūsmas	 pretestība	
atšķiras	tikai	par	0,05	proc.;
3.	 Vidējais	 putekļu	 aizturēšanas	
koeficents	 filtrā	 atšķiras	 tikai	 par	
0,02	proc.;
4.	Laiks	līdz	pilnīgam	filtra	aizsērē-
jumam	atšķiras	tikai	par	0,27	proc.;
5.	Slēdziens:	atšķirība	ir	gandrīz	ne-
manāma	un	MFilter	filtru	kvalitāte	
nav	zemāka	par	slavenu	filtru	ražo-
tāju	izstrādājumiem.

Kvalitātes, vides aizsardzības, 
automobiļu un to rezerves detaļu 
ražošanas vadības sistēma tiek īstenota 
atbilstoši Lst eN iso 9001:2008, Lst 
eN iso 14001:2005 un Lst iso/ts 
16949:2009 standartu prasībām.

sia maturĖ ražo vairāk nekā 2000 veidu automobiļu gaisa, degvielas, 
eļļas un salona filtrus. uzņēmums izgatavo filtrus un filtrēšanas elementus 
vieglajiem un kravas automobiļiem, motocikliem, dārza, meža un 
lauksaimniecības tehnikai.

Sezonālie produkti. Tiem, kas ekonomē

Kodi: K172, K173, K272, K273, K903, K135, K295, K910,  
K165, K915, K936, K412, K905-2, K909, K903C, K725, K937,  
K461, K432, K920 
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Sezonālie produkti. Tiem, kas ekonomē

elektrosistēmas 
gultņi alternatoriem  
Alternators	 -	 maiņstrāvas	 ģe-

nerators,	 kas	 mehānisko	 enerģiju	
pārvērš	 elektroenerģijā.	 Alternators	
ir	 ļoti	 svarīga	 mehāniskā	 transporta	
līdzekļa	detaļa	-	tas	ietekmē	akumula-
tora	uzlādi	un	nodrošina	nevainojamu	
dzinēja	 darbību.	 Tiek	 izmantoti	 tikai	
vienas	rindas	lodīšu	gultņi,	vismaz	divi	
vienādi	 vienlaicīgi.	 Populārākā	 sērija	
62..,	taču	tiek	izmantoti	arī	60..,	63..,	kā	
arī	platie	622..	vai	630...	sērijas	gultņi.

CX	gultņi	izceļas	ar	augstu	kvalitā-
ti	 un	pieejamu	 cenu.	Turklāt,	 pat	 ātri	
griežoties,	tie	darbojas	klusi,	 tāpēc	tā	
ir	 lieliska	 izvēle	 tavam	 alternatoram.	
Atceries,	 ka,	 rūpējoties	 par	 antifrik-

cijas	 gultņiem,	 tu	 vienlaicīgi	 rūpējies	
arī	 par	 visām	 citām	 sava	 automobiļa	
detaļām!	

Komplekti riteņu 
rumbu remontam
CX	 remonta	komplekts	paredzēts,	

lai	nodrošinātu	drošu	un	komfortablu	
braukšanu,	 kā	 arī	 ērtu	 un	 vienkāršu	
montāžu.	Mēs	piedāvājam	riteņu	rum-
bu	 remonta	 komplektus	 populārāko	
modeļu	 vieglajiem	 un	 kravas	 auto-
mobiļiem.	 Komplektu	 sastāvā	 ir	 viss,	
kas	nepieciešams,	lai	pareizi	nomainī-
tu	 gultņus,	 kā	 arī	 stiprināšanas	 un	
blīvēšanas	 detaļas	 konkrēta	 modeļa	
automobilim.	 Pastāvīgās	 kvalitātes	
kontrole	 mums	 ļauj	 piedāvāt	 saviem	

klientiem	 tikai	 augstākās	 kvalitātes	
izstrādājumus.

	
Gultņi kondicioniera 
kompresoram  
Kādreiz	tā	bija	greznība,	tagad	tie	ir	

katrā	 automobilī.	 Protams,	 runa	 ir	 par	
kondicionieriem.	 Karstā	 dienā	 lielākā	
slodze	 dzesēšanas	 sistēmā	 gulstas	 uz	
kondicioniera	kompresoru,	kura	sastāvā	
ir	divu	rindu	lodīšu	gultnis.	Ja	kompre-
sors	strādā	pārāk	skaļi	vai	ir	bojāts	-	laiks	
mainīt	 gultni.	 „Complex	 Automative	
Bearings“	 piedāvā	 9	 tipu	 gultņus,	 kas	
visbiežāk	 tiek	 izmantoti	 dzesēšanas	
sistēmās	un	der	vairāk	nekā	70%	auto-
mobiļu	 modeļiem.	 Marķējums:	 sērija	
ACB.	

Kodi: 6203-2RS CX, 6303-2RSC3 CX, 6202-2RSC3 CX, 
6201-2RS CX, 6003-2RS CX, 62201-2RS CX

augstas kvalitātes gultņi par pieņemamu cenu
CX alternators –

CX produkti 
apmierina visu 
pircēju vajadzības

ADI Eiropa

ADI konvencija –
gada pasākums Eiropas gaidītākais

ADI	konvencija	–	tagad	jau	23.	-	aug-
stākā	līmeņa	Eiropas	rezerves	detaļu	tir-
gus	izplatītāju	pasākums	Briseles	centrā,	
kur	 satiekas	ADI	partneri	no	27	valstīm	
ar	ADI	grupas	pasaules	līmeņa	līgumpie-
gādātājiem.	ADI	konvencija	-	tā	ir	unikā-
la	 biznesa	 kontaktu,	 sakaru	 un	 atpūtas	
kombinācija,	 kas	 kļuvusi	 par	 ikgadēju	
visu	 ieinteresēto	 pušu	 gaidītāko	 gada	
pasākumu.	Galvenās	konvencijas	sastāv-
daļas,	bez	šaubām,	ir	“Gada	piegādātāja”	
(Supplier	of	the	Year)	un	“Gada	automo-
biļa	daļu	profesionāļa”	(Aftermarket	Pro-

fessional	of	the	Year)	izvēle.	Pirmā	balva	
tika	 pasniegta	 ADI	 piegādātājam.	 Visi	
ADI	partneri,	katru	gadu	novērtējot	pie-
gādātājus,	 izmanto	 noteiktus	 kritērijus.	
Pagājušajā	gadā	“Gada	piegādātāja”	bal-
vu	 saņēma	NGK.	 Bet	 nominācija	“Gada	
automobiļu	 detaļu	 profesionālis”	 tiek	
piešķirta	nevis	uzņēmuma,	bet	ADI	cilvē-
kam,	kas	to	ir	visvairāk	pelnījis.	Šī	trofeja	
pagājušajā	gadā	tika	pasniegta	Josepam	
Bošam	(Josep	Bosch)	“AD	Parts”	(Spānija).

Atšķirībā	 no	 “Gada	 piegādātāja”	
“Gada	 automobiļu	 detaļu	 profesionālis”	
tiek	 izvēlēts	 nevis	 iepriekš,	 bet	“dzīvajā”	

ADI	konvencijas	laikā,	dalībniekiem	bal-
sojot.	Balsošana	sākas	ar	diskusijām.	Šo	
diskusiju	 laikā	 nominantiem	 tiek	 dota	
iespēja	 parādīt	 savu	 profesionalitāti.	
Šajā	gadā	nominācijai	“Gada	automobiļu	
detaļu	 profesionālis”	 tika	 izvirzīti	 vairā-
ki	 kandidāti:	 Fabrics	 Rosi	 (Fabrice	 Rosi)	
(“AD	 Russia”),	Tomass	Volmārs	 (Thomas	
Vollmar)	 (“AD	 Deutschland”	 /	 “Carat”),	
Stefans	Antglo	(Stephane	Antiglio)	(“AD	
France”),	 Petra	 Engelsa	 (Petra	 Engels)	
(“Mann+Hummel”),	 Fransua	 Augnets	
(François	 Augnet)	 (“TRW”),	 	 Mihaels	
Sodings	 (Michael	 Söding)	 (“Schaeffler	
Group”).	 Par	 gada	 detaļu	 profesionāli	
tika	izvēlēta	Petra	Engelsa	(Petra	Engels)	
(“Mann+Hummel”)

Bet	 par	 gada	 piegādātāju,	 savācot	

visvairāk	vērtēšanas	balles,	kļuva	piegā-
dātājs	"Philips".

ADI	 konvencijas	 laikā	 ADI	 direktoru	
padome	 un	 Kazahstānas	 tirdzniecības	
grupa	“KULAN	OIL”	parakstīja	vienošanos	
par	“AD	CENTRAL	ASIA”	dibināšanu.	AD	
Baltic	sveic	jaunos	AD	partnerus!

Konvencijas	 laikā	 notika	 arī	 plenār-
sēde	ar	Frediju	Van	den	Spīgelu	(Freddy	
Van	 den	 Spiegel)	 (“BNP	 Parisbas	 Fortis”	
padomnieku	 ekonomiskajos	 jautāju-
mos).	“Ekonomiskā	perspektīva	-	vai	mēs	
izejam	no	 jucekļa?”	Tāpat	notika	arī	vik-
torīna	(caur	 internetu,	ar	SMS	ziņām	un	
telpā).	 Uzvarētājs	 Fils	 Makfadens	 (Phil	
McFadden)	 (“3M”)	 un	 Peters	 Ferdonkts	
(Peter	Verdonckt)	(“Gates”)	ieguva	“IPho-
ne	S4”	telefonus.	

adi konvencijas laikā, piedaloties arī ad Baltic pārstāvjiem, notika indi-
viduālas ad partneru un piegādātāju tikšanās (att. no kreisās ad Baltic 
ģenerāldirektors Kestutis tubutis (Kęstutis tubutis), ad Baltic Produktu 
nodaļas vadītājs roberts Pranckevičs (robertas Pranckevičius), ad Baltic 
korporatīvā direktore inga urbonavičute (inga urbonavičiūtė))

jaunais adi prezidents 
olivers roks (olivier 
roux) (pirmais no kreisās) 
pasniedza apbalvo-
jumu 2011. gada adi 
piegādātājam Philips.

“Gada automobiļu 
detaļu profesionāļa” 
nomināciju ieguva Petra 
engelsa (Petra engels) 
(“mann+Hummel”) (vidū).
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zobsiksnas – “teflon®” 
un savstarpēji sašūtas 

Padomi autoservisiem

ADI 
partneris Kazahstānā!

Jaunais

“AUTODISTRIBUTION	 INTERNATIO-
NAL”,	viena	no	lielākajām	vairumtirdznie-
cības	grupām	Eiropas	automobiļu	rezer-
ves	detaļu	biznesā,	tika	nodibināta	1970.	
gadā.	ADI	grupa,	piedāvājot	savus	izstrā-
dājumus	30	valstīs,	attīsta	savu	biznesu	
tirgū,	 kurš	 aptver	 767	 miljonus	 klientu	
un	267	miljonus	pasažieru	 automobiļu.	
2011.	gadā	savos	2000	vairumtirdzniecī-
bas	realizēšanas	tirgos	500	AD	izplatītā-
jiem,	 visbiežāk	 profesionāliem	 remonta	
un	 balstiekārtas	 darbnīcām,	 pārdeva	
kvalitatīvas	 automobiļu	 detaļas,	 piede-
rumus,	instrumentus	un	aprīkojumu	par	
5,7	miljardiem	eiro.	Grupa	sniedz	pakal-
pojumus	dažādām	valsts	organizācijām	
un	tā	attīstās	vietējā	līmenī,	lai	klientiem	
varētu	piedāvāt	vispusīgu	pakalpojumu	
sortimentu	 ar	 pievienotu	 vērtību.	 AD	
Baltic	ir	viena	no	19	AD	International	pār-
stāvjiem.

“KULAN	 OIL”	 tika	 nodibināta	 1997.	
gadā,	tās	birojs	ir	Almati	pilsētā.	Šī	firma	
ir	dinamiska	Centrālāzijas	rezerves	deta-

ļu	 tirgus	 dalībniece,	 un	nākamajā	 gadā	
tā	vēlas	izcīnīt	tirgus	līdera	vietu.	Tā	ir	arī	
viena	no	lielākajām	pasaulē	preču	zīmes	
ekskluzīvais	 izplatītājs	 Kazahstānā,	 kā	
arī	firmai	ir	pieredze	klientu	koncepcijas	
jomā.	 No	 savas	 centrālās	 noliktavas	 Al-
mati	pilsētā,	 izmantojot	mūsdienīgu	un	
atbilstošu	 loģistiku,	“AD	CENTRAL	ASIA”	
attīstīs	 lielāko	 ražotāju	 galveno	 preču	
zīmju	produktu	 izplatīšanu	 saviem	pro-
fesionālajiem	 klientiem	 Kazahstānā,	 Ar-
mēnijā,	Azerbaidžānā,	Gruzijā,	Kirgizstā-
nā,	 Mongolijā,	 Tadžikistānā,	 Turkmēnijā	

un	Uzbekistānā.		
“AD	 CENTRAL	 ASIA”	 pieaicinās	 arī	

otru	 locekli,	 “AVANTA”	 uzņēmumu,	 “AD	
Russia”	sabiedrības	filiāli.	

Šī	 jaunā	 partnerība	 palīdzēs	 attīstīt	
“AD	CENTRAL	ASIA”	biznesu	un	kopā	no-
stiprinās	trīspusēju	sadarbību	starp	“ADI”,	
“ADI”	partneriem	un	“ADI”	apstiprinātiem	
piegādātājiem.

ADI	 konvencijas	 laikā	 ADI	 direktoru	
padome	 un	 Kazahstānas	 tirdzniecības	
grupa	“KULAN	OIL”	parakstīja	vienošanos	
par	“AD	CENTRAL	ASIA”	dibināšanu.

“AUTODISTRIBUTION	 INTER-
NATIONAL	 (ADI)”	 direktoru	
padome	 un	 Kazahstānas	
tirdzniecības	 grupa	“KULAN	
OIL”	 01.04.2012.	 parakstīja	
vienošanos	 par	 “AD	 CEN-
TRAL	ASIA”	dibināšanu,	šādi	
cenšoties	 izplatīt	 AD	 idejas	
Centrālāzijas	 rezerves	 deta-
ļu	tirgū.	

adi konvencijas laikā adi direktoru padome un Kazahstānas 
tirdzniecības grupa KuLaN oiL parakstīja vienošanos par ad 
CeNtraL asia dibināšanu.

Nekādas rūpes 
par sašūtām vai 
sakausētām šuvēm
Dažām	 “Schaeffler	 Automotive	

Aftermarket”	 piedāvātajām	 siksnām	
aizmugurē	 ir	papildus	materiāls,	 kurš	
vienā	vai	divos	punktos	ir	savienots	ar	
sašūtu	šuvi.	

Bez	sakausētas	šuves	siksnām	tiek	
izmantota	 arī	 savienošanas	 metode,	
kas	tiek	izmantota	arī	oriģinālajam	au-
tomobiļu	 aprīkojumam.	 Runājot	 par	
siksnu	 ražošanu,	 šīs	 šuves	 tiek	 izvei-
dotas	 pirms	 siksnas	 vulkanizēšanas.	
Šīs	šuves	saglabājas	arī	darbības	pro-
cesā.	Izmantotā	materiāla	pamatne	ne	
tikai	 nostiprina	 sinhronizēšanas	 siks-
nas	un	siksnas	izmantošanas	laikā	ļauj	
izvairīties	 no	 noslīdēšanas	 iespējas,	
bet	arī	attiecīgi	sargā	siksnas	malas	no	
nolietošanās.	

Pretēji	 –	 nepieciešamās	 siksnas	
jaudas	 padeve	 nenotiek	 ar	materiāla	
palīdzību.	Lietošanas	veids,	 izvēloties	
atbilstoši	 šīm	 divām	 apstiprinātām	
savienošanas	 metodēm,	 neietekmē	
siksnas	funkcionalitāti.	

Lūdzam būt uzmanīgiem un 
censties nelocīt siksnu! Šādā 
veidā varat sabojāt iekšējo 
materiālu un siksna nevarēs 
pienācīgi un pareizi darboties.

Krāsa neietekmē funkcijas
Arvien	 stingrākas	 kļūst	 piedziņas	

prasības.	 Aug	 lielāka	 nepieciešamība	
pēc	dzinēja	jaudas,	piemērojot	mazā-
ka	 dzinēja	 un	 svara	 prasības	 -	 tas	 ir	
jauns	 izaicinājums,	 radot	 spriegoša-
nas	skriemeļu	un	siksnu	sistēmas.	Lai	

tiktu	apmierinātas	šīs	prasības,	sinhro-
nizēšanas	 siksnu	 attīstībai	 pastāvīgi	
jāpilnveidojas.	

Piemēram,	 dažām	 sinhronizēšanas	
siksnām	jābūt	ar	politetrafluoroetilēna	
-	 parasti	 zināms	 ar	 “Teflon®”	 preču	
zīmes	 nosaukumu	 -	 pārklājumu.	 Šis	
pārklājums	 samazina	 rievotās	 siksnas	
puses	 frikciju	 un	 nolietošanos,	 tātad	
arī	 paildzina	 siksnas	 lietošanas	 laika	

ilgumu,	 ja	 siksna	 tiek	 izmantota	 sma-
gam	 darbam,	 piemēram,	 mūsdienu	
dīzeļdzinējos.	 Šis	“Teflon®”	 pārklājums	
parasti	ir	melnā	vai	baltā	krāsā	(skat.	2.	
attēlu);	pati	krāsa	neietekmē	funkcijas.	
Ja	 runa	 ir	par	siksnām,	“Schaeffler	Au-
tomotive	 Aftermarket”	 nemēdz	 riskēt:	
dažādos	 komplektos	 esošās	 sinhro-
nizēšanas	 siksnas	 bez	 izņēmuma	 at-
bilst	oriģinālā	aprīkojuma	kvalitātei.	

 

 

 

 

2. attēls: melnas un baltas krāsas rievotā profila pārklājums

1. attēls: detalizēts materiāla pamatnes šuves skats, attēlā 
parādīta šūta šuve
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mann filter - viss atkarīgs no optimālas izolācijas 

Padomi autoservisiem

Būtiskais	 gaisa	 filtra	 elementa	
kvalitātes	 nosacījums	 ir	 ne	 tikai	 fil-
tra	 pildījuma	 izvēle,	 bet	 arī	 efektīva	
starplikas	 iestrāde.	 Starplikai,	 kas	 pa-
rasti	 izgatavota	 no	poliuretāna	 (PUR)	
putām,	 ir	 jāpiemīt	divām,	grūti	savie-
nojamām	 īpašībām.	No	vienas	puses,	
starplikai	 jābūt	 pietiekami	 elastīgai,	
lai	 nodrošinātu	 optimālu	 gaisa	 filtra	
korpusa	 blīvējumu,	 tomēr,	 no	 otras	
puses,	tai	jābūt	ļoti	izturīgai	pret	tem-
peratūru.	

"MANN-FILTER"	 preču	 zīmes	 izs-
trādājumi	tiek	radīti	tādā	veidā,	lai	at-
bilstu	 automobiļu	 ražotāju	 (oriģinālā	
aprīkojuma	 ražotāju)	 prasībām.	
Ja	 automobiļiem	 ar	 zema	 spiedie-
na	 EGR	 (izplūdes	 gāzu	 recirkulāci-
jas)	 sistēmām	 nepieciešama	 lielāka	
izturība	 pret	 temperatūru,	 nekā	 to	
nodrošina	 putu	 materiāls.	 "MANN-
FILTER"	 starplikas	 ražošanai	 izmanto	
silikonu,	 kas	 iztur	 temperatūru	 līdz	
150	°C,	piemēram,	“MANN-FILTER	C	38	
163/2”	filtra	gadījumā.	

Ļoti	svarīgs	ir	arī	piemērots	starpli-
kai	 paredzēts	 profils.	 Visiem	 “MANN-
FILTER”	filtriem	ir	optimāli,	gaisa	filtra	
korpusam	paredzēti	profili.	

Ja	 lēto	 filtru	 ražotāji	 neapmieri-
na	 starpliku	 dizainam	 piemērojamās	
prasības,	 ko	 nosaka	 oriģinālaprīkoju-
ma	ražotāji,	tam	var	būt	šādas	sekas:	
•	 Gaisa	 filtra	 elementu	 ir	 sarežģītāk	

uzstādīt	
•	 Montāžas	 laikā	 uz	 korpusu	 iedar-

bojas	 spriedze	 un	 tas	 deformējas	
(pārāk	stipra	blīvējuma	iedarbība)

•	 Iekļūst	netīrumi,	tāpēc	slikta	gaisa	
filtra	blīvējuma	dēļ	 (nepareiza	ģe-

ometrija	 vai	 nepareiza	 starplikas	
izturība	 pret	 temperatūru)	 tiek	
bojātas	 citas	 saistītās	 komponen-
tes,	kas	atrodas	aiz	filtra	 sistēmas,	
piemēram,	gaisa	plūsmas	mērītājs,	
turbīna,	 virzuļi,	 cilindri	 u.c.	 Ie-
plūstošajā	 gaisā	 esošās	 netīrumu	
daļiņas,	 kuras	 izkļūst	 cauri	 gaisa	
filtram,	darbojas	kā	smilšu	slīpēša-
nas	iekārta	(skat.	attēlu).	

Attiecīgi	arī	gaisa	plūsmas	mērītāja	
bojājumi	 var	 būt	 par	 iemeslu	 kļūdai-
niem	 gaisa	 plūsmas	 rādījumiem,	 bet	
savukārt	 sliktas	 degšanas	 dēļ	 palie-
linās	 degvielas	 patēriņš.	 Sliktākais	
ir	 tas,	 ka	 šādā	 gadījumā	 moderna-
jos	 "Euro	 5"	 un	 "Euro	 6"	 automo-
biļu	 dzinējos	 vadības	 sistēma	 pārs-
lēdz	 dzinēju	 kļūdas	 režīmā	 (avārijas	
darbība),	 jo	nepilna	 sadegšana	nevar	
nodrošināt,	 lai	 tiktu	 apmierinātas	

izplūdes	 gāzu	 emisijas	 standartu	
prasības.	

Izvērtējot	 ilgtermiņa	 sekas,	 slikts	
gaisa	 filtra	 korpusa	 blīvējums	 sliktas	
kvalitātes	 filtra	 dēļ	 vienmēr	 rezultātā	
beigsies	 ar	 dzinēja	 bojājumiem,	
piemēram,	virzuļu	nolietojuma	dēļ,	ja	
sistēmā	iekļūst	netīrumi.

var tikt bojātas turbīnas 
lāpstiņas, ko izraisa caur gaisa 
filtru iekļuvušie piesārņojumi. 

atsevišķu “maNN-fiLter” starpliku profilu piemēri

mērķis:
“Volvo	S60”,	“S80”,	“V70”,	“XC70”
1998	→
simptomi: 
Apakšā	 uzstādīts	 lodveida	 savieno-

jums,	"Delphi"	numurs:	“TC1192”
Risinājums:
Ja	 uzstādīts	 šarnīrs	“TC1192”,	 svarīgi	

minēt,	ka	 jābūt	uzmanīgiem,	 ja	vēlaties	
to	atvienot	no	rumbas.

1. solis:
Izmantojot	 trieciena	 noņēmēju,	 at-

vienojiet	šarnīru	no	rumbas.	Ja	ievērosiet	
šīs	 procedūras,	 līdz	 minimuma	 samazi-
nāsiet	rumbas	atloka	ārējās	daļas	bojāju-
ma	risku.	Šai	procedūrai	nekad	neizman-
tojiet	cietu	kaltu.	

2. solis:
Kad	 šarnīrs	 ir	 atvienots	 no	 rumbas,	

rūpīgi	notīriet	rumbu.	Notīriet	 līdz	rum-

bas	virsmai,	jo	starp	alumīnija	rumbas	un	
tērauda	 savienojumu	 notiek	 elektrolīta	
reakcija.	

3. solis:
Uzstādiet	 atpakaļ	 šarnīru.	 Ļoti	 iesa-

kām	izmantot	speciālu	"Volvo"	piedāvā-
to	instrumentu.	

4. solis:
Savstarpēji	 salāgojiet	 stiprinājuma	

atveres,	izmantojot	piemērotu	caurumu	
veidošanas/paplatināšanas	 instrumentu	
un	ievietojiet	šarnīru	rumbā.	

Zemāk	dots	tikai	alternatīvs	uzstādī-
šanas	veids:	

uzstādīšanas laikā nav 
ieteicams izmantot fiksāci-
jas skrūves, jo tās neatrodas 
šarnīra centrā. tādā veidā 
varat šarnīru uzstādīt slīpi un 
sabojāt abas detaļas. 

Problēma: 
Pirmslaicīga	 oriģinālā	 aprīkojuma	

šarnīra	un	stūres	uzgaļa	brīvgaita.	

Cēlonis: 
Komerciālais	transports,	kas	izman-

to	šīs	detaļas,	ir	liels	un	smags.	Tā	svars,	
augstums,	 vēja	 slodze	 u.c.	 rada	 lielu	
spiedienu	uz	lodveida	galviņas	virsmu,	
un	tāpēc	detaļas	ātrāk	nolietojas.	

risinājums: 
Ja	 nepieciešams,	 pēc	 vispusīgām	

pārbaudēm	 jāpalielina	 lodveida	pirks-
ta	diametrs.	 Šādi	 tiek	 samazināts	 virs-
mas	spiediens.

Tā	 tiek	 paaugstināta	 kopējā	 stabi-
litāte	un	šo	detaļu	lietošanas	ilgums.

Ka uzstādīt šarnīru rumbā 

Palielināts šarnīra diametrs (Ø) pārlieku 
augsta virsmas spiediena dēļ 

2. solis

4. solis

Oriģināls Uzlabots

      
19130 773 65 223  Fiat Doblo 152 26 27 
19131 773 65 224  Fiat Doblo 152 26 27 
45737 45046 09261  Toyota Hilux (KUN15) 22 25 
45738 45046 09281  Toyota Hilux (KUN2) 24 25 
72132 4422A009  Mitsubishi L200 24 25 
72133 4422A010  Mitsubishi L200 24 25 
72138 4422A008   Mitsubishi L200 24 25 
45089 43310 09015  Toyota Hilux 30 32 

6280 

40160 00Q0A 
44 31 869 
77 01 477 385 
93 161 884 

 

Nissan Primastar 
Opel Vivaro 
Renault Traffic 
Vauxhall Vivaro 

30 32 

Sidemref.						OE-number																Description																																																																											Application	OE																																					BallØ																	Sidem	BallØ

Tie rod end left
Tie rod end right
Tie rod end left and right
Tie rod end left and right
Tie rod end left
Tie rod end right
Tie rod end left and right
Ball joint left and right upper

Ball joint left and right lower
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Brembo brake systems.
The beauty of choosing the best.
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Brīdinājums
Katalizators	 ir	 "uzstādīts	 produkts	

visam	 lietošanas	 laikam".	 Ja	 katalizators	
sabojājas,	tam	patiešām	bijis	iemesls.	Ja	
neesat	 ievērojuši	 sākotnējo	 sabojāša-
nās	iemeslu	un	neveicāt	remontdarbus,	
sabojāsies	arī	jaunā	ierīce.	Mēs	ļoti	 iesa-
kām,	mainot	jaunu	katalizatoru	(nav	sva-
rīgi	kāda	 iemesla	dēļ),	 kopā	uzstādīt	arī	
jaunu	lambda	zondi.	

Bojājumu cēloņi
Vispirms	 jānoskaidro	 oriģinālā	 kata-

lizatora	 bojājumu	 cēloņi.	 Pastāv	 daudzi	
iemesli,	kuru	dēļ	katalizators	var	sabojā-
ties.	Tālāk	aprakstīti	parastie	iemesli,	taču	
tie	tiešām	neaptver	visus	iespējamos	va-
riantus.

ar emisiju saistītie iemesli 
•	 Emisijas	 kontroles	 ierīces	 (lambda	

zondes)	bojājums;	
•	 Dzinēja	vadības	sistēmas	komponen-

tes	 (ECU	 (elektrības	 vadības	 bloka),	
sprauslu,	EMS	sensora	u.c.)	bojājums;	

•	 Nepieciešams	 veikt	 galvenās	 apko-
pes	 procedūras	 (sveču,	 filtru,	 savie-
nošanas	vadu);	

•	 Jebkurš	dzinējs,	 kas	nav	noregulēts,	
var	sabojāt	katalizatoru.	

Korozija
Caurules	nesavienojas	korozijas	dēļ.	
Fiziskie	bojājumi
Katalizators	sabojājās	saistībā	ar:	

•	 Triecienu	montāžas	 laikā	 vai	 svešķer-
menim	ietriecoties	katalizatorā	uz	ceļa;	

•	 Braukšanu	 plūdu	 laikā	 (siltuma	 no-
dzišana),	kad	katalizators	ir	sasniedzis	
darbības	temperatūru.	

izplūdes gāzu caurules 
kronšteina trūkumi
Katalizators	 sabojājas	 fiziskas	 sprie-

dzes	dēļ,	kam	par	iemeslu	bija	kronštei-
na/uzstādīšanas	kļūda.	

Piesārņojums
Izplūdes	caurulē/katalizatorā	iekļuva	

degvielas,	eļļas	vai	ūdens	piemaisījumi.

dzinēja nolietošanās
Ja	 kopējās	 nolietošanās	 dēļ	 dzinējs	

nedarbojas	 pietiekami	 efektīvi,	 iespē-
jams,	sabojāsies	neitralizators.	

vecā katalizatora 
demontāža
Brīdinājums	 -	 katalizators	 darbojas	

augstākā	 temperatūrā,	 salīdzinot	 ar	pa-
rastām	izplūdes	gāzēm,	un	ilgāk	saglabā	
karstumu.	 Pirms	 vecā	 katalizatora	 de-
montāžas	 sākumā	 pārbaudiet	 vai	 tas	 ir	
pilnībā	atdzisis.

Ja	 katalizatora	 blokā	 ir	 uzstādīta	
lambda	zonde,	vispirms	demontējiet	to.	
Esiet	uzmanīgi,	lambda	zondēm	raksturī-
gi	iesprūst	un	tās	var	viegli	sabojāt.	Pirms	
mēģināt	to	atskrūvēt,	sākumā	atvienojiet	
vadus.	Uzmanīgi	izņemiet	veco	kataliza-
toru,	tie	bieži	vien	ir	smagāki,	nekā	izska-
tās.	

montāžas instrukcija
Montējot	 katalizatoru,	 balstieties	 uz	

parasto	 izplūdes	gāzu	sistēmas	uzstādī-
šanas	procedūru,	 taču	pievērsiet	uzma-
nību	zemāk	dotajiem	brīdinājumiem:	

Vienmēr	 izmantojiet	 jaunas	 blīves,	
hermētiķus/kronšteinus.	 Gaisa	 ieplūde	
katalizatorā	 labākajā	 gadījumā	 var	 būt	
par	cēloni,	ka	neiziesiet	MOT	(Transporta	
ministrijas	 emisiju)	 pārbaudi,	 bet	 sliktā-
kajā	gadījumā	-	pirmslaicīga	katalizatora	
sabojāšanās.	

Nomainiet	 vienmēr	 izplūdes	 gāzu	
kronšteinu/stiprinājuma	 detaļas.	 Nolie-
tojušās	 stiprinājuma	 detaļas	 var	 radīt	
pārlieku	 augstu	mehānisko	 spriedzi	 un	
pirmslaicīgu	katalizatora	sabojāšanos.	

Nekad	 neizmantojiet	 izplūdes	 gāzu	
izplūdes	caurules	savienošanai	pastu	ka-
talizatora	priekšā	(dzinēja	pusē).	Izplūdes	
gāzu	cauruļu	pastas	formulā	izmantotas	
ķīmiskās	 vielas,	 kas	 negatīvi	 ietekmē	
katalizatora	ražošanai	 izmantotās	ķīmis-
kās	 vielas,	 un	 tas	 var	 būt	 par	 iemeslu	
pirmslaicīgam	katalizatora	bojājumam.	

Augstāk	 minēto	 iemeslu	 dēļ	 "Fuel-
Parts"	 ļoti	 iesaka,	montējot	 vai	 demon-
tējot	katalizatoru,	izmantot	tā	montāžas	
komplektu.	

Nodrošiniet,	ka	tas	tiek	uzstādīts	pa-

reizi,	 t.i.,	 pareizā	 stāvoklī	 attiecībā	 pret	
plūsmas	 virzienu	 un	 karstumizturīgā	
pārklājuma	pozīciju.	

Uzstādot	(jaunu)	lambda	zondi,	ievē-
rojiet	 ražotāja	 griezes	momenta	 iestatī-
šanu,	nepievelciet	pārāk	stipri.	Pievieno-
jiet	atpakaļ	vadus.	

Pārbaudiet,	 vai	 visi	 savienojumi	 ir	
pienācīgi	pievilkti	un	vai	nav	gāzes	nop-
lūdes.	

Detaļai	 tiek	 piešķirta	 divu	 gadu	 ga-
rantija	vai	32000	km	nobrauktā	attāluma	
garantija,	 kas	 attiecas	 uz	 ražošanas	 de-
fekta	 vai	 bojājuma	gadījumiem.	Garan-
tija	 neattiecas	uz	bojājumiem,	 kam	par	
cēloni	 ir	 emisija,	 ar	 automobili	 saistītie	
trūkumi	 vai	 fiziskie	 bojājumi.	 Garantija	
tiks	pārtraukta,	 ja	detaļa	ir	nepareizi	uz-
stādīta	 vai	 tiek	 izmantota	automobilim,	
kuram	tā	netika	projektēta.

Katalizatora "piestrādāšana"
1.	Iedarbiniet	dzinēju	un	pārliecinie-

ties,	 ka	 pie	 nelieliem	dzinēja	 apgriezie-
niem	minūtē	(dzinējam	darbojoties	tukš-
gaitā)	blīvējuma	un	savienojumu	vietās	
nav	nekādas	gāzu	noplūdes.	2.	Pakāpe-
niski	palieliniet	dzinēja	apgriezienus	līdz	
aptuveni	2000	apgriezieniem	minūtē	un	
saglabājiet	 tos	 aptuveni	 20	minūtes.	Tā	
nodrošināsiet	to,	ka	katalizators	sāk	pie-
nācīgi	darboties.	

3.	Pārbaudiet,	vai	automobiļa	emisi-
jas	 nepārsniedz	 ražotāja	 ieteicamās	 ro-
bežvērtības.	

4.	 Pārbaudiet	 automobili	 ceļā	 -	 no-
brauciet	vismaz	6	km	un	pārliecinieties,	
ka	 visi	 blīvējumi	 nelaiž	 cauri	 gāzes,	 bet	
automobiļa	transmisijas/virsbūves	izplū-
des	gāzu	sistēma	ir	tīra.	

5.	 Svarīgi	 ir	 ievērot	 pienācīgu	 "pie-
braukšanas"	procedūru	 (skat.	 vadītājam	
paredzēto	 informāciju)	 -	 vismaz	 pirmās	
800	km	izvairieties	no	īsiem	ceļojumiem.	

Katalizatora bojājumu cēloņi 

Padomi autoservisiem
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siksnas piedziņas bojājums, ko 
nosaka spriegošanas skriemeļa no-
laušana, kad nolūst tapskrūve “Ct 
1028 K2/K3/K4”, “Ct 1051 K1/K2” 

(vW / audi tdi Pd 1.9/2.0 L)

Problēma:
Ātra	 siksnas	 piedziņas	 bojāšanās	

spriegošanas	skriemeļa	salūšanas	dēļ.
Salūzis	spriegošanas	skriemelis
Tapskrūve	pārejas	vietā	(M10)
Cēlonis:
Spriegošanas	 skriemelis	 ne	 ar	 visu	

atbalsta	 virsmu	 pieguļ	 stiprinājuma	
vietai	 uz	 dzinēja.	 Tāpēc	 uz	 tapskrūvi	
sāka	iedarboties	sānu	spēki,	un	skrūve	
visbeidzot	nolūza.	

risinājums:
Tapveida	skrūve	vienmēr	maksimā-

li	 jāieskrūvē	 dzinējā,	 lai	 spriegošanas	
skriemeļa	 atbalsta	 virsma	 pilnībā	 bal-
stītos	uz	 cilindra	bloka	un	neveidotos	
jebkādas	papildu	slodzes.	

Padomi autoservisiem

siksnas piedziņas bojājumi

stiprināšanas skrūve pie 
pārejas (m10)

salūzis spriegošanas 
skriemelis
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IZDAROT	PAREIZU	IZVĒLI,	JŪTIES	DROŠI	UZ	CEĻA.
Oriģinālā	kvalitāte	no	ContiTech.

Labāk	mainīt	no	oriģināla...
Mainot	jaunu	sadales	vārpstas	siksnu,	pašai	
siksnai	un	attiecīgajiem	komponentiem	
būtu	jābūt	nomainītiem,	tai	pat	laikā	
cenšoties	maksimāli	pasargāt	dzinēju.	
Izvēlieties	ContiTech	kvalitāti,	kuru	vadošie	
automašīnu	ražotāji	izvēlas	kā	oriģinālo	
aprīkojumu.	(OE)

Tiesiskā vide

2012.	 gada	 11.	 aprīlī	 Francijas	
konkurences	aizsardzības	aģen-
tūra	publicēja	sākotnējo	atskai-
ti,	 kurā	 ir	 konstatēti	 iespējamie	
Francijas	automobiļu	detaļu	un	
remonta	 pakalpojumu	 tirgus	
kontroles	un	realizēšanas	šķērš-
ļi.	 Tagad	 tiks	 uzsākta	 publiska	
diskusija,	kuras	laikā	noskaidros	
Francijas	 sabiedrības	 viedokli	
par	daudziem	jautājumiem,	pie-
mēram,	par	garantiju,	ieteicamo	
cenu,	 par	 noteiktu	 automobiļu	
datu	ekskluzivitāti	un	tehniskās	
informācijas	pieejamību.	

uzmanība izmeklēšanai
Konkurences	 aizsardzības	 aģentūras	

sektors	 uzsāka	 izmeklēšanu	 pagājušā	
gada	 jūlijā,	 kad	konstatēja	nozīmīgu	au-
tomobiļu	rezerves	detaļu	un	remonta	pa-
kalpojumu	cenu	kāpumu.	

Lielākā	uzmanība	atskaitē	tika	veltīta	
jautājumam	 -	 vai	 neatkarīgie	 operatori	
var	konkurēt	ar	automobiļu	ražotāju	piln-
varoto	tīklu	locekļiem?	Pirmajos	kontroles	
iestādes	publicētajos	slēdzienos	Francijas	
konkurences	 aizsardzības	 aģentūra	 atzī-
mēja,	ka	pastāv	"vairāki	iespējami	konku-
rences	šķēršļi"	un	ka	neatkarīgie	pakalpo-
jumu	sniedzēji	cīnās,	 lai	varētu	konkurēt	
ar	 tiem	 pakalpojumu	 sniedzējiem,	 kuri	
pieder	automobiļu	ražotāju	tīkliem.	

	
vispārīgā informācija
Būtībā	 sektora	 izmeklēšanu	 ierosinā-

ja	 FEDA	organizācijas	 uzsāktā	 kampaņa.	
FEDA	 ir	 FIGIEFA	 (Starptautiskās	automo-
biļu	detaļu	izplatītāju	federācijas)	locekle,	
kura	 pārstāv	 neatkarīgos	 Francijas	 auto-
mobiļu	 detaļu	 izplatītājus,	 sadarbojoties	
ar	 Francijas	 patērētāju	 organizācijām.	Ar	
šo	 kampaņu	Francijā	 vēlējās	 ieviest	 "Re-
pairs	 Clause”	 ("Remonta	 darbu	 pantu”	
("libère	 mon	 auto”)).	 Kampaņa	 izraisīja	
vispārīga	rakstura	diskusijas	par	Francijas	
rezerves	detaļu	tirgus	problēmām,	un	tas	
beigās	bija	iemesls	Francijas	konkurences	

aizsardzības	 aģentūras	 uzsāktajai	 izmek-
lēšanai.	

	
uzsvērti francijas 
konkurences aizsardzības 
aģentūras aspekti 
Interesanti	minēt	 sākotnējos	 slēdzie-

nus	 par	 pieaugušajām	 cenām.	 Saskaņā	
ar	 kontrolējošo	 iestādi	 Francija	 ir	 viena	
no	ES	valstīm,	kurā	remonta	un	apkopes	
darbu	cenas	kāpa	visvairāk.	Balstoties	uz	
skaitļiem,	cenas	pieaugums	sasniedz	vai-
rāk	 nekā	 28	 procentus	 (salīdzinot	 2000.	
un	2010.	gadu	cenas).	Balstoties	uz	šiem	
datiem,	tiek	apgalvots,	ka	"tas	var	norādīt	
uz	to,	ka	konkurences	spiediens	ir	mazāks	
nekā	 tādās	 valstīs	 kā	 Vācija,	 Spānija	 vai	
Itālija".	

	Tāpat	 nozīmīgi	 pieauga	 arī	 rezerves	
detaļu	cenas	-	saskaņā	ar	atskaiti	tajā	pašā	
laika	periodā	cenas	pieauga	par	13	pro-
centiem.	Ņemot	vērā	to,	ka	bija	jāpieaug	
ražotāju	 peļņai,	 atskaitē	 ir	 slēdziens,	 ka	
cenas	pieaugumam	par	pamatu	nedrīkst	
uzskatīt	lielākus	izdevumus.	

Vēl	 viens	 Francijas	 konkurences	 aiz-
sardzības	 aģentūras	 slēdziens	 ziņo,	 ka	uz	
neatkarīgajiem	 tīkliem	 rezerves	 detaļu	
tirgū	arvien	pastāv	spiediens.	Atskaitē	tiek	
secināts,	ka	remonta	meistari	un	pakalpo-
jumu	sniedzēji,	kuri	pieder	ražotāju	tīkliem,	
ņemot	vērā	neatkarīgos	konkurentus,	vēl	
arvien	dominē	 remonta	darbu	un	pakal-
pojumu	tirgū.	Ļoti	daudz	pasaka	statistikas	
dati:	mazāk	nekā	divu	gadu	vecu	automo-
biļu	gadījumā	pilnvarotie	tīkli	pārvalda	80	
procentus	 no	 tirgus.	 Bet	 automobiļiem,	
kuri	nav	vecāki	par	četriem	gadiem,	šis	rā-
dītājs	samazinās	līdz	70	procentiem.	

	 Kontroles	 iestāde	 konstatēja	 piecus	
faktorus,	kas	var	ietekmēt	vājo	konkuren-
ci	un	augstas	cenas	rezerves	detaļu	tirgū:	
1.	 tādu	redzamo	detaļu	kā	motora	pār-

segs	vai	atdurstienis	ekskluzivitāte;	
2.	 ierobežota	rezerves	detaļu	sasniedza-

mība	 neatkarīgajiem	 apkopes	 cen-
triem;		

3.	 ierobežota	pieejamība	tehniskajai	 in-
formācijai;	

4.	 garantijas	 panti,	 kuros	 automobiļa	
īpašniekiem	ir	norādīts	nevērsties	pie	
neatkarīgajiem	 remonta	 pakalpoju-
mu	sniedzējiem;	

5.	 "piedāvāto	detaļu	cenu"	paziņošana.	
Tagad	 izmeklēšanas	publiskās	 disku-

sijas	posmā	 lielākā	uzmanība	 tiks	 veltīta	
jautājumiem,	 ko	 apskatījām,	 un	 problē-
mām,	ko	pētījām.	Publiskās	diskusijas	būs	
atvērtas	līdz	24.	maijam.	Svarīgi	ir	minēt,	
ka	Francijas	kontroles	iestāde	cenšas	uzzi-
nāt	viedokli	par	šā	tirgus	pieciem	nosacī-
jumiem,	kas	varēja	būt	par	cēloni	augstā-
kām	cenām.	Atbilstoši	Francijas	likumiem	
kontroles	iestādes	nevar	piemērot	sankci-
jas	vai	kā	citādi	sodīt	uzņēmumus,	kas	ir	
pārkāpuši	konkurences	 likumus,	neuzsā-
kot	oficiālu	procesu.	Tāpēc	nākamos	soļus	
noteiks	šīs	atskaites	rezultāti.	

	
reakcija uz atskaiti
Organizācijas,	kas	pārstāv	pārdevējus	

un	automobiļu	ražotājus,	 jau	tagad	kriti-
zē	atskaiti.	Tās	apgalvo,	ka	tirgū	jau	tagad	
eksistē	konkurence,	un	tiek	apšaubīti	gan	
atskaitē	norādītie	 statistikas	dati,	gan	arī	
atskaites	slēdzieni.	

	Neskatoties	uz	to,	atskaiti	labvēlīgi	uz-
ņēma	neatkarīgo	detaļu	 tirgus	 pārstāvji,	
piemēram,	 FEDA	organizācija,	 kā	 arī	 pa-
tērētājus	pārstāvošās	organizācijas.	FEDA	
vēlreiz	izmantoja	izdevību	uzsvērt,	ka	virs-
būves	detaļu	tirgus	atvēršana	konkuren-
cei	palīdzētu	savaldīt	pakāpeniski	pieau-
gošās	 un	 automobiļu	 ražotāju	 noteiktās	
cenas,	kā	arī	dotu	iespēju	klientam	izvēlē-
ties	tās	konkurējošās	detaļas,	kas	piedāvā	
labāko	cenas	un	kvalitātes	attiecību.	

	FEDA	atbalsta	konkurences	aizsardzī-
bas	aģentūras	norādītos	statistiskos	datus	
un	vēlreiz	uzsver,	ka	Francija	ir	pēdējā	ES	
valsts,	 kas	 saglabā	 virsbūves	detaļu	pār-
došanas	 monopolu.	 Visbeidzot	 "libère	
mon	 auto"	 kampaņas	 locekļi	 mudina	
nākamo	 Francijas	 prezidenta	 vēlēšanu	
kandidātus	 atbalstīt	 konkurences	 aizsar-
dzības	 aģentūras	 slēdzienus	 un	 skaidri	
parādīt,	 ka	 viņi	 ir	 apņēmušies	 palīdzēt	
klientiem	un	atvērt	rezerves	detaļu	tirgu.	

Francijas automobiļu
ražotāji kropļo konkurenci
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Rezerves daļu 
komplekts

"K-T4" spararats + grozs + 
disks + izspiedējgultnis

Piezīme

Komplekts	ar	izspiedējgultni
Komplekts	bez	izspiedējgultņa

Iestatīšanas darbs

Griezes momenta 
padeve

Ērtība

Uzticamība, 
montāža, 

konkurentspēja

Sajūga ieslēgšana-izslēgšana
Griezes momenta padeve
Ātrumkārbas un dzinēja aizsardzība
Kustība kalnā
Gaitas un kustības ieslēgšanas ērtība
Pedāļa izspiešanas spēks
Ātrumu pārslēgšana
Vibrāciju slāpēšana
Trokšņa līmenis
"KIT 4 P" komplekta uzticamība
Spararata uzticamība
Piespiedējdiska un sajūga diska uzticamība
Montāžas vienkāršība
Ekonomija gala lietotājam

Funkcija
Divu masu spararats  + 

komplekts “Kit 4P Valeo”

Augstāk	minētie	dati	tika	iegūti	"Valeo"	pētījumu	un	attīstības	centrā,	veicot	pilnu	pārbaužu	
un	mērījumu	ciklu. Kit 4P Valeo:

Salīdzinošā analīze

Salīdzinošā analīze

Nomainiet divu masu spararatu pret 
Kit4P Valeo komplektu

Koplektā “Kit 4P Valeo” ietilpst:
Spararats

                             Sajūga disks ar diviem vibrāciju slāpētājiem

                                                           Piespiedējdisks

                                                                                  Izspiedējgultnis*

Stiprināšanas skrūves, virzītājiemava, smērvielas 
iepakojums un detalizēta montāžas instrukcija

Pilns detaļu komplekts, kas nepieciešams 
divu masu transmisijas komplekta nomaiņai.

* ja konstrukcijā ir paredzēts mehāniskais izspiedējgultnis

Jaunums!!!
835047:
AUDI A3 (05/03>) 2,0FSi; A3 Spotback (09/04>) 2,0FSi;
SKODA Octavia (10/04>) 2,0FSi;
VW Eos (03/06>) 2,0FSi; Golf PLUS (05/05>) 2,0FSi; Golf V (01/04>) 2,0FSi; Golf V 4-Motion 
(08/04>) 2,0FSi; Jetta III (08/05>) 2,0FSi; Passat (03/05>) 2,0FSi; Touran (10/03>) 2,0FSi;
SEAT Altea (05/04>) 2,0FSi; Altea XL (10/06>) 2,0FSi; Leon (07/05>) 2,0FSi; Toledo III 
(10/04>) 2,0FSi.
835048: 
RENAULT Grand Scenic II (04/04>) 1,9dCi; Megane II (11/02>) 1,9dCi; Scenic II (06/03>) 
1,9dCi.
835049:
OPEL Astra G (08/99>01/05) 2,0DTi 16V; Signum (05/03>) 2,0DTi; Vectra C (04/02>) 2,0DTi; 
Zafira (09/00>06/05) 2, ODTi 16V.

7 iemesli, kāpēc ir vērts 
izvēlēties "Kit 4P Valeo"

"Kit 4P Valeo" radīja "Valeo" 
inženieri - tas ir risinājums, kas 
atbilst augstākajiem kvalitātes 

standartiem oriģinālā 
aprīkojuma tirgū.

Oriģinālajam 
aprīkojumam 

līdzvērtīga kvalitāte

Spararatā, kas ir iekļauts "Kit 4P 
Valeo" komplektā, nav sastāvdaļu, 

kas nolietojas. Tas ir izturīgāks 
pret karstumu un nodrošina 

kompleksu dzinēja 
un ātrumkārbas 

aizsardzību.

Uzticamība

"Kit 4P Valeo" lietotāju 
vajadzības Eiropā apmierina 

kopš 2003. gada.

Veiksme kopš 2003. 
gada.

Ar "Kit 4P Valeo" tiek 
nodrošināti simtprocentīga 

griezes momenta 
pārvadīšana.

Simtprocentīga 
griezes momenta 

pārvadīšana

Montāžas laiks saīsinās par 
45 proc. un nav nepieciešamas 

speciālas ierīces.

Vienkārša 
montāža 

"Kit 4P Valeio" nodrošina 
labu pedāļa izspiešanu, klusu 
komplekta darbību un mazas 

vibrācijas. Šādā veidā tiek 
garantēta ērta braukšana.

Ērtība

Komplekts "Kit 4P Valeo" ir 
par 15-20 procentiem lētāks, 

salīdzinot ar divu masu sajūga 
komplekta cenu. 

Konkurentspējīga 
cena
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Auto tehnoloģiju jaunumi

SIDEM	piedāvā	 risinājumus,	 kas	nodrošina	 labāku	un	drošāku	braukšanas	pieredzi.	
SIDEM	 stūres	mehānisma	 un	 balstiekārtas	 detaļas	 tiek	 projektētas	 un	 pārbaudītas	
rūpnīcā,	kā	arī	tiek	apstiprinātas	kā	oriģinālais	aprīkojums.	SIDEM	stūres	mehānisma	
un	balstiekārtas	detaļas	tiek	ražotas	atbilstoši	stingrākās	kvalitātes	un	drošības	stan-
dartu	prasībām.	Tāpēc	SIDEM	jau	vairāk	nekā	70	gadus	piedāvā	vispusīgi	pabeigtus	
izstrādājumus	un	 labākos	 apkalpošanas	pakalpojumus	–	 tāpēc,	 ka	 svarīgas	 ir	 visas	
detaļas,	pat	pašas	mazākās.

KvaLitātE bEz jEbKādiEM 
noSLēpuMiEM

Ražotāju	 izstādes	 apmeklētājiem	
bija	 iespēja	 redzēt	 jaunā	 tipa	 aizde-
dzes	 sveces:	 parastā	 SAE	 termināla	
vietā	 ir	 jaunais	 "NGK"	 termināls	 ar	
"kausa	 dizainu".	 Aizdedzes	 spole	 vai	
aizdedzes	 vads	 nodrošina	 kontaktu,	
pateicoties	 atsperei,	 kas	 ir	 ievietota	
kausā	-	tādā	veidā	tiek	nodrošināts	uz-
ticams	augstsprieguma	savienojums.	

Šo	 dizainu	 var	 īpaši	 lietderīgi	 iz-
mantot	mazāka	izmēra	dzinējos.	Tā	kā	
šie	dzinēji	darbojas	ar	 lielāku	slodzes	
pakāpi	 un	 paaugstināta	 aizdedzes	
spiediena	 apstākļos,	 nepieciešams	
augstāks	aizdedzes	spriegums.	Lai	no-
drošinātu	šī	augstā	sprieguma	padevi	
aizdedzes	 sveces	 elektrodiem,	 aiz-
dedzes	 sveces	 augstsprieguma	 pusē	
nepieciešams	 optimizēt	 pārklāšanās	
sprieguma	pretestību.		

Jaunais	 termināls	 apmierina	 šo	
prasību.	 Jaunais	 dizains	 veido	 tikai	
trešdaļu	no	SAE	 termināla	augstuma.	
Ieekonomētā	telpa	tika	izmantota	ke-
ramiskā	 izolatora	 pagarināšanai	 par	
dažiem	 milimetriem	 -	 kas	 savukārt	
uzlabo	 aizdedzes	 sveces	 pārklāšanās	
sprieguma	pretestību.	

Bet	 jaunais	kausa	dizains	nodroši-
na	 vēl	 vienu	papildu	priekšrocību:	 tā	
kā	kausa	 iekšpusē	 tiek	 izveidots	kon-
takts,	 tiek	 aizklāta	 atspere.	 Tas	 ļauj	
izvairīties	 no	 izolatora	 vai	 aizdedzes	

sveces	 spoles	 pārklājuma	 bojāju-
miem.	

Saskaņā	ar	"NGK	Spark	Plug	Euro-
pe”	apgalvojumu	pirmās	jaunā	dizaina	
"NGK"	 aizdedze	 sveces	 vēlākais	 šajā	
gadā	 tiks	 izmantotas	 vairākos	 lielāko	
Eiropas	 automobiļu	 ražotāju	 trans-
porta	līdzekļos.	

Bez	 jaunā	 aizdedzes	 sveces	 di-
zaina	 "NGK"	 ir	 arī	 jaunumi	 kvēlsveču	
jomā.	 Pēdējo	 gadu	 laikā	 uzņēmums	
oriģinālā	aprīkojuma	segmentā	 spēja	
nozīmīgi	 palielināt	 savu	 tirgus	 daļu.	

Starptautiskajā	 automobiļu	 izstādē	
"NGK”	 prezentēs	 veiksmīgākās	 sava	
sortimenta	kvēlsveces	-	"New	Ceramic	
High	 Temperature"	 jaunākās	 kerami-
kas,	augstas	 temperatūras	kvēlsveces	
(NHTC),	kuras	"NGK"	piegādā	"Merce-
des-Benz"	 un	 "Mitsubishi"	 automo-
biļiem,	 kā	 arī	 "Advanced	 Quick	 Glow	
System"	 modernas,	 ātras	 sasilšanas	
sistēmas	 kvēlsveces	 	 (AQGS),	 kuras	
ekskluzīvi	 izmanto	 "FIAT"	 automobi-
ļu	 ražotājs	 un	 ko	 plaši	 izmanto	 "VW	
Group"	uzņēmums.

"NGk Spark 
Plug Europe"
prezentē jaunos 
aizdedzes sveču savienojumus
2011.	gada	Starptautiskajā	automobiļu	 izstādē	"NKG",	kas	 ir	viens	no	 lielāka-
jiem	aizdedzes	sveču	un	lambda	sensoru	ražotājiem,	prezentēja	savu	vispusīgo	
produkcijas	sortimentu.	Sākumā	"NGK"	uzņēmums	nodemonstrēja	no	 jauna	
izveidotā	termināla	dizaina	aizdedzes	sveces.	

Pirmās jaunā dizaina „NGK spark Plug europe” apgalvojumu pirmās jaunā 
dizaina "NGK" aizdedze sveces vēlākais šajā gadā tiks izmantotas vairākos 
lielāko eiropas automobiļu ražotāju transporta līdzekļos. 
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Ilgu	laiku	Vācijas	automobiļu	entu-
ziastu	sabiedrībā	"Brembo"	tika	uzska-
tīta	 par	 bremžu	 sistēmu	preču	 zīmes	
līderi.	Sabiedrībai	bremžu	kluču	jomā	
izdevās	 jau	 sesto	 reizi	 izcīnīt	 "Motor-
rad",	lielākā	Vācijas	motociklu	žurnāla,	
labākās	 preču	 zīmes	 apbalvojumu.	
39084	 lasītāju	 izvēlējās	 "Brembo"	
preču	 zīmi	 kā	 tādu,	 ko	 viņi	 izvēlētos,	
pērkot	bremžu	klučus.	Pēc	uzvaras	uz-
ņēmumam	tika	pasniegts	"Auto	Motor	
und	Sport",	slavenā	Vācijas	automobi-
ļu	žurnāla,	labākās	preču	zīmes	apbal-
vojums.	 Pēc	 divu	 gadu	 pārtraukuma	
"Auto	Motor	und	Sport"	 lasītāji,	 kopā	

116273	 cilvēki,	 piekto	 reizi	 izvēlējās	
"Brembo"	preču	 zīmi	 kā	 tādu,	 ko	 viņi	
izvēlētos,	 iegādājoties	 bremžu	 sistē-
mas	detaļas	un	bremžu	klučus.	Pabei-
dzot	 uzvaru	 sēriju,	 80000	 "Auto	 Bild"	
lasītāju	izvēlējās	"Brembo"	par	labāko	
preču	zīmi.

Nesen	Nevadā	veiktajā	izmē-
ģinājumā	"Continental"	testēša-
nas	automobilis	brauca	pats.	

"Continental	AG"	"Volkswa-
gen	 Passat"	 modeļa	 sedanā	
tika	 uzstādīti	 radara	 sensori,	
video	 kameras	 un	 borta	 da-
tors.	 Pateicoties	 šim	 aprīkojumam,	 au-
tomobilis	 var	 pats	 stūrēt	 dažādos	 ceļa	
apstākļos.	

Automobilis,	ar	kuru	Vācijas	piegādā-
tājs	brauca	cauri	valstij,	ir	mobila	"Conti-

nental"	 izvairīšanās	 no	 sadursmes	 teh-
noloģijas	reklāma.	

Cits	 paredzamais	 šā	 automobiļa	 iz-
mantošanas	 veids:	 palīdzība	 satiksmes	
sastrēgumos.	Tā	vietā,	 lai	pastāvīgi	ap-
stātos	un	atkārtoti	izkustētos	no	vietas,	

šoferis	 var	 ieslēgt	kustības	 sastrēguma	
atbalsta	funkciju.	"Continental"	testēja-
mais	automobilis	apstājas,	palielina	āt-
rumu	un	stūrē	pats,	paliekot	vajadzīgajā	
kustības	joslā,	ja	ātrums	nepārsniedz	60	

km	 stundā	 robežu.	 Kad	 satiksmes	 sa-
strēgums	beidzas,	šoferis	atkal	var	pār-
ņemt	 vadību	 un	 doties,	 piemēram,	 uz	
darbu.	

Automobiļu	 ražotāji	 jau	 izmanto	
sensorus	 tādiem	 uzdevumiem	 kā	 ceļa	
joslas	vērošana,	gudrā	braukšanas	kon-

trole	un	aklās	zonas	kontrole.	Tāpēc	
automobiļi,	kurā	ir	uzstādīti	sen-
sori,	var	tikt	piedāvāti	arī	ar	au-
tomātiskās	stūrēšanas	funkci-
ju	kā	nelielu	aprīkojumu.	

Automobiļu	 ražotāji	 pre-
zentēja	 automobiļus,	 kuri	 ap-

stājas	 automātiski,	 ja	 nepiecie-
šams	izvairīties	no	sadursmes,	braucot	

nelielā	ātrumā.	Vēl	citi	 ražotāji	piedāvā	
tādas	funkcijas	kā	parkošanās	palīdzība.	

Nākamais	loģiskais	solis	ir	palīdzība	
satiksmes	sastrēgumos.	Tā	ir	pakāpenis-
kas	 automobiļu	 rūpniecības	 attīstības	
daļa,	lai	pārbaudītu	tehnoloģiju	un	pa-
augstinātu	vadītāja	komforta	līmeni.

Automobiļi, 
kas stūrē paši? Tie jau ir ceļā

"brembo" pasludināta 
par labāko bremžu sistēmu preču zīmi 
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Litija	jonu	akumulatori	var	būt	efektīvs	
akumulatoru	 rūpniecības	 izstrādājums,	
taču	 "Johnson	 Controls	 Inc."	 uzņēmums	
ļoti	 cer,	 ka	 uzlabots	 ierīces	 startera	 aku-
mulatora	variants	palīdzēs	palielināt	pār-
došanas	apjomus.	

"Johnson	Controls"	 tirgū	piedāvā	ab-
sorbētā	stikla	šķiedras	(AGM)	akumulato-
rus,	kas	nomaina	standarta,	svina	skābes	
akumulatorus.	AGM	tehnoloģijas	akumu-
latori	var	izturēt	lielas	"start-stop"	sistēmu,	
reģenerācijas	 bremžu	 un	 citu	 degvielu	
ekonomējošu	tehnoloģiju	slodzes.	

Lai	apmierinātu	plānoto	pieprasīju-
mu,	 sabiedrība	 reorganizē	 fabrikas	 un	
būvē	 rūpnīcas	 Eiropā,	 Ziemeļamerikā	
un	Ķīnā.	

Tiek	prognozēts,	ka	2015.	gadā	rezer-
ves	detaļu	tirgu	sasniegs	aptuveni	trīsdes-
mit	pieci	miljoni	akumulatoru,	kas	lielāko-
ties	paredzēti	oriģinālajam	aprīkojumam.

Nesen	ASV	kontroles	iestādes	pieņē-
ma	stingrākus	 standartus	 svina	emisijai	
atmosfērā.	Tas	ietekmēs	cenu	un	maksās	
(visiem	ražotājiem)	vairāk.	"Johnson	Con-
trols"	tas	izmaksās	dažus	dolārus	uz	katru	
akumulatoru.	

Pagājušajā	 gadā	 "Johnson	 controls"	
sāka	 savu	 apvienoto	darbību	 litija	 jonu	
akumulatoru	 ražošanā	 ar	 Francijas	 aku-
mulatoru	ražotāju	"Saft".	Tas	ļaus	cīnīties,	
lai	ieņemtu	vietu	ne-automobiļu	rūpnie-
cības	tirgos.	

Pateicoties	šai	partnerībai,	elektrisko	
automobiļu	 akumulatori	 tika	 uzstādīti	
tādos	 automobiļu	 modeļos	 kā	 "Merce-
des",	 "BMW"	un	 "Ford".	Tomēr	 līdz	 elek-
trisko	automobiļu	akumulatoru	masvei-
da	 tirdzniecībai	 vēl	 nepieciešams	 noiet	
garu	ceļu.	

Nesen	 "Continental	AG"	uzņēmuma	
ģenerāldirektors	prognozēja,	ka	elektris-

kie	automobiļi	vēl	desmit	gadus	neietek-
mēs	 pārdošanas	 pieaugumu.	 Patiešām	
izskatās,	ka	elektrisko	automobiļu	tirgum	
būs	nepieciešams	vēl	vairāk	laika.	

Hibrīdautomobiļi	 joprojām	 ieņem	
tikai	3	procentus	no	tirgus.	Lai	radītu	hib-
rīdautomobili,	 joprojām	 nepieciešamas	
lielas	 platformas	 izmaiņas,	 un	 tas	 savu-
kārt	paaugstina	kopējo	cenu	elektrodzi-
nēju	un	citu	sastāvdaļu	dēļ.	

"Nissan",	"Toyota"	un	citi	automobiļu	
ražotāji	 sadarbojās	 ar	 dažādiem	 piegā-
dātājiem,	lai	varētu	ražot	litija	jonu	aku-
mulatorus.	 "Johnson	 Controls"	 var	 tikt	
izstumta	 no	 tirgus,	 tomēr	 šo	 akumula-
toru	 sakarā	 pastāv	 liels	 risks.	 Litija	 jonu	
akumulatora	 dizains	 vēl	 nav	 stabils.	Vēl	
jāievieš	daudzi	jauninājumi,	jāveic	daudz	
projektēšanas	 un	 attīstīšanas	 darbu.	 Iz-
strādājumi	 arī	 turpmāk	 tiks	 ļoti	 strauji	
uzlaboti.

"Johnson Controls" 
daudz sagaida no starteru akumulatoriem

PAStāV VIEglāKS VEIdS
Kā PASArgāt SEVI!

Ar Ferodo OE kvalitātes bremžu uzlikām!
Daži	cilvēki	velta	daudz	enerģijas,	lai	pasargātu	savas	automašīnas	un	cilvēkus,	kas	ir	tajās.	Bet	ļoti	
maz	lietas	ir	nepieciešamas,	kuras	var	sniegt	tādu	pašu	aizsardzības	līmeni	kā Ferodo	OE	kvalitātes	
bremžu	risinājumi.	Ferodo	sniedz	Jums	uzlabotu	bremzēšanas	distanci,	spēcīgu	un	konsekventu	
bremzēšanas	spēku	un	patiešām	zemu	troksni.

KYB	Europe,	rūpnieciski	oriģinālā	aprīkojuma	ražotajs	un	vibrāciju	slāpēšanas	sistēmas	komponentu	
piegādātājs	vieglo	un	kravas	automašīnu	rezerves	daļu	tirgū,	piedāvā	pilnu	klāstu,	kurā	ietilpst:

•	 KYB	amortizatori,
•	 KYB	K-Flex	coil-spring	atsperes,

•	 KYB	SMK	augšējo	atbalstu	komplekti,	
•	 KYB	PK	amortizatoru	aizsargu	komplekti.
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