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Dārgie klienti,

Pavasaris beidzot ir klāt, un mēs to sagaidām arī ar jaunu mūsu informativā izdevuma 
izskatu un nosaukumu- “AD Professional”. Šeit jūs varēsiet rast visus jaunumus par 
mūsu piedāvāto produktu sortimentu, nozīmīgāko par  pašiem produktiem, vēl vairāk 
tehniskās informācijas un dažādu ieteikumu autoservisiem, kas palīdzēs ikdienas darbā. 
Jūsu atbildēs aptaujā par šo mūsu izdevumu, tieši tehniskās informācijas sadaļu bijāt 
vērtējuši ne tikai, kā interesantu, bet arī pielietojamu ikdienā.

    Mūsu mērķis ir šo izdevumu veidot arvien labākā kvalitātē un ar praktiskai lietošanai 
atbilstošu informāciju. Nenākam pie jums tikai ar jaunu izdevumu jaunā formā un 
saturā, bet arī mēs vēlamies arvien mainīties ar lābāku mūsu piedāvājumu jums. Ar 
jaunu sparu mēs uzsākām 2013.gadu, un nākam ne tikai ar arvien pilnvērtīgāku pa-
saules pazīstamāko rezerves daļu ražotāju lābākās kvalitātes preču piedāvājumu, bet arī 
ar jūsu biznesu veicinošiem risinājumiem.

    AD Baltic misija – “Būt labākajam partnerim saviem klientiem, darbiniekiem, 
piegādātājiem”. Tas nebūt nav tikai skaistu vārdu salikums, bet gan tajos ir ielikts pama-
tojums, uz kura balstām savu darbību.

   Vispirms vēlos vērst jūsu uzmanību uz skaidrojumu par mūsu biznesa vadlīnijām un 
unikalitāti. Mums ir tikai viens darbības virziens- tā ir vairumtirdzniecība. Mūsu klienti 
esiet jūs, kas darbojaties automašīnu apkalpes un autotransporta jomās. Mēs neesam 
pieejami gala patērētājiem, nestrādājam mazumtirdzniecības laukā. Un tieši tādēļ, ka 
tie ir jūsu klienti. Ja mēs darbotos arī kā mazumtirgotāji, mēs būtu konkurenti saviem 
klientiem- jums. Mēs nekonkurējam, bet gan koncentrējam visus spēkus vienam- mūsu 
klientu biznesa panākumu veicināšanai.

   Mēs esam uzsākuši šo gadu un sagaidījuši pavasari ne tikai ar šīm atjaunotnēm, 
bet esam arī pilnveidojuši vai ieviesuši svarīgus jaunus projektus. Nav šaubu, ka šie 
risinājumi uzlabos piegādes servisu, balstītu uz profesionālismu, kvalitāti un ātrumu.
Svarīgākie biznesa risinājumi:

•	ADeCAT un AD Extranet – vadošais preču meklēšanas kata-
logs un pasūtījumu sistēma Latvijā un visa Baltijā.

•	Aktīva preču sortimenta papildināšana mūsu Centrālajā 
noliktavā un visās mūsu filiālēs Latvijā.

•	Loģistika. Esam ieviesuši visātrāko preču piegādi- stundas laikā visās pilsētās, 
kur ir mūsu noliktavas. No mūsu Centrālās noliktavas mēs nodrošinām 
pasūtījumu izpildi jau nākošajā dienā visa valstī. Tāpat varam nodrošināt 
piegādes no mūsu partneru Eiropas noliktavām 1-5 dienu laikā.

•	Pilnveidota starptautiskā apmācību programma – EURECAR! Šīs pro-
grammas ietvaros mēs piedāvājam jūsu darbiniekiem tehniskās 
apmācības par produktiem un auto remontjautājumiem.

 Vēlu jums visiem darbīgu, kā arī finansiāli veiksmīgu gadu!
 Es ticu, ka mēs būtiski veicināsim jūsu panākumus!

 Jūsu AD Baltic direktors Jānis Bērziņš

AD bremžu diskus apstiprinājusi
Vācijas tehniskās apskates asociācija (TÜV)
........................................................6. lpp.

Sezonas produkti............................12. lpp.

Preces motocikliem........................27. lpp.

Tiesiskā vide...................................33. lpp.
Padomi autoservisiem.....................34. lpp.
Tehnoloģiju jaunumi......................44. lpp.
Viss par riepām...............................46. lpp.

Montāžas un balansēšanas iekārtas..69. lpp.

Saturs



“AD Baltic” jaunumi

ADeCAT - ērta meklēšanas sistēma

EXTRANET pasūtījumu sistēmas jaunumi

Jūsu ērtībai, mēs vēlamies atgādināt, ka, lai atlasītu vienības no ADeCAT sistēmas, tos uzreiz var likt iepirkuma grozā, 
kas vēlāk tiek lejupielādēts Extranet sistēmā („Sūtīt pr. sar. uz e-Com grozu“).

Jā, Jums vairs nebūs jākopē preces kods no ADeCAT uz Extranet sistēmu. Izmēģiniet, tas ir diezgan vienkārši! 
Mēs ceram, ka šī noderīgā informācija ietaupīs laiku un ļaus profesionāli un efektīvi veikt automašīnas remontu.

Jaunumi Extranet sistēmā. Drīz mēs iepazīstināsim Jūs ar AD Baltic atjaunināto Extranet pasūtījumu sistēmu, 
kur jūs atradīsiet vairāk Jūsu darbam noderīgas funkcijas.

•	 Ērtāku navigāciju;
•	 Jaunu, ātrāku produktu meklēšanu, dažādas meklēšanas iespējas;
•	 Meklēšanas rezultātus pēc Jūsu vajadzībām: Jūs varat redzēt tikai pašreizējo krājumu atlikumus vai visus preču 

atlikumus;
•	 Ērtus iepirkšanās groza pasūtījumus;
•	 Iegūt detalizētāku informāciju par produktiem;
•	 Jaunu, ātrāku komunikācijas sistēmu ar AD Baltic tirdzniecības pārstāvjiem: nospiežot vienu taustiņu 

paziņošanai par nepatiesu informāciju un tā tālāk.
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Augsto AD sporta disku sortimenta kvalitāti apstiprina “TÜV T+M” sertifikāts. 

Mēs lepni paziņojam, ka AD bremžu diski ir sertificēti atbilstoši TÜV “Test + Monitoring” (testēšanas un kontroles) 
prasībām. Tā ir vēl viena augstās AD preču zīmes izstrādājumu kvalitātes atzīšana. “TÜV T+M” sertifikātu piešķīra 
apstiprināts sertificēšanas centrs “TÜV Rheinland”. Šis sertifikāts nodrošina, ka produktu un tā ražošanas procesu 

kontrolē un uzrauga neatkarīga sertificēšanas organizācija. 

AD bremžu diskus apstiprinājusi 
Vācijas tehniskās apskates asociācija (TÜV) 

AD672551/T5  

AD673035/T5  

E-KATALOGĀ

AD673040/T5 

AD672448/T5
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Produktu priekšrocības:

•	Optimāls apgaismojums atstāj 
vairāk laika reakcijai 

•	Patentēta, zila gredzena pārklājums 
samazina žilbinošā atspīduma gaismu 

•	Ceļā tiek nodrošināts līdz 90% 
vairāk gaismas (salīdzinot ar 
standarta halogēnām spuldzītēm)

•	Līdz 35 m garāks gaismas stars (salīdzinot 
ar standarta halogēnām spuldzītēm)

•	Līdz 20% baltāka gaisma (salīdzinot 
ar standarta halogēnām spuldzītēm)

•	Speciāls 24 karātu zelta vāciņš un 
zelta actiņas piesaista uzmanību

•	Vadītājs var ātrāk pamanīt šķēršļus 
un bīstamas situācijas. 

Pēdējo piecu gadu laikā”Night Breaker” kļuvis par vienu no veiksmīgākajiem 
produktiem, kas tiek uzstādīti jaunajos automobiļos, “Osram” vēsturē. 

“Osram”, svinot piekto šā produkta gadadienu, piedāvāja ierobežotu “Night 
Breaker Plus” lampiņu sortimenta partiju.

“NIGHT BREAKER PLUS” Limited Edition – 
līdz 35 m garāks gaismas stars. 64193NBL-HCB 64210NBL-HCB

“NIGHT BREAKER PLUS” Limited Edition spuldzīšu apskats:

PrODuKTs ECE KATEGOrIjA LIETOšANAs jAuDA LIETOšANAs jAuDA 
vATOs

NOmINĀLAIs 
sPrIEGums

Ar KrĀsu 
APzīmējAmĀ 

TEmPErATūrA

64210NBL H7 58 W 55 W 12 V 3600 K

64193NBL H4 75 W 60/55 W 12 V 3600 K

AD sporta disku līnija – jauns sorti-
ments
Februāra vidū parādīsies AD sporta dis-
ku sortiments. Jaunajā sortimentā ir 70 
produkti, kas paredzēti populārākajiem 
automobiļiem. Visi produkti tiks 
piedāvāti tirgū par jaunām, pievilcīgām 
cenām. 
Pateicoties efektīvam AD sporta 
disku dizainam, nozīmīgi samazinājies 
bremzēšanas attālums, tiek nodrošināta 
efektīvāka netīrumu un gāzu 
novadīšana, labāka dzesēšana un ilgāks 
ekspluatēšanas ilgums. Visas atveres 
ir izgatavotas iepriekš paredzētajās 
vietās, šādi atvieglojot optimālu disku 
dzesēšanu. Pievilcīgs robojums arī iz-
veidots pārdomāti. Šie elementi garantē 

efektīvu bremžu kluču virsējo slāņu, 
kas veidojas darbības laikā (nosēdumu, 
“slidenās” virsmas), attīrīšanos. Augsto AD 
sporta disku sortimenta kvalitāti apstiprina 
“TÜV T+M” sertifikāts.

ADeCat elektroniskajā katalogā šie diski 
tiek norādīti kā ABS ražotāja SPORTLINE 
vai BREMBO® prece. Tāpat, ņemot vērā 
Jūsu vēlmes, uzņēmums AD Baltic plāno 
AD Sport variantu piegādāt atbilstoši 
vairumam AD disku kataloga pozīcijām. 
Cena, iespējas un termiņi tiek saskaņoti, 
pieņemot konkrētu pasūtījumu. Lai iegūtu 
detalizētāku informāciju, jāsazinās ar Jūs 
apkalpojošo menedžeri.

E-KATALOGĀ
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AIZDEDZES SPOLE NGK - Ideālai aizdedzei 

Autostāvvietas un tirgus
 pārklājums Eiropā

Klāstu salīdzinājums

Klāstu pārklājums uz vienu 
automašīnu ražotāju Eiropā

Potenciāls

NGK

1. konkurents

2. konkurents

3. konkurents
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NGK

350 veidi

1. konkurents

238 veidi

2. konkurents

195 veidi
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193 veidi
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Ar šī produkta laišanu apgrozībā, NGK 
pilnveido savu piedāvājumu stratēģiski 
labvēlīgā vietā, kā piemēram aizdedzes 
spoļu klāstā. NGK var izmantot savu 
detaļu ekspertīzi kā aizdedzes speciālists, 
kas ir klientu priekšrocība. 

Tirgotājiem un servisiem tagad ir 
nepieciešams tikai 1 piegādātājs, lai iegūtu 
visu benzīndzinēju aizdedzes sistēmas 
klāstu – vienmēr nemainīgā kvalitātē no 
vadošā partnera automašīnu ražotājiem.

 Visas NGK aizdedzes spoles garantē izcilu 
un uzticamu dzirksteli, augstākā līmeņa 
elektromagnētisko toleranci un ilgmūžību.

Labi pārdomāti produktu kodi.
Ar precīzu sistēmu.
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NGK aizdedzes spoļu klāsts sadalīts sešās kategorijās. Tas sniedz informāciju par katras
aizdedzes spoles veidu un kvalitāti, ko var piedāvāt klientiem konkrētam transportlīdzeklim.

Turklāt, šī pārdomātā kārtas numuru sistēma piedāvā iespēju palielināt pārdošanas apjomus.

U    1   000
Izplatītāja spoles

U    4   000
Atsevišķa aizdedze spole katrai
aizdedzes svecei ar dubulto
dzirksteles tehnoloģiju

U    5   000
Atsevišķa aizdedzes spole
katrai aizdedzes svecei ar vienas
dzirksteles tehnoloģiju

U    6   000
spoles sistēmas

U    2   000
Aizdedzes spoles bloķēšana

U    3   000
Aizdedzes spoles bloķēšana
ar divām augsta sprieguma
izejām

KATrs PrODuKTA KODs TIKA sAsTĀDīTs šĀDI:
(NGK aizdedzes spole / Kategorija / Kārtas numurs)

0001U
u5001

u5002

u1001

u2001

u5009 

u5003

u4005

u2003

u5033

u5008

E-KATALOGĀ
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Produktu jaunumi

Ferodo JAUNS IEPAKOJUMS

PRIEKŠROCĪBAS
Augšā atverama kastīte

Pasažieru un vieglajiem 
komercautomobiļiem paredzētā, uzlabotā 
iepakojuma kastīte ar atveri, kas nodrošina 
skaidru skatu un vienkāršotu pieejamību. 
Pret viltojumiem aizsargāta sistēma
Visu “Ferodo” produktu autentiskumu 
aizsargā MAPP kods un “PriSpot” 

autentifikācijas elements, kas iekļauts 
speciālajā, pret viltošanu aizsargājošā 
etiķetē. 

Vienkārša nolasīšana
Pasažieru automobiļu produktu iepako-
juma svītru kods pārvietots uz sānu, šādi 
atvieglojot nolasīšanu. 

Detalizēta informācija par produktu
Detalizēta informācija par produktu 

un lietošanas dati, ja produkts tiek 
izmantots pasažieru vai vieglajiem 
komercautomobiļiem, skaidri norādīti uz 
iepakojuma pamatnes. 

24/7 “Ferodo” palīdzība un mobila 
piekļuve

www.myferodo.com ir vienmēr – 24 
stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā – 
pieejama datu bāze internetā. Jūs varat tai 
pieslēgties, izmantojot interneta pārlūku 
vai viedtālruni, un sameklēt nepieciešamo 
informāciju vai citus datus, tiklīdz tie ir 
nepieciešami jums. 

Labākas kvalitātes kartons
Komerctransportam paredzēto produktu 
iepakojumam tiek izmantots labākas 
kvalitātes kartons, tāpēc iepakojums kļuvis 
izturīgāks un drošāks. 

Jaunais Ferodo iepakojums nodrošina augstas pakāpes produkta aizsardzību no ārējās iedarbības, 
vieglu lietošanu, ilgāku garantijas termiņu.

Autoservisa iekārtu jaunumi!

Augstspiediena mazgāšanas iekārtas un putekļusūcēji LAVORWASH (Itālija), izplūdes 
atgāzu atsūkšanas iekārtas AERSERVICE (Itālija) un kompresori AIRMASTER (Itālija).

Informāciju par jaunajām iekārtām var 
aplūkot interneta mājaslapā www.iekartas.
adbaltic.lv.
Tāpat WEB mājaslapā var atrast 
informāciju par profesionāliem instru-
mentiem, autopacēlājiem, riepu servisa 
iekārtām, riteņu ģeometrijas iekārtām, aku-
mulatoru apkopes iekārtām, eļļas servisa 
iekārtām, kondicionieru uzpildes iekārtām 
un citām iekārtām. 
Interneta mājaslapā Jūs variet atrast 
informāciju un preču pasūtījuma ko-
dus. Cenas iekārtām Jūs variet redzēt 
elektroniskajā pasūtījumu platformā 
Extranet, jautāt Jūsu reģionālajam 
tirdzniecības pārstāvim vai tuvākajā AD 
Baltic filiālē.

Paplašinot savu iekārtu sortimentu, SIA „AD Baltic” piedāvā saviem klientiem jaunas autoservisa iekārtas – augst-
spiediena mazgāšanas iekārtas un putekļusūcējus LAVORWASH (Itālija), izplūdes atgāzu atsūkšanas iekārtas AER-

SERVICE (Itālija) un kompresorus AIRMASTER (Itālija).

FDB1083

 FsL1083  
 

FDB1629 

FsL1398  
 

FDB1636 

FsL1098 
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JAUNS “BREMBO” REZERVES DETAĻU IEPAKOJUMA STILS 

Jauns saturs, jauns izvietojums – 
uzņēmums apstiprināja pilnībā jaunu iepakojuma koncepciju. 

“Brembo” uzņēmums tic saviem 
produktiem, un tam nav kauns par 
tiem runāt. Tā ir ziņa, ko grupa 
vēlas nodot tirgum, piedāvājot 
jauno savu rezerves detaļu tirgum 
paredzēto produktu iepakojumu. 
Patiešām, lielāko iespaidu rada šī 
jaunuma cilvēciskais elements – uz 
iepakojuma redzamās darbinieku 
sejas, kas ātri piepildīs pārdevēju un 
mazumtirdzniecības veikalu plauktus 
visā pasaulē. 
Tas ir revolucionārs apvērsums pēc 
klasiskā, pilnībā sarkanā iepakojuma, 
kas vairāk nekā desmit gadus bija 
“Brembo” preču “seja” rezerves detaļu 
tirgū. Turklāt tā ir pilnībā jauna ideja 
automobiļu sektorā. 
Patiešām nav aprēķināms “Brembo” ie-
pakojumu, kuros ir uzņēmums rezerves 
detaļu produkti, skaits visā pasaulē, 
vienlaicīgi ir arī neparasti spēcīgs 
informācijas nodošanas kanāls. Pa šo 
kanālu klientiem var nodot sabiedrības 
tēla idejas. Ņemot vērā šo faktu, tika 
pieņemts lēmums nodot skaidru 
paziņojumu par partnerību, izmantojot 
šo līdzekli. 
Šādā veidā tiek uzsvērta piederība 
“Brembo” ģimenei, visiem tiek 
atgādināts par neticamo sabiedrības 
veiksmi, kā arī tiek pievērsta uzmanība 
kvalitātei un attīstībai, kas vienmēr būs 
sabiedrības atšķirības zīmes. 
Tās ir tikai dažas domas, kuras ir 

mēģināts izteikt, izmantojot divpadsmit 
personu sejas, kas ir redzamas uz iepako-
juma. Šādi tiek parādīti cilvēki, kuri aktīvi 
piedalījušies iepakojumā esošā produkta 
ražošanā. Īsāk sakot, cenšoties uzsvērt 
spēcīgu lepnuma un piederības sajūtu, kā 
arī tiecoties parādīt “Brembo” nodošanos 
saviem klientiem, uzņēmums nolēma 
parādīt darbinieku – jeb cilvēku, kuri 
paši ir sabiedrība, – sejas. Ir vērts atzīmēt, 
ka atsaukšanās uz aicinājumu reģistrēties 
atlasei bija patiešām iespaidīga.  
Turklāt sarkanā krāsa, kas vienmēr radīja 
asociācijas ar uzņēmumu “Brembo”, tika 
papildināta ar melnu krāsu. Melna un balta 
krāsa līdz šim gan automobiļu pasaulē, gan 
citās sfērās ir saglabājusies kā elegances un 
izsmalcinātības simbols un izmantota kā 
seju fons.  Būtībā tā puse, kas būs redzama 
kā iepakojums plauktā, gandrīz visa būs 
balta. Šādi tiks radīts izteikts kontrasts ar 
citu iepakojumu krāsām. 
Atjaunošanās ir saistīta ne tikai ar “izska-
tu”, bet arī ar pašu iepakojuma materiālu: 
jaunie iepakojumi tika pastiprināti, 
jo vidējais iepakojuma iekšpusē esošo 
produktu svars palielinājies. Turklāt uz 
iepakojuma ir etiķetes ar informāciju. 
Etiķetes ir noderīgas rezerves detaļu 
profesionāļiem. Šajās etiķetēs ir norādīta 
sabiedrības interneta vietnes adrese un QR 
kods. Šī informācija ļauj sameklēt iekārtas 
instrukciju video. Tādas pašas instrukcijas 
tiek norādītas arī uz iepakojuma papīra 
variantā. Šādā veidā tiek nodrošināts, ka 

salikšanas vai uzstādīšanas procedūras tiek 
ilustrētas maksimāli skaidri un efektīvāk. 
Turklāt uz iepakojuma ir starptautiskie 
simboli, ar kuriem tiek apzīmēti Eiropas 
sertifikāti, kā arī sociālo tīklu piktogram-
mas, piemēram, “Facebook” sociālā tīkla, 
kurā sabiedrībai “Brembo” ir gandrīz 140 
000 fanu, kā arī “Twiter”, “YouTube” un 
“Gogle+”, kas vienmēr tiek atjaunoti ar 
noderīgu un plašu informāciju.
Jaunie iepakojumi tika pastiprināti, jo 
vidējais iepakojuma iekšpusē esošo produk-
tu svars palielinājies. Etiķetēs ir norādīta 
sabiedrības interneta vietnes adrese un QR 
kods. Šī informācija ļauj sameklēt iekārtas 
instrukciju video.

Jaunie iepakojumi tika pastiprināti, jo vidējais iepakojuma iekšpusē esošo produktu svars 
palielinājies. Turklāt uz iepakojuma ir etiķetes ar informāciju. Etiķetes ir noderīgas rezerves detaļu 
profesionāļiem. Šajās etiķetēs ir norādīta uzņēmuma interneta vietnes adrese un QR kods.

09.5745.24  

08.5743.14  

08.7165.14  

09.8665.10  

08.5149.14 
 

09.6924.14  

09.9772.10  

08.4177.10  

09.7011.14  

09.9464.14 
 

09.9145.14 

09.8937.10  

09.9534.14  

09.9165.10  

09.8601.10  

09.9468.14 
 

09.8977.10 
 

09.7196.14  

09.8633.10  

08.5747.14  

E-KATALOGĀ

E-KATALOGĀ



12 13

Produktu jaunumi

Raksturīgs ļoti patīkams aromāts. Videi draudzīgs. Šķidrums ražots no ļoti labi attīrīta un atkaļķota ūdens, tādēļ 
logu tīrīšanas sistēma strādās nevainojami. Šķidrums neizraisa automašīnu detaļu koroziju, nebojā gumijas detaļas, 
piemērots lietošanai vasarā un līdz vēlam rudenim. Nesasalst līdz – 5ºC. Šķidruma sastāvā ir etilspirts, kas uzlabo 

tīrīšanas īpašības, kā arī konservanti, lai produkts nebojātos.

sezonas produkti

AD vasaras logu šķidrums, kas ir ražots Vācijā, ir ar lieliskām tīrīšanas īpašībām ceļa putekļu un 
kukaiņu notīrīšanai un ar patīkamu ābolu smaržu. Patiesiem automašīnu cienītājiem!

AD vasaras stiklu mazgāšanas šķidrumi – 
lieliskas tīrīšanas, īpašības smarža un laba cena Plašs dzinēja eļļu piedāvājums rada šaubas pat tam, kurš daudz zina par eļļām. Kā neapjukt starp daudzkrāsainām 

tvertnēm? Vienkārši jāzina automobiļa marka, tā vecums, dzinēja tips un nedaudz jāsaprot eļļas iedalījums grupās.

Motoreļļas ar specifikāciju VW505.01 (Pumpe Düse)

SIA “AD Baltic” motoreļļu, tostarp ar VW 505.01 
(Pumpe Duse) 

specifikāciju, sortiments

PrECEs KODs

5w40 PD AD

5w40 VISCO 5000 C

5w40 MAGNATEC DIESEL DPF

5w40 EDGE TURBO DIESEL

5w40 MAGNATEC PROFESSIONAL OE

5w30 SOLARIS MSX

5w30 OPTENCE 5L

5w30 FLUENCE DXS

5w40 TURBO DI

5w40 TITAN GT-1

5w30 GM DEXOS2

5w30 SUPER 3000 XE

5w30 BIXXOL SPECIAL C3

5w30 HELIX DIESEL HX7 AV

5w30 QUARTZ INEO MC

Izvēloties eļļu, svarīgākais ņemt vērā 
ne tikai tās ražotāju, bet API grupu un 
SAE viskozitātes indeksu, pirms tam 
ielūkojoties automobiļa ekspluatācijas 
instrukcijā. Būtu jāņem vērā faktiskais vai 
šķietamais nobraukums, kā arī atlikušais 
resurss.

Vēlamies vērst uzmanību, ka, piemēram, 
izvēloties dzinēja eļļas VW/AUDI/
SEAT/Škoda/Ford Galaxy grupas 
automobiļu dīzeļdzinējiem ar elekt-
ronisko iesmidzināšanas sistēmu, tādu 
kā sūknis-smidzinātājs (Pumpe Düse), 
jāņem vērā, lai izvēlētā eļļa atbilst tām 
specifikācijām, kuras tieši rekomendē 

automobiļu ražotājs, šajā gadījumā VW. 
Šajos dzinējos tiek radīts lielāks spiediens 
nekā citās iesmidzināšanas sistēmās, tāpēc 
arī dzinēja eļļas izvēle ir atbildīgāka. Šīm 
eļļām obligāti jāatbilst VW specifikācijai 
505.01.

Zemāk tabulā atradīsiet sagrupētu preču 
sortimentu:

rAžOTĀjs uN PrECEs NOsAuKums

AD 5w40 PD

BP vIsCO 5000 C 5w40

CAsTrOL mAGNATEC DIEsEL DPF 5w40

CAsTrOL DGE TurBO DIEsEL 5w40

CAsTrOL mAGNATEC PrOFEssIONAL OE 5w40

ELF sOLArIs msX 5w30

EurOL OPTENCE 5w30

EurOL FLuENCE DXs 5w30

EurOL TurBO DI 5w40

FuCHs TITAN GT-1 5w40

Gm DEXOs2 5w30

mOBIL suPEr 3000 XE 5w30

Omv BIXXOL sPECIAL C3 5w30

sHELL HELIX DIEsEL HX7 Av 5w30

TOTAL QuArTz INEO mC3 5w30

sezonas produkti
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Produktu jaunumi

Vides saudzēšana un augsts kvalitātes 
līmenis 
Būtiskākie faktori, kuri nosaka 
gaisa filtru lietošanas īpašības, ir to 
ražošanai izmantotie materiāli un 
pielietotās darba iemaņas. Speciālajā 
“MANN-FILTER” vidē ir vienāda 
izmēra atveres. Tas ir vienīgais veids, 
kas ļauj nodrošināt mazāko iespējamo 
pretestību plūsmai un maksimālu 
netīrumu atdalīšanu. Gandrīz pilnībā 
tiek atdalītas daļiņas, kas lielākas par 5 
mikrometriem (µm), piemēram, lieli 
putekļi, ziedputekšņi un mati. Mazāko 
daļiņu, kuru izmērs svārstās no 1 µm 
līdz 3 µm, atdalīšanas līmenis sasniedz 
aptuveni 98 procentus.

Jaunākais filca bāzes gaisa filtrs: mazāks, 
taču ne mazāk efektīvs
Tā kā arvien vairāk pieaug prasības pret 
braukšanas komfortu, drošību un dzinēja 
dizainu un to apmierināšanai tiek izman-
toti tehniski un elektroniski uzlabojumi, 
pieejamā vieta zem motora pārsega kļūst 
arvien šaurāka un ar nelīdzenu formu. 
Šī iemesla dēļ “MANN+HUMMEL” 
speciālisti un oriģinālā aprīkojuma 
ražotāji kopā rada efektīvus, kompaktus 
filtrus, kuri ļauj optimāli izmantot esošo 
uzstādīšanas vietu.
“MANN+HUMMEL” izmantotais, 
ar lieliskām ekspluatācijas īpašībām 
apveltītais filtra materiāls “Micrograde 
N” tiek izmantots jaunās paaudzes 
gaisa filtriem, kuri tiek uzstādīti dzinēja 
nodalījumā. Pretēji parastiem papīra 
filtriem šā filtra videi tiek izmantots 
poliestera filcs, kas aizņem par 35% 
mazāk vietas, ir vieglāks un noturīgāks 
pret novecošanos, tomēr nodrošina tādas 
pašas lietošanas īpašības. Salīdzinot ar 
papīra filtra elementu, putekļu atdalīšanas 
efektivitāte palielinājusies par 55%, kā arī 

nozīmīgi palielinājās sākotnējās atdalīšanas 
efektivitāte. Izmantojot “Micrograde 
N” materiālu, filtrēšanas efektivitātes 
samazinājums (kad samirkst papīra filtru 
elements) jau ir aizmirsta lieta. 
Filtra filca materiāls bez jebkādiem papildu 
piederumiem ir tik stingrs un neelastīgs 
kā papīra filtrs. Tāpēc vairs nevajag 
filtra vidi piesūcināt ar sveķiem, bet šis 
piesūcināšanas ar sveķiem apstrādes process 
prasa daudz enerģijas. Tāpat arī filtrs ir 
ugunsizturīgs. Šī iemesla dēļ bez jebkādām 
problēmām var nodrošināt ugunsizturības 
īpašības, kuras nepieciešamas, lai 
apmierinātu DIN standarta prasības. 

Rezerves detaļu tirgum tiek nodrošināta 
tāda pati kvalitāte kā oriģinālā 
aprīkojuma ražotājiem
“MANN+HUMMEL” ir attīstības 
partneris un pastāvīgi piegādā savus 
izstrādājumus starptautiskai automobiļu 
rūpniecībai. Turklāt šis uzņēmums arī 
rada, projektē un ražo pilnas gaisa filtru 
sistēmas. Šī pieredze gaisa filtru jomā ļauj 

MANN+HUMMEL gaisa filtri - 
vides saudzēšana un augsts kvalitātes līmenis

“MANN+HUMMEL” gaisa filtri un filtru sistēmas tiek izmantotas visā pasaulē un ir paredzētas, lai nodrošinātu, ka 
dzinējam tiek piegādāts tīrs gaiss. “MANN-FILTER” preču zīmes vārdā šis attīstības partneris un pastāvīgais starptau-

tiskais automobiļu rūpniecības piegādātājs pārdod gaisa filtrus, kas piemēroti praktiski jebkādam automobiļa tipam 
neatkarīgi no rezerves detaļu tirgus. 

“MANN+HUMMEL” gaisa filtri arī samazina gaisa ieplūdes troksni un kontrolē gaisa plūsmu, 
plūstot caur gaisa plūsmas mērītāju.

sezonas produkti

Plastmasas ieliktņi viegli nofiksējas 
savā vietā: 

Gaisa un salona filtru kodi:

Sabiedrība veica optimālas “MANN-
FILTER” salona filtru “CU 2941-2” 
un “CUK 2941-2” formas un dizaina 
izmaiņas. 
Plastmasas rāmjus nomainīja tekstila 
materiāls, un tas ir ekonomiski no iz-

“MANN-FILTER CU 2941-2” un “CUK 2941-2” 
dizaina izmaiņas 

uzņēmums pārdot rezerves detaļu tirgū 
produktus, kuru kvalitāte ir vienāda ar 
produktu, ko piegādā oriģinālā aprīkojuma 
ražotāji. Bez savas galvenās funkcijas – 
filtrēšanas – “MANN+HUMMEL” gaisa 
filtri arī samazina gaisa ieplūdes troksni un 
kontrolē gaisa plūsmu, plūstot uz karstās 
plēvītes gaisa plūsmas mērītāju. 
“MAN” filtri tiek piedāvāti automobiļiem, 
motocikliem un komerciālā tipa 
automobiļiem, piemēram, kravas 
automobiļiem, lauksaimniecības mašīnām, 
būvniecības mašīnām un rūpniecības 
dzinējiem. Ražojot rezerves detaļu tir-
gum paredzētos filtrus, vispusīgi tiek 
piemērotas dzinēju ražotāju reglamentu 
prasības un specifikācijas, kā tas ir oriģinālā 
aprīkojuma ražotāju produkcijai. Fil-
tru korpusi un filtru elementi ir precīzi 
pielāgoti viens otram un dzinēja un tā 
gaisa ieplūdes sistēmas tipam. Šādā veidā 
tiek optimizēta gaisa plūsma, un tas palīdz 
mazākas plūsmas pretestības dēļ samazināt 
degvielas patēriņu. 

Rūpīgi sakrokoti un pilnībā noslēgti 
Kad gaisa filtrs tiek uzstādīts dzinēja 
nodalījumā, svarīgi nodrošināt optimālu 
ieplūstošā gaisa plūsmu. Taču var sas-
karties ar ierobežotas vietas problēmu. 
Tas ir vienīgais veids, kā var nodrošināt 
piemērotu gaisa plūsmu uz dzinēju un 
labu netīrumu atdalīšanas efektivitāti. Lai 
maksimāli lielas filtru platības integrētu 
mazākajā pieejamajā vietā, nepieciešams 
ļoti uzmanīgi plānot filtra kroku 
ģeometriju. Speciāls reljefains papīrs starp 
krokām nodrošina pietiekamu attālumu. 
Tādā veidā tiek garantēts, ka visā filtra 
ekspluatēšanas laikā ir pieejams viss filtra 
materiāla laukums. 
Filtra papīra ūdensizturības, izturības pret 
eļļu un citiem ogļūdeņražiem, tādiem kā 
“gāzu izplūdēm no cilindra”, palielināšanai 
tiek izmantotas speciālas impregnēšanas 
formas. Šādā veidā “MANN-FILTER” 
izstrādājumi nodrošina augstu un pastāvīgu 
gandrīz 100 procentu atdalīšanas līmeni 
visā tā ekspluatēšanas laikā. Piemērotai 
dzinēja darbībai ir nepieciešams tikai 
pilnīgi izfiltrēts gaiss. “MANN-FILTER” 
produktos papīra kroku izvietojums un ar 
līmi savienoti savienojumi, kā arī starp-
likas, kas vienmēr saglabājas elastīgas, 
nodrošina nepieciešamo aizsardzību pret 
noplūdi.
“MANN-FILTER” gaisa filtri samazina 
gaisa ieplūdes troksni un kontrolē gaisa 
plūsmu, kas plūst virzienā uz gaisa plūsmas 
mērītāja karsto plēvīti. 

mantojamo resursu viedokļa. Salona filtrs 
ir rūpīgi noslēgts gaisa kondicionēšanas 
blokā, izmantojot mazus plastmasas 
ieliktņus, kuri piestiprināti priekšējās 
malās. Palielinot kroku skaitu, tiek 
uzlabota filtra telpas stabilitāte un filtra 
elementa efektivitāte. 

Jaunā “MANN-FILTER” dizainsEsošā “MANN-FILTER” dizains 

Viegli uzstādāms salona filtrs lieliski 
noblīvējas:

sezonas produkti

 C35154

CuK2939  

C26168

 Cu2939  
 

C15143/1

CuK2862  
 

C37153

 Cu3955  
 

C30130 

Cu2882  
 

C31152/1

CuK2842  

C17137X 

Cu3037  
 

C32191

Cu2842  
 

C14130

CuK5480  
 

C3282

Cu2897 
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BrAKLEEN

Pielietojums: tīrīšanas līdzeklis

Bremžu sistēmas daļu tīrīšanas līdzeklis. 
Stiprs un ātri žūstošs. Tīra un noņem 
taukus no bremžu un piekares elementiem. 
Notīra eļļu, bremžu šķidrumu, smērvielas 
un citus sacietējušus aplikumus. Neatstāj 
nekādus nosēdumus.

Delphi – vispusīgs vadības 
un balstiekārtas detaļu  sortiments 

“Delphi” uzņēmums piedāvā vispusīgu vadības un balstiekārtas detaļu sortimentu, kas paredzēts Eiropas, Āzijas un 
Ziemeļamerikas tirgum. Pastāvīgi tiek radīti jauni produkti, tāpēc klientiem tiek piegādātas jaunākās preces, ieskaitot 

“pirmās tirgū detaļas”, kas paredzētas automobiļiem, kuriem vēl ir spēkā garantija. 

“Delphi” vadības un balstiekārtas detaļu 
sortiments aptver vairāk nekā 90 procen-
tus no Eiropas automobiļu detaļu tirgus, 
ieskaitot:

•		 Vadības	un	balstiekārtas	detaļas:	stūres	
pirkstus, pirkstu uzgaļus, pirkstu 
komplektus, lodveida savienojumus, 
kontrolsviras, šķērssviras, šarnīra stabi-
lizatorus.

•		 Gumijas	un	metāla	detaļas:	bukses,	
dzinēja stiprināšanas rāmjus, stūres 
kolonnu bukses, augšējos montāžas 
rāmjus un aizsardzības komplektus. 

•		 Komplekti:	vispusīgs	komplektu	sorti-
ments, kas paredzēts populārākajiem 
lietošanas veidiem. 

Visas “Delphi” vadības un balstiekārtas 
detaļas tiek piegādātas (kur ir spēkā) 
ar nepieciešamajiem piederumiem, 
piemēram, ar skrūvēm, paplāksnēm, 
uzgriežņiem, turētājiem un fiksācijas 
gredzeniem. 

Vadības un balstiekārtas sistēmas ir 
drošībai svarīgas daļas, kā arī tās tieši 
ietekmē braukšanas komfortu. Šī iemesla 
dēļ “Delphi” garantē, ka visi tā piedāvātie 

vadības un balstiekārtas izstrādājumi atbilst 
oriģinālā aprīkojuma specifikācijām un 
ekspluatācijas īpašībām piemērojamiem 
standartiem. 

“DELPHI” KONTrOLEs svIrAs uN 

šKērssvIrAs 

“Delphi” kontroles sviras un šķērssviras ir 
būtiski automobiļa dizaina elementi un 
kopā neatdalāmas balstiekārtas sistēmas 
daļas. Šie elementi paredzēti labākai riepu 
saķerei ar virsmu, nodrošinot vienmērīgāku 
un ērtāku braukšanu.

“Delphi” šķērssviras tiek izga-
tavotas atbilstoši oriģinālā aprīkojuma 
specifikācijai, tām ir dubulta pārklājuma 
konstrukcija un piemērots krāsas slāņa 
biezums. Šīs īpašības nodrošina izturību un 

ilgu ekspluatācijas ilgumu. 
“Delphi” kontroles sviras un šķērsviras 
tiek izgatavotas no presēta tērauda vai ir 
izkaltas no čuguna vai alumīnija. Izman-
totie automatizētās metināšanas procesi 
nodrošina, ka vienmēr tiek iegūts augstākās 
kvalitātes metināšanas rezultāts. 
 
“DELPHI” LODvEIDA sAvIENOjumI 

Sava novietojuma dēļ uz lodveida savieno-
jumu iedarbojas ceļa sāls, putekļi un ūdens, 
tāpēc rodas bojājumi koroziju riska dēļ. 
Šī iemesla dēļ “Delphi” lodveida savieno-
jumi tiek izgatavoti, izmantojot augstākās 
kvalitātes kaltās detaļas, kuras tiek testētas, 
piemērojot augstāko standartu prasības. 

“Delphi” lodveida pirksta virsma ir apstrādāta 
tā, lai atbilstu pieļaujamām atkāpēm ar 
mikronu precizitāti (0,001 mm). Tā tiek 

sezonas produkti sezonas produkti

5-56

Pielietojums: Eļļošanas līdzeklis 

Plaša pielietojuma universālā eļļa 5-56. 
Atbrīvo ierūsējušas detaļas (skrūves, 
uzgriežņus), atvieglo to ātru demontāžu un 
eļļo. Novērš mitruma radītos traucējumus 
elektroiekārtās un atvieglo dzinēju ar mitru 
elektrosistēmu iedarbināšanu. Eļļo, novērš 
čīkstoņu atbrīvo ierūsējušus mehānismus. 
Aizsargā metāla virsmu no mitruma, 
atmosfēras iedarbības un oksidēšanās. 
Temperatūras diapazons -50 līdz + 120 °C.

COPPEr PAsTE

Pielietojums: Vara pasta 

Efektīva pret salipšanas pasta, pasargā 
metāla virsmas no sametināšanās augstās 
temperatūrās un kontaktkorozijas. Likvidē 
bremzēm čīkstoņu un atvieglo mezglu 
demontāžu. Lietot montāžas procesā 
vītņu savienojumos un bremžu uzlikām. 
Temperatūras diapazons -30 līdz + 300 °C 

CRC produkti jau tirdzniecībā

CRC Industries Europe ražo un piegādā plašu ķīmisko produktu sortimentu. Uzņēmums ir CRC Industries Inc. daļa 
un tas darbojas visā pasaulē. Tam ir 4 rūpnīcas, kas izvietotas stratēģiski izdevīgās vietās.

nodrošināta savienojuma izturība un laba 
veiktspēja. Lodveida pirksts var neierobežoti 
kustēties, pateicoties ar neilonu pārklātajai 
lodveida ligzdai un smērvielai ar lielisku 
specifikāciju. 

“DELPHI” šArNīru sTABILIzATOrI 

Ar šarnīru stabilizatoriem kontroles 
sviras vai šķērssviras tiek pievieno-
tas stiprinājuma sijām, uzlabojot gan 
vadības, gan automobiļa braukšanas 
komforta īpašības.
 
“Delphi” šarnīru stabilizatoriem 
raksturīgs izturīgs korpuss. Pateicoties 

šā elementa ražošanā izmantotajam 
ultraskaņas metināšanas procesam, ir 
novērsti šuvju pārrāvumi ekspluatācijas 
laikā. 

“Delphi” lodveida pirkstu ražošanas 
brīdī, kalšanas un liešanas procesos tiek 
izmantotas ieplīsumu detekcijas metodes. 
Šīs metodes nodrošina, ka materiāliem 
nav nekādu defektu vai trūkumu.

īPAšĀs “DELPHI” īPAšīBAs “DELPHI” 

PrET PuTEKļIEm AIzsArGĀjOšIE vĀCIņI

Uzlaboti “Delphi” pret dubļiem 
aizsargājošie vāciņi palīdz pievērst 
uzmanību vienam no lielākajiem iemes-

liem, kas izraisa pirmslaicīgu vadīšanas 
mehānisma elementu bojājumu, t.i., 
gumijas bukses sairšanu. Parasti, ja pret 
putekļiem aizsargājošajā vāciņā rodas 
plīsums, pie iekšējām komponentēm 
var nokļūt sāls un netīrumi. Tas izraisa 
koroziju un vairs neļauj brīvi kustēties 
lodveida savienojumam. Jaunā dizaina 
“Delphi” no putekļiem aizsargājošie 
vāciņi izceļas ar uzlabotu hloroprēna 
gumijas (CR) formulu, kuras dēļ 
vāciņi saglabājas izturīgi pat zemu vai 
ļoti augstu temperatūru robežās. Tas 
palīdz aizsargāt iekšējās komponentes 
un garantē brīvu lodveida savienojuma 
kustību.
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JAUNIE “BREMBO” DISKI PĀRKLĀTI
 AR ULTRAVIOLETĀS KRĀSAS SLĀNI LABĀKAI NOTURĪBAI UN MAZĀKAI 

IETEKMEI UZ APKĀRTĒJO VIDI 
Ar UV krāsu pārklātiem diskiem ir labāka noturība pret koroziju un tā nodrošina vispusīgu produkta aizsardzību 

montāžas īpašību dēļ, jo vairs nav nepieciešams no diskiem notīrīt eļļu.

jAuNums “THrEE-IN-ONE” (“Trīs 

vIENĀ”) 

UV (ultravioletās) krāsas pārklājuma 
tehnoloģija, spīdīgs metāla efekts un 
apkārtējās vides saudzēšana: trīs jaunas 
īpašas īpašības, kuras ir raksturīgas jauna-
jiem, ar speciālu pārklājumu pārklātiem 
bremžu diskiem. “Brembo” sabiedrība 
ir pirmā, kura rezerves detaļu tirgus 
profesionāļiem piedāvā modernu un īpašu 
tehnoloģisko risinājumu. 
“Brembo” uzņēmums ir līdere bremzēšanas 
sistēmu, kuras paredzētas vairu-
mam svarīgāko automobiļu ražotāju, 
projektēšanas un ražošanas jomā. Šī 
sabiedrība izceļas ar neparastām pārklātu 
disku ražošanas iemaņām. Šā uzņēmuma 
produktus izmanto automobiļu ražotāji, kā 
arī tie tiek piegādāti rezerves detaļu tirgū. 
“Brebmo” sortimentā var atrast dažādu 
disku variantus – no diskiem ar “Geomet” 
un cinka un epoksīda darvas pārklājumu 
līdz modernākajam un attīstītākajam 
variantam: diskiem ar ultravioletās krāsas 
pārklājumu. 

LABĀKA IzTurīBA PrET KOrOzIju...

Salīdzinot ar diskiem, kuri nokrāsoti, 
izmantojot citus materiālus, ar UV 

pārklāti diski izceļas ar labāku noturību 
pret koroziju – to apstiprināja pretkorzijas 
pārbaudes ar sāls smidzināšanu kamerā, 
kā arī noturības pret mitrumu pārbaudes. 
UV pārklājums arī izceļas ar lieliskām 
specifikācijām, veicot visas noturības pret 
augstu temperatūru pārbaudes. 
Kā pierādīts testēšanas laikā, UV 
pārklājums nodrošina labāku produkta 
noturību pret koroziju. Tas rada jaunu un 
un ilgstošu aizsargājošu pārklājumu uz 
ārējām malām un uz diska rumbas. Šādi 
tiek nodrošināta pilnīga visu redzamo 
detaļu, kuru tīrību nenodrošina frikcijas 
kontakts ar bremžu klučiem, aizsardzība. 

….PrAKTIsKĀKA IzmANTOšANA 

vIENDABīGA PĀrKLĀjumA sLĀņA Dēļ 

Bet augstākā līmeņa noturības pret 
koroziju aizsargājošais pārklājums (pat uz 
bremzēšanas virsmām) kopā nodrošina 
vispusīgu produkta aizsardzību montāžas 
īpašību dēļ, kā arī uzlabo mehāniķiem to 
ikdienas darbu, jo vairs nevajag no diska 
notīrīt eļļu. Turklāt, kā parādīts attēlā, 
šo disku redzamās rumbas pusē esošā 
marķējuma vieta norāda mehāniķiem, kas 
veic bremžu sistēmas pārbaudes darbus, 
kāda ir minimālā biezuma robeža. Ja 

biezums ir mazāks, nekā norādītā robeža, 
jāveic maiņas darbi. 

EsTēTIsKI PIEvILCīGI

Kā vienmēr “Brembo” izdodas saskaņot 
modernus un efektīvus tehnoloģiskos 
risinājumus un iespaidīgu estētisko izskatu 
un stilu. Ar UV pārklājumu pārklāti diski 
ir acīmredzami radīti vadītājiem, kuriem ir 
svarīgas ne tikai ekspluatācijas īpašības, bet 
arī estētisks skats. Metāla efekts (pat runājot 
tēlainos jēdzienos) nozīmē, ka diski visā 
ekspluatācijas laikā saglabājas izteiksmīgi un 
ar patīkamu izskatu. 

NOzīmīGs sOLIs uz PrIEKšu vIDEs 

sAuDzēšANAs jOmĀ

Pēdējos gados aktuāla tēma kļuvusi 
gaisa kvalitāte. “Brembo” izmanto-
tais pārklāšanas sistēmas pārklājums 
tiek izžāvēts, lai nofiksētu, izmantojot 
UV starojumu (kā uz to norāda pats 
pārklājuma nosaukums). Šā proc-
esa rezultāts liek palūkoties uz nozīmīgo 
labumu videi. UV pārklājums ir uz ūdens 
bāzes, un, salīdzinot ar tradicionālo 
epoksīda pārklājumu un pārklājumu, 
kura sastāvā ir cinks, šajā gadījumā 
nav nepieciešami šķīdinātāji. Šādi tiek 

sezonas produkti

nodrošināta pilnīga tā saucamā V.O.C. 
(gaistošo organisko savienojumu) emisiju 
novēršana. Šīs emisijas rada vides izmaiņas, 
un tās ir kaitīgas cilvēka veselībai. Kad 
tiek izmantots UV pārklājums, šķīdinātāja 
funkciju būtībā veic ūdens.
Vēl vairāk, pārklājuma fiksēšanas process 
notiek, pateicoties ultravioletajam staro-
jumam, un tāpēc nav nepieciešama augsta 
temperatūra. Pirmkārt un vissvarīgāk ir tas, 
ka šā procesa enerģijas patēriņš ir mazāks, 
bet tas ir noderīgi vides apstākļiem. 
Otrkārt, nav nekādu risku, ka tiks 
ietekmēti diska ģeometriskie parametri, 
kā var notikt, izvēloties citus pārklāšanas 
risinājumus (piemēram, “Geomet” 
gadījumā), kad ir nepieciešama augsta 
apstrādes temperatūra (augstāka par 300 
°C), kuras dēļ arī rodas diska deformācijas 
risks. 

sOrTImENTA PAPLAšINĀšANA

Pēdējos divos gados “Brembo” 
uzņēmums savu pārklāto bremžu 
disku sortimentu palielināja trīs reizes. 
Sākumā tika paplašināts tikai populārāko 
produktu sortiments, taču saistībā ar 
UV pārklājumu pārklāto disku ražošanu 
sortiments tiks paplašināts līdz vairāk 
nekā 440 produktiem, tāpēc tajā būs 
iespējams atrast izstrādājumus, kuri 
paredzēti vairums Eiropas automobiļu. 
Tiks paplašināti visi sortimenta seg-
menti – gan augstākā līmeņa, populārāko 
produktu, gan vidējā, gan jaunāko 
produktu. 

Noturības pret koroziju pārbaude sāls 
smidzināšanas kamerā

Tests pret mitrumizturību

Ar Eļļu 

APsmērēTs DIsKs 

sTANDArTA vEIDA 

KrĀsOTs DIsKs

BIEzums

0,030-0,060 mm

0,030-0,12 mm

0,035-0,055 mm

> 0,010 mm

Ar uv KrĀsu 

KrĀsOTs DIsKs

KrĀsOšANAs vEIDs

uv KrĀsAs PĀrKLĀjums

EPOKsīDA PĀrKLĀjums

CINKA PĀrKLĀjums

“GEOmET” PĀrKLĀjums

smIDzINĀšANAs sĀLs 
TEsTs  (uNI EN IsO 9227)

240 sT.

150 sT.

240 sT.

120 sT.
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Divmasu spararati

mēlītēm aizķeras starp loka formas atsperēm. 
Šis savienotājs ir sakniedēts ar sekundāro 
spararatu, kura masa palielina transmisijas 
ieejas vārpstas centrbēdzes spēka momentu. 
Siltuma novirzīšanas uzlabošanai spararatam 
ir ventilācijas atveres. Tā kā rotācijas vibrācijas 
slāpēšanas funkciju pārņem divmasu sparar-
ats, sajūga disks bieži ir stingrs, bez rotācijas 
vibrāciju slāpētāja.

FuNKCIjA

Divmasu spararata darbības princips ir 
vienkāršs un ļoti efektīvs. Pateicoties masai, 
kas pievienota transmisijas ieejas vārpstai 
(sekundārajam spararatam), rezonanses 
josla tiek pārbīdīta uz zemāko griezes 
momenta zonu. Šādā veidā jau tukšgaitas 
griešanās frekvencē tiek panākta efektīva 
dzinēja rotācijas nelīdzenumu atsaistīšana 
no citām piedziņas sistēmas daļām.

DIvmAsu sPArArATA DAļAs

Primārais spararats ir stingri pieskrūvēts 
uz dzinēja kloķvārpstas. Tā inerce 
kopā ar kloķvārpstas inerci veido vienu 
lielumu. Salīdzinot ar tradicionāliem 
spararatiem, primārais spararats ir daudz 
elastīgāks, tāpēc tiek noņemta slodze 
no kloķvārpstas. Primārajā spararatā 
zem vāciņa ir telpa – kanāls loka formas 
atsperēm, parasti tas sastāv no divām 

Attīstoties automobiļu tehnikai, pēdējās 
desmitgadēs parādās arvien jaudīgāki 
dzinēji, bet tajā pašā laikā automobiļu 
vadītāji izvirza arvien augstākas prasības 
braukšanas komfortam un kvalitātei. Ar 
aerodinamisko cauruļu palīdzību un citiem 
automobiļa šasijas uzlabojuma darbiem 
izdevās samazināt ārējo trokšņu līmeni, 
tāpēc labāk var dzirdēt troksni, kas rodas 
automobiļa konstrukcijā. To pastiprina arī 
moderni dzinēji, kuri darbojas ar liesiem 
degmaisījumiem un ļoti zemām griešanās 
frekvencēm, vai arī jaunās paaudzes 
transmisijas, kurās tiek iepildīta zemas 
viskozitātes eļļa.

Astoņdesmito gadu vidū rotācijas 
vibrāciju slāpētāja sajūga diska korpusā 
pilnveidošanas darbi sasniedza tehnisko 
iespēju robežu. Vienāda vai pat mazāka 
izmēra sajūgs vairs nederēja dzinējiem 
ar arvien lielāku jaudu un dzinējiem ar 
lielāku griešanās frekvenci. Ļoti efektīvs 
risinājums izrādījās uzņēmuma LuK 
esošais divmasu spararats, ko sauc par 
DMF (Dual Mass Flywheel).

Iekšdedzes dzinējs strādā ar atkārtotiem cikli-
em, kas rada neprecīzu kloķvārpstas griešanās 
frekvenci – palēnināšanos un paātrināšanos. 
Šādu griešanās frekvences svārstību mēs sau-
cam par griešanās vibrāciju, kas tiek nodota no 
dzinēja uz piedziņas sistēmu, un tas ir trokšņu 
(transmisijas klauvējienu, skanēšanas, šasijas re-

zonanses) un jaudas svārstību rašanās iemesls. 
Uzlabojumu darbu mērķis bija ar vērpes stieni 
nošķirt svārstīgo dzinēja masu no pārejās 
piedziņas sistēmas daļas.  Divmasu spararats ar 
integrētu atsperes amortizatoru gandrīz pilnībā 
absorbē šo svārstību un ļauj panākt ļoti labu 
vibrāciju izolāciju no piedziņas sistēmas.

KONsTruKCIjA

Standarta divmasu spararats
1. Primārais spararats
2. Slīdošais gultnis
3. Loka formas atsperes
4. Savienotājs
5. Primārā spararata vāciņš (griezums)
6. Sekundārais spararats

Standarta divmasu spararatu veido uz 
kloķvārpstas uzskrūvēts primārais spararats 
(1) un sekundārais spararats (6), kas veido 
berzes virsmu sajūgam. Abu spararatu masas 
savieno radiālais lodīšgultnis vai slīdošs gult-
nis (2), tos var griezt pretējos virzienos. Starp 
primāro spararatu un sekundāro spararatu ir 
loka formas atsperu sistēma (3), kas nodod 
dzinēja griezes momentu un vienlaicīgi dar-
bojas kā rotācijas vibrāciju slāpētājs. Atsperes 
uzstādītas zem primārā spararata vāciņa (5) 
iemavās ar eļļas vadīklu, šādi atsperu kustības 
brīdī tiek nodrošināta optimāla vadība un 
neliela berze. Dzinēja griezes moments tiek 
nodots no primārā spararata caur loka formas 
atsperēm uz savienotāju (4), kas ar savām 

Standarta divmasu spararats

sezonas produkti

Dažu konstrukciju divmasu spararatiem 
tiek izmantots papildu elements – frikci-
jas disks. Frikcijas diskam ir brīvs leņķis, 
tāpēc papildu berzes spēks sāk darbot-
ies kā papildu slāpēšana, tikai sākot 
no noteikta rotācijas leņķa, piemēram, 
iedarbinot dzinēju vai strauji mainoties 
slodzei. 

Optimālai divmasu spararata parametru 
izmantošanai tiek izmantotas liektas 
formas spirālveida atsperes ar lielu 
spirāļu skaitu. Šīs loka formas atsperes 
tiek piestiprinātas ar eļļu piepildītās 
slīdiemavās spararata kanālos. Darba 
laikā atsperu vītnes slīd pa slīdiemavām, 
un radusies berze darbojas kā šo kustību 
slāpētājs. 

Par pašreizējo standartu tiek uzskatīts tā 
sauktās vienas pakāpes paralēlās atsperes, 
kurām ir aptuveni vienāda garuma ārējās 
un vidējās paralēli izvietotas atsperes, 
atsevišķi abu atsperu tehniskie para-
metri tiek summēti kopējā tehniskajā 
parametrā.

Divpakāpju paralēlo atsperu divas 
loka formas atsperes tiek piestiprinātas 
iekšpusē, bet vidū esošās atsperes 
ir īsākas, tāpēc tās tiek saspiestas 
vēlāk. Ārējo atsperu parametri ir 
izvēlēti pieaugušajai slodzei. Dzinēja 
iedarbināšanas brīdī slodzi saņem tikai 
mīkstākā ārējā atspere, šādā veidā ātrāk 
tiek pārvarēta problemātiskā rezo-
nanses frekvenču zona. Ja ir lielāks un 
maksimāls dzinēja griezes moments, 
slodzi saņem arī vidējā atspere. Tad ārējā 
un vidējā atspere darbojas otrajā pakāpē 
kopā.

Trīs pakāpju loka formas atsperes veido 
vienu ārējo un divas iekšējās secīgi izvi-
etotas atsperes ar dažādiem tehniskiem 
parametriem. Tā tiek izmantotas praktiski 
abas – paralēlā un secīgā izvietojuma – 
koncepcijas, lai nodrošinātu optimālu 
rotācijas svārstību slāpēšanu jebkādam 
dzinēja griezes momentam. 

Dažādi atsperu ar dažādiem tehniskiem 
parametriem konstruktīvie izpildījumi ļauj 
uzkonstruēt katram automobiļa tipam un 
jebkādai slodzei precīzi pielāgotu divmasu 
spararatu.

sPECIĀLAIs DIvmAsu sPArArATs

Kompakts divmasu spararats (DFC = 
Damped Flywheel Clutch) ir speciāli 
veidots.Tas sastāv no ievietošanai sagata-
vota komplekta no vienas otrai pielāgotām 
detaļām: divmasu spararata, sajūga diska 
un piespiedējdiska.

LuK divmasu spararats, ko sauc par DMF (Dual Mass Flywheel).

daļām, kurās to sadala simetriski izvietoti 
balsti loka formas atsperēm. Primārais 
spararats tiek komplektēts ar startera 
dzinēja zobratgredzenu.

Sekundārais spararats ir saistīts ar 
transmisiju un piedziņas sistēmu. Tas 
nodod modulēto griezes momentu 
caur sajūgu no divmasu spararata uz 
transmisiju. Otrās puses svārstību masu 
veido sekundārā spararata un savienotāja 
masu summa. Savienotājs paredzēts 
griezes momenta nodošanai no primārā 
spararata caur loka formas atsperēm uz 
sekundāro spararatu, tas ir – no dzinēja 
uz sajūgu. Savienotājs stingri savienots 
ar sekundāro spararatu un ar savām 
mēlītēm aizķer primārā spararata kanālus 
starp loka formas atsperēm. Attālums 
starp atsperu balstiem vienmēr ir 
lielāks par atsperveida mēlītes platumu, 
tāpēc katram spararatam ir noteikts 
brīvs leņķis. Savienotāji ir trīs veidu: 
brīvais savienotājs, kas piekniedēts 
pie sekundārā spararata, savienotājs ar 
integrētu slāpētāju vai savienotājs ar 
slīduzmavu.

Abas divmasu spararata daļas savieno 
centrālais gultnis, uz kura tie var rotēt 
savstarpēji pretējos virzienos. Gultnis 
sabalansē sekundārā spararata un sajūga 
spieddiska masu. Vienlaicīgi tas absorbē 
aksiālos spēkus, kas iedarbojas uz div-
masu spararatu sajūga pārslēgšanas brīdī. 
Gultnis ļauj abiem spararatiem ne 
tika rotēt, bet arī ieņemt vienam pret 
otru stāvokli noteiktā leņķī. Divmasu 
spararati tiek komplektēti ar divu veidu 
gultņiem: lodīšveida vai slīdošo gultni.
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“AD Baltic” riteņu gultņu sortiments visām Jūsu prasībām

SKF riteņu gultņi - gultņu marka, kas ieguvusi pasaules lielāko automobiļu profesionāļu atzinību.

Eiropā vairāk nekā 80 miljonu pasažieru 
automobiļu un komerctransportlīdzekļu
ir aprīkoti ar SKF riteņu gultņiem. 
Piedāvājumā ir vairāk nekā 95% no tirgus
pieprasījuma , SKF asortiments sniedz 
Jums iespēju atrast vajadzīgos produkts

praktiski jebkuram transportlīdzeklim. 
Turklāt SKF gultņi kalpo kā oriģinālais
aprīkojums daudziem automobiļiem. Rez-
erves daļu tirdzniecībā SKF riteņu
gultņi ir pieejami komplektos, šādā veidā 
Jūs izvairaties no problēmām, kas rodās

citu atsevišķu detaļu iegādes 
nepieciešamības gadījumā, mainot gultņus. 
Katrs komplekts satur visus nepieciešamos 
uzgriežņus, šķēltapas, sprostgredzenus
un citas nepieciešamās sastāvdaļas, kas 
vajadzīgas, lai nomainītu riteņu gultņus.

sezonas produkti

CX alternators - augstas kvalitātes gultņi par 
pieņemamu cenu

ELEKTrOsIsTēmAs GuLTņI ALTEr-

NATOrIEm

Alternators - maiņstrāvas ģenerators, 
kas mehānisko enerģiju pārvērš 
elektroenerģijā. Alternators ir ļoti 
svarīga mehāniskā transporta līdzekļa 
detaļa - tas ietekmē akumulatora
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 
kvalitāti un pieejamu cenu. Turklāt, pat 

ātri griežoties, tie darbojas klusi, tāpēc tā ir 
lieliska izvēle tavam alternatoram.
Atceries, ka, rūpējoties par antifrikcijas 
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 rumbu
remonta komplektus populārāko modeļu 
vieglajiem un kravas automobiļiem.
Komplektu sastāvā ir viss, kas 

nepieciešams, lai pareizi nomainītu
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 kompresors
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% 
automobiļu modeļiem. Marķējums: sērija 
ACB.

vKBA529

vKBA1355

vKBA542

vKBA1356 

vKBA1358 

vKBA3455

6203-2rs CX

6303-2rsC3 CX

6202-2rsC3 CX 

6201-2rs CX 

6003-2rs CX

62201-2rs CX 

Optimal riteņu gultņi – risinājums ikvienam
transportlīdzeklim.

KONusvEIDA GuLTņI

Optimal vienrindas gultņi ir izgatavoti un 
sakomplektēti atbilstoši oriģinālajai
visu nepieciešamo sastāvdaļu kvalitātei un 
iepakoti pievilcīgā iepakojumā OPTIMAL,
nodrošinot pilnīgu atbilstību augstākajiem 
standartiem – risinājums ikvienam 
transportlīdzeklim.

vIENrINDAs GuLTņI

Riteņu gultiņu komplekts OPTIMAL 
paredzēts smagām un ilgstošām slodzēm. 
Komplekti ir izveidoti tādā veidā, lai 
izturētu lielas radiālas un ass slodzes. Šis 
gultņu modelis ir ieteicams
priekšējai asij. Gultņi jau ir saeļļoti, tāpēc 
nav nepieciešama tehniskā apkope. Tie 
nedeformējas un ir izturīgi pret triecieniem 
ekspluatācijas laikā.

sezonas produkti
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JAUNĀKAIS 2013. GADA “KYB” SPIRĀLATSPERU KATALOGS 
“KYB” 2013. gadam izdeva savu pilnīgi jauno spirālatsperu katalogu. Izsmeļošajā katalogā ir 73 jauni sortimenta 

spirālatsperu paraugi, kā arī bija atjaunoti vairāk nekā 30 detaļu numuri, šādi tās pielāgojot vēl lielākam automobiļu 
modeļu skaitam. 

Turklāt jāpiemin, ka norādītie faktori 
kopā ir par iemeslu īsākamspirālatsperu 
ekspluatācijas laika periodam. 
Jauno spirālatsperu katalogu varat 
lejuplādēt PDF formātā “KYB Europe” 
interneta vietnē, kā arī tas ir iekļauts 
galvena jos elektroniskajos katal-
ogos, piemēram, “TecDoc” katalogā. 
Spirālatsperu katalogi izceļas ar tādu 
pašu viegli lietojamu izvietojumu un 
dizainu, kā tas ir amortizatoru katalogā. 
“KYB” sabiedrība labāk pazīstama kā 
pasaules līdere oriģinālā aprīkojuma 
un rezerves detaļu tirgus amortizatoru 
produkcijas jomā, šī sabiedrība tāpat 
piegādā citas piekares komponentes, 
ieskaitot montāžas un aizsardzības 
komplektus. “KYB” sabiedrība ir 
lielākais pasaulē amortizatoru, kas 
paredzēti automobiļu ražotājiem, 
piegādātājs. Vairāk nekā vienā no četriem 
automobiļiem, kas tiek piegādāti no 
pasaules ražošanas līnijām, standartā tiek 
uzstādīti “KYB” amortizatori.

•	 “Ford Fiesta”
•	 “Kia Carens III”
•	 “Mercedes C Class”
•	 “Nissan Qashqai”
•	 “Seat Altea XL”

KYB ir vienīgais rezerves detaļu tirgū 
piegādātājs, kas piedāvā “Miniblock” 
tipa, konusam līdzīgas formas oriģinālā 
aprīkojuma dizaina, gan arī pastāvīga 
diametra stieples atsperes. Sortimentā 
var atrast daudz citu atsperu dizainu, 
ieskaitot sānu slodzes atsperes un plašu 
atsperu piedāvājumu, kas paredzētas 
lielām slodzēm. “KYB” iesaka visas 
spirālatsperes montēt pa pāriem un 
šādi nodrošināt sabalansētu automobiļa 
braukšanas augstumu. 
Spirālatsperu sortiments arī tālāk 
paplašinās. Mūsdienu automobiļu 
prasības pret šo produktu ir lielākas nekā 
jebkad agrāk, tāpēc bieži ir nepieciešams 
neparasts dizains, mazāks svars un 
produkti, kas iztur lielāku spriegumu. 

“KYB” sabiedrības 2013. gadā 
spirālatsperu sortiments ir labākais 
produktu piedāvājums Eiropas rezerves 
detaļu tirgū. Pateicoties sortimenta 
papildināšanai, produkti piemēroti 
iespaidīgam automobiļu skaitam – 4,5 
miljoniem – visā Eiropā. Jauni produkti 
tagad der šādiem automobiļu modeļiem, 
kurus ir vērts pieminēt: 

•	  “Citroen Jumpy” / “Dispatch”
•	 “Fiat 500”, “Bravo II”, “Croma”

sezonas produkti

JAUNAIS 2013. GADA “KYB” 
AMORTIZATORU KATALOGS

“KYB” izdeva jauno amortizatoru katalogu. Šajā katalogā norādīts pilns “KYB” sortimenta saraksts, kā arī jauni 
automobiļu modeļi, kuriem būs iespēja iegādāties “KYB” amortizatorus 2013. gadā.

komplektus, var viegli nomainīt piekares 
un amortizatorus. Turklāt aizsardzības 
komplektus tagad var izmantot vairāk nekā 
46 jauniem automobiļu modeļiem. 
“KYB” amortizatoru katalogā iekļauti 
80 automobiļu ražotāji, šī iemesla dēļ 
“KYB” sabiedrība ieņem lielāko Eiropas 
rezerves detaļu tirgus daļu. Lai atvieglotu 
meklēšanu, kataloga produkti norādīti 
alfabētiskā secībā. Katalogā arī atradīsiet 
noderīgu piekares komponenšu sarakstu ar 
ilustrācijām. 
Jauno spirālatsperu katalogu varat 
lejuplādēt PDF formātā “KYB Europe” 
interneta vietnē, kā arī tas ir iekļauts galve-
najos elektroniskajos katalogos, piemēram, 
“TecDoc” katalogā.  
“KYB” sabiedrība visus amortizatorus 
iesaka uzstādīt pa pāriem. Tas palīdzēs at-
jaunot automobiļa piekares ekspluatēšanas 
un vadības īpašības atbilstoši automobiļa 
ražotāja specifikācijai.

Jaunie sortimenta produkti tagad der 
iespaidīgam – 6 miljonu – automobiļu 
skaitam visā Eiropā. Jauni produkti tagad 
der šādiem automobiļu modeļiem, kurus ir 
vērts pieminēt:

•	 “Citroen C4 Picasso” 
/ “Grand Picasso”          

•	 “Fiat Linea” (ekskluzīvs)
•	  “Honda CRV” (ekskluzīvs) 
•	  “Hyundai i30”          
•	 “Kia Ceed” / “Proceed”, “Soul” 
•	 “Mazda 5”          
•	 “Opel Insigna”
•	 “Peugeot 308”
•	 “Renault Espace IV”          
•	 “Toyota Landcruiser”
•	 “VW Passat”

Tāpat piekares montāžas komplektus 
piemērojām vairāk nekā 40 jauniem 
automobiļu modeļiem. Šie piekares 
montāžas komplekti pagarina amortiza-
toru ekspluatācijas ilgumu. Izmantojot šos 

Izsmeļošā katalogā ir 139 jauni amor-
tizatoru daļu numuri, kas paredzēti 
pieciem “KYB” amortizatoru sortimen-
tiem. Katalogā ir norādīti amortizatori, 
kuri paredzēti automobiļiem, maziem 
auto furgoniem (CDV) un vieglajiem 
komercautomobiļiem (LCV). Daudzas 
jaunas detaļas varat pasūtīt jau tagad. 

„Esi[tronic] 2.0“ – jauna Bosch diagnostikas sistēma
Pēdējā laikā automobiļu servisā veicamie darbi kļuvuši arvien sarežģītāki. Bosch „Esi[tronic] 2.0“ sistēma palīdz ser-

visiem efektīvāk organizēt darbu un palielināt darba rentabilitāti. 

„EsI[TrONIC] LIvE“ - BOsCH TIEK 

uzKrĀTA „EsI[TrONIC]“ LIETOTĀju 

PIErEDzE, KAs PALīDz PAĀTrINĀT 

DArBu.

Vairums servisu saskaras ar problēmu, 
ja nākas sameklēt elektroniskās sistēmas 
kļūdas. Visbiežāk kļūdas atklāšana notiek 
ilgāk, nekā tās novēršana. Šādā gadījumā 
klientam ir sarežģīti paskaidrot papildus 
laika iemeslus un iekļaut to rēķinā. Ļoti 
bieži šīs papildu izmaksas jāsedz servisam, 
tāpēc tādas mācības dārgi maksā... Bosch 
izvirzīja sev mērķi palīdzēt servisiem 
efektīvāk strukturēt darba procesus un šādi 
ietaupīt vairāk līdzekļu. Jaunā „Esi[tronic] 
2.0“ sistēma paātrina diagnostikas procesus 
un sniedz vairāk tehniskās profilakses un 
remonta darbu informācijas, ko var ātri 
apskatīt. „Esi[tronic] live“ ir nākamais 
Bosch solis uz priekšu. Šeit tiek uzkrāta 
„Esitronic“ lietotāju pieredze, kas palīdz 
paātrināt kļūdu noteikšanu atbilstoši 
simptomiem, pārbaudes procedūras un 
atbildīgo detaļu pasūtīšanu. 
„Esi[tronic] live“ ir sistēma, kas darbo-
jas pēc tiešā savienojuma principa. Visi 
dati tiek uzglabāti centrālajā serverī. 
Šo sistēmu servisa speciālisti var lietot 
tieši no „Esi[tronic] 2.0“. Meklēšana 
notiek atbilstoši kļūdas simptomam vai 
kļūdas kodam. Ja bojājums ir tāds, kas 
atkārtojas, lietotājs var saņemt informāciju 
par iemesliem, kas visbiežāk rada šo 
bojājumu. Ja iemesls ir acīmredzams, 
meistars to apstiprina „Esi[tronic] live“ 
sistēmā un novērš kļūdu, netērējot laiku 
tās iemesla meklēšanai. Sistēma uzkrāj 
informāciju par katru kļūdas gadījumu 
un sniedz arvien precīzākas remontdarbu 
rekomendācijas. Turklāt speciālists var 
izvēlēties noteiktu kļūdu un, vadoties 
pēc precīziem norādījumiem, veikt visas 
pārbaudes darbības, kas ļauj precīzi noteikt 
bojāto detaļu. Tā ir milzīga palīdzība 
meistaram. Viņam vairs nav nepieciešams 
uzkrāt dažādos avotos sniegto bojājuma 
noteikšanas informāciju. Viņa vietā to dara 
„Esi[tronic] live“ sistēma.

Dzinēju remonta speciālists var izvēlēties 
noteiktu sistēmu remonta un tehniskās 
profilakses darbu sarakstu un veikt 
detalizētāku analīzi. 

jAuNAs FuNKCIjAs 

„Esi[tronic] 2.0“ izceļas ne tikai ar jaunu 
kontroles koncepciju, bet arī ar jaunām 
funkcijām. Tagad iespējams tieši atvērt 
servisa uzdevumus (piem., no jauna iestatīt 
tehniskās profilakses intervālus, aktivizēt 
noteiktas automobiļa funkcijas u. tml.). 
Pateicoties „CAS plus“ funkcionalitātei un 
tiešajam savienojumam, „Esi[tronic] 2.0“ 
ekrānā tiek norādīts sniegtās informācijas 
tips. Ar ātro norāžu palīdzību lietotājs var 
ātri pāriet no kontroles bloka diagnosti-
kas pie kļūdu noteikšanas norādījumiem. 
Tehniskās apkopes plāni ir saistīti ar 
diagnostikas procedūrām un papildu 
informāciju, tāpēc tagad tehniskās apskates 
plānā var noteikt kļūdu kodus vai koriģēt 
tehniskās profilakses intervālu. Ja tehniskās 
profilakses laikā mehāniķim nepieciešama 
papildu informācija (piemēram, bremžu 
kluču biezums), viņš var uzreiz pāriet 
pie pārbaudes datiem. Ja meistaram 
nepieciešamas rezerves detaļas, ar vienu 
taustiņa nospiešanu viņš var nokļūt 
rezerves detaļu katalogā. „Esi[tronic] 2.0“ 
tāpat arī uzglabājas diagnostikas, remonta 
un pārbaudes dati, kļūdu noteikšanas 
norādījumi, elektriskās ķēdes shēmas 
un citi tehniskie parametri. Šie dati tiek 
regulāri atjaunoti, tāpēc servisos vienmēr 
varēs izmantot jaunāko informāciju.  

Veicot modernu automobiļu remontu un 
tehniskās profilakses darbus, automobiļu 
servisi ir atkarīgi no izmantotās diag-
nostikas sistēmas iespējām un uzkrātās 
pieredzes. Bosch automobiļu servisiem 
piedāvā informatīvo sistēmu „Esi[tronic] 
2.0“. Šo programmatūras paketi veido 
vairāk nekā 150 ražotāju un 230 000 
automobiļu modeļu. „Esi[tronic] 2.0“ – 
jaunā programmatūras paaudze – atbilst 
jaunākajām vienkāršas lietošanas un ātras 
informācijas iegūšanas prasībām. Tās 
vadība ir skaidra, vienkārša un intuitīva.

ĀTrA vADīBA

Jauna vadības koncepcija dzinēja 
speciālistam ļauj ātri veikt diagnostikas, 
kļūdu noteikšanas, remonta un tehniskās 
profilakses darbus. Ar “Esi[tronic] 2.0” 
palīdzību KTS diagnostikas iekārtu 
kontrolēt ir daudz vienkāršāk, tāpēc darbs 
kļūst ekonomiskāks. Diagnostikas sistēmu 
speciālisti atzīst, ka visas “Esitronic” 
funkcijas ir vienkāršākas, tāpēc automobiļa 
elektroniskās sistēmas kļūdu iestatīšana un 
remonts var notikt ātrāk. 
„Esi[tronic] 2.0“ sistēma ātrāk identificē 
automobili. Lietotājs var ievadīt 
automobiļa modeli manuāli, izmantot 
“KBA” vai “RB” numuru, izvēlēties vienu 
no pēdējo pārbaudīto 30 automobiļu 
saraksta. Sistēmas lietotāji var izman-
tot automātisko automobiļu sistēmu 
atpazīšanas funkciju, kas identificē auto-
mobili un sniedz strukturizētu visu vadības 
mezglu un saglabāto kļūdu apskatu. 

sezonas produkti
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“MANN-FILTER” filtri 
modernās paaudzes motocikliem

Modernās paaudzes motocikliem tiek izmantotas visjaunākās tehnoloģijas. Lai
virzītos uz priekšu, bet ne vienkārši rīkotos kā vairums, filtriem arī jāpiemēro modernas tehnoloģijas.

ievērots eļļas maiņas intervāls un eļļa ir 
sasniegusi netīrumu absorbcijas līmeni. Tas 
nozīmē, ka dzinējs tiek eļļots, taču netiek 
nodrošināta optimāla eļļas filtrēšana. Tā 
rezultātā palielinās dzinēja nodilums. 

ATPAKAļGAITAs PLūsmAs 

APsTĀDINĀšANAs vĀrsTs NODrOšINA 

TurPmĀKu EļļAs CIrKuLĀCIju 

Atpakaļgaitas plūsmas atslēgšanas vārsts 
maināmajos eļļas filtru elementos neļauj 
stacionāri uzstādītajos eļļas filtros plūst eļļai 
atpakaļ no filtra uz eļļas savācēju, kad ir 
izslēgts dzinējs. Šādi tiek nodrošināts, ka 
pēc dzinēja atkārtotas iedarbināšanas eļļa 
uzreiz nokļūst pie visiem eļļošanas punk-
tiem. Eļļas filtru elementiem arī var būt 
pārplūdes vārsts un atpakaļgaitas plūsmas 
apstādināšanas vārsts. Šādā gadījumā vārsti 
ir integrēti korpusā un izceļas ar ilgtermiņa 
dizainu, t.i., šie vārsti nav jāmaina.

DIvI DIzAINI, KAs NODrOšINA Tīru 

FILTrēšANu

Eksistē divi dažādi eļļas filtru tipi: pirmie 
ir eļļas filtru elementi, kuru korpuss ir ar 
skrūvēm piestiprināts pie dzinēja kā fiksēta 
komponente, bet cita tipa eļļas filtri tiek 
mainīti. Maināmo eļļas filtru gadījumā 
korpuss un elements veido fiksētu bloku, 
kas viss tiek mainīts apkopes darbu laikā, 
pretēji, ja tiek izmantoti eļļas filtra elemen-
ti, kas tiek mainīti. Atkarībā no automobiļa 
ražotāja specifikācijas maināmiem eļļas fil-
triem var būt dažādi vārsti. Šādā gadījumā 
varētu minēt apvedvārstu vai atpakaļgaitas 
plūsmas apstādināšanas vārstu. 

PĀrPLūDEs vĀrsTs

Pārplūdes vārsts nodrošina pastāvīgu 
eļļas piegādi dzinējam. Šis vārsts ir 
noslēgts. Taču aukstākas sezonas laikā 
eļļas viskozitāte palielinās. Tāpēc eļļa 
kļūst viskozāka un eļļas plūsma caur filtra 
vidi samazinās. Lai nodrošinātu ātru 
eļļas padevi, pārplūdes vārsts pakāpeniski 
atveras tik ilgi, kamēr eļļa vēl panāk savu 
darba temperatūru un atbilstoši tiek atjau-
notas sākotnējās eļļas viskozitātes īpašības. 
pārplūdes vārsts arī atveras, ja netiek 

Modernās paaudzes motocikliem iz-
mantota ļoti moderna tehnoloģija. Lai 
ietu uz priekšu, bet ne vienkārši rīkotos 
kā vairums, filtriem arī jāpiemēro mod-
ernas tehnoloģijas.
“MANN-FILTER” preču zīmes 
izstrādājumi, kas paredzēti moto-
cikliem, izceļas sava augstā efektivitātes 
līmeņa dēļ. Mūsdienu dzinēji šodien ir 
daudz prasīgāki nekā pirms vairākiem 
gadiem. Dzinēju temperatūras ir 
daudz augstākas, un vienlaicīgi arī eļļas 
piepildīšanas tilpums samazinās, bet 
eļļas maiņas intervāli kļuvuši neparasti 
ilgi. Moderniem dzinējiem vienkārši 
nepieciešams nodrošināt augstu tīrības 
līmeni. Nepieciešama tikai augstākā 
līmeņa kvalitāte ne tikai eļļai, bet arī 
eļļas filtra efektivitātes specifikācijai. 
Pašreizējās eļļas ir radītas speciāli 
motocikliem. Pateicoties ekspluatācijas 
īpašības uzlabojošām piedevām, izdevās 
nozīmīgi uzlabot eļļām raksturīgās 
īpašības. Tāpēc eļļas kļuva efektīvākas, 
un tām nepieciešami filtri ar lieliskām 
ekspluatācijas īpašībām. 

 “MANN-FILTER” filtri, kas paredzēti motocikliem, izceļas ar savu augsto efektivitātes līmeni.

mw64
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mH63/1  
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EUROL UN CASTROL EĻĻA, 
KAS PAREDZĒTA DIVTAKTU UN čETRTAKTU MOTOCIKLU DZINĒJIEM

pēc ražotāja dzinēju un eļļu lietošanas 
instrukcijas. Eļļas divtaktu dzinējiem 
visbiežāk tiek krāsotas, jo pēc pievienošanas 
degvielai tā nokrāsojas, tāpēc ir redzams, ka 
degvielā ir ielieta eļļa.
Motociklu, zāles pļāvēju ar četrtaktu 
dzinējiem eļļas tiek marķētas analoģiski 
kā automobiļu dzinēju eļļas. Taču tas 
nenozīmē, ka tās var automātiski mainīt 
vienu pret otru. Tas pamatā ir saistīts ar 
motociklu dzinēju, sajūga konstrukciju, 
lielu jaudas-svara attiecību, lielu jaudu 
uz vienu darba tilpuma vienību u. tml. 
Tāpēc motocikliem, motorolleriem un citai 
tehnikai ar četrtaktu dzinējiem piedāvājam 
izvēlēties speciāli tam paredzētās eļļas. 
Pamatā šo produktu piedāvātāji ir Castrol 
un Eurol ražotāji. Ar 4T eļļu sortimentu 
un to izmantošanas mērķi varat iepazīties, 
apskatot 1. tabulu.
 Plašs 2T un 4T eļļu sortiments 
ir mūsu noliktavās, ērts pasūtīšanas veids, 
operatīva piegāde ļaus piedāvāt pircējiem 
nepieciešamās preces, līdz ar to arī 
palielināt apgrozību, realizējot šos produk-
tus.

API divtaktu dzinēju eļļas klasificēšana:

•	API TA eļļa paredzēta gaisa dzeses 
dzinējiem, kuru darba tilpums ir līdz 50 
cm3 un kuri tiek izmantoti mopēdos, 
zāles pļāvējos un mazajos ģeneratoros;

•	API TB eļļa paredzēta ātrgaitas un ļoti 
noslogotiem gaisa dzeses dzinējiem, 
kuru darba tilpums 50–200 cm3 un 
kuri tiek izmantoti skūteru tipa moto-
cikliem, motorolleriem, motorzāģiem.

•	API TC eļļa paredzēta dzinējiem ar 
stingrām kvalitātes prasībām, kuru 
darba tilpums 200–500 cm3, ar lielu 
degvielas un eļļas attiecību: moto-
cikliem, sniega motocikliem.

•	Laivu uzkarināmiem dzinējiem, īpaši 
lieliem, ar ūdeni dzesējamiem, paredzētā 
eļļa visbiežāk tiek marķēta atbilstoši 
NMMA klasifikācijai TC-W3.

Atbilstoši Japānas standartam (JASO) 
marķējumi, kas, var teikt, analogi API, ir 
šādi: FA, FB, FC, FD.
Lielākoties tiek ieteikta degvielas un 
eļļas attiecība 1:50. Dažu sintētisko eļļu 
eļļošanas īpašības ir tik labas, ka eļļas daļa 
var būt divreiz mazāka, t.i., 1:100. Šādā 
gadījumā, pat lietojot dārgāku eļļu, tiek 
ieekonomēti līdzekļi. Dzinēja iebraukšanas 
laikā vai tā lielas slodzes darba apstākļos 
eļļas daudzumu var palielināt pat līdz 1:16. 
Taču visos gadījumos nepieciešams vadīties 

Iestājoties siltajam laika periodam, 
dažāda tehnika parādās gan uz ceļiem, 
gan dārzos, gan uz mauriņiem un uz 
ūdeņiem. Tie ir motocikli, motorolleri, 
mopēdi, skūteri, ūdens motocikli, 
laivas, zāles pļāvēji, krūmgrieži, kul-
tivatori u.c. Šī tehnika visbiežāk ir ar 
divtaktu dzinējiem, bet jaudīgākiem 
variantiem tiek uzstādīti arī četrtaktu 
dzinēji. Eļļu ražotāji divtaktu un 
četrtaktu motociklu, laivu, zāles 
pļāvēju dzinējiem piemērotās eļļas 
sadala atsevišķās sortimenta grupās, 
kuras bieži vien tiek papildinātas ar 
marķējumu 2T vai 4T.
Mūsu piedāvātajā sortimentā ir 
pazīstamo preču zīmju Castrol un 
Eurol produkti (skat. 1. tabulu). No 
noliktavā esošo produktu spektra var 
izvēlēties eļļas jebkādam transporta 
līdzeklim vai citai tehnikai. Tāpēc, lai 
profesionāli izvēlētos piemērotu eļļu, 
nepieciešams zināt tās izmantošanas 
mērķi, specifikācijas, sajaukšanas 
attiecību ar degvielu. Zinot šos datus, 
patiešām nekļūdīsieties, piedāvājot 
vienu vai citu produktu klientam.
Atbilstoši izmantošanas mērķim, 
kā minējām, eļļas ir: 2T – divtaktu 
dzinējiem un 4T – četrtaktu dzinējiem.
Divtaktu eļļu klasificēšana (API) ir 
saistīta ar dzinēja cilindru tilpumu.

viss motocikliem
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Produkto kodas

Eļļas 2T dzinējiem

2T Power 1 racing

2T Power 1 TTs

2T Power 1 scooter

2T ACT>EvO X-TrA scooter

2T supreme synthetic TTX

2T sport sX

2T spartamet sX

2T Biolube

2T Aqua race

2T Outboard

Eļļas 4T dzinējiem

10w50 Power 1 racing 4T

10w40 Power 1 racing 4T

5w40 Power 1 racing 4T

10w40 Power 1 4T

20w50 Act>Evo 4T

Lawnmower sAE 30

10w40 Nautic Line 
FCw Outboard 

15w40 Nautic Line 
sHX Outboard

80w90 Nautic Line Gear Oil

valtys, 
vandens

motociklai

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

vejapjoves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

sportiniai 

motociklai

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

motociklai

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

LA
Iv

A
s

, 
ū

D
E

N
s

 
m

O
T

O
C

IK
LI

r
A

ž
O

T
Ā

js

P
r

O
D

u
K

T
A

 
K

O
D

s

s
P

O
r

T
A

 m
O

T
O

-
C

IK
LI

m
O

T
O

C
IK

LI

m
O

T
O

r
O

LL
E

r
I, 

m
O

P
ē

D
I

m
O

T
O

r
z

Ā
ģ

I

z
Ā

LE
s

 P
ļĀ

v
ē

jI

m
A

u
r

Iņ
A

 
P

ļĀ
v

ē
jI

CAsTrOL

CAsTrOL

CAsTrOL

CAsTrOL
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EurOL

EurOL
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CAsTrOL

CAsTrOL

CAsTrOL

CAsTrOL

CAsTrOL

EurOL

EurOL

EurOL

EurOL

Pilnībā sintētiska

Pilnībā sintētiska

Pussintētiska

minerālā

sintētiskā

minerālā

minerālā

Pilnībā sintētiskā 
(bioloģiski noārdās)

Pilnībā sintētiska

minerālā

 

Pilnībā sintētiska

Pilnībā sintētiska

Pilnībā sintētiska

Pussintētiska

minerālā

minerālā

minerālā

minerālā

minerālā
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Produktu jaunumi

NANO žELEjAs TEHNOLOģIjAs AKumu-

LATOrI (mG sērIjA) 

Īpašības:

•	Patiess nano želejas elektrolīts, 
nepārspējams griezes moments, 
līdz minimumam samazināta 
sēra izdalīšanās uz plāksnēm. 

•	Līdz četrām reizēm mazāka pašizlādēšanās 
(salīdzinot ar parastiem slapjiem aku-
mulatoriem) un lielāka ilgmūžība.

•	Nodrošina nepārspējamu efektivitāti 
un līdz pat divām reizēm lielāku 
ilgmūžību (salīdzinot ar parastiem 
mitriem akumulatoriem).

•	Želejas struktūra piešķir nepārspējamu 
noturību pret vibrācijām.

•	Var ekspluatēt plašā apkārtējās 
vides temperatūras spektrā. 
Nepārspējama efektivitāte 
ekstremālās vides temperatūrās. 

•	Var transportēt kā kravu, kas nav 
bīstama. Nav izliešanās risku pat 
korpusa bojājumu gadījumā.

•	Var ekspluatēt jebkādā stāvoklī.

AuGsTAs EFEKTIvITĀTEs, sAusAs 

uzLĀDEs AKumuLATOrI (DB sērIjA)

Īpašības:

•	Par 20–30 % lielāka starta jauda 
(salīdzinot ar parastiem akumulatoriem).

•	Lielāks plākšņu skaits šūnā nodrošina 
lielāku griezes momentu.

•	Papildu jauda, kas nepieciešama 
transporta līdzekļiem ar papildu 
elektroaprīkojumu vai augstas 
spiediena pakāpes dzinējiem. 

PArAsTIE sAusĀs uzLĀDEs AKumuLA-

TOrI (6N uN 12N sērIjA)

Īpašības: 

•	Standarta akumulatori ar 
maināmām sausajām plāksnēm.

•	Parastā padeves jauda.
•	Liels griezes moments.

AGm suB –HErmēTIsKI žELEjAs AKu-

muLATOrI, KAm NEvAjAG vEIKT TEHNIs-

KO APKOPI (mGs sērIjA)

Īpašības:

•	Aktivizēts rūpnīcā. Sagatavots lietošanai.
•	Lielāka ilgmūžība.
•	Speciāla šūnu struktūra nodrošina 

lielāku griezes momentu.
•	Sub-želejas konstrukcija nodrošina 

nepārspējamu izturību pret vibrācijām.
•	Var ekspluatēt plašā apkārtējās 

vides temperatūras spektrā. 
Nepārspējama efektivitāte 
ekstremālās vides temperatūrās.

•	Var ekspluatēt jebkādā stāvoklī.

AKumuLATOrI, KAm NEvAjAG TEHNIs-

KO APKOPI, Ar sKĀBEs PAKETēm (DTX 

sērIjA)

Īpašības:

•	Aktivizēts un pilnībā noslēgts.
•	Var nākties papildināt.
•	Stingrs un izturīgs pret vibrāciju.
•	Akumulatoram nevajag tehnisko apkopi 
•	Līdz trīs reizēm ilgāka ilgmūžība 

(salīdzinot ar parastiem akumulatoriem).

Dynavolt akumulatori motocikliem

viss motocikliem
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Produktu jaunumi Tiesiskā vide

standartizētais riepu marķējums, 
kas ieviests saskaņā ar regulu (ek) 
nr. 1222/2009, informē par trim 
riepu veiktspējas īpašībām

EU jaunie noteikumi 
par riepu apzīmējumiem

ES riepu marķējuma sistēmas nolūks ir nodrošināt salīdzināmu, drošu un objektīvu snieguma informāciju. Kaut arī 
tas ir lielisks sākumpunkts klientu informēšanai, tomēr ir svarīgi atcerēties, ka marķējums nepastāsta pircējiem visu 

nepieciešamo.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

Marķējums informē par degvielas 
ietaupījumiem saistībā ar rites
pretestību. Atšķirība starp automašīnām, 
kas aprīkotas ar G un A
klases riepām, ir līdz pat 7,5% samazināts 
degvielas patēriņš, riepas
darbmūžā ietaupot apmēram 300 EUR*.

sAķErE Ar sLAPju CEļA sEGumu

Marķējums sniedz informāciju par pilnas 
apstāšanās attālumu pasažieru automašīnai, 
kas brauc ar ātrumu 80 km/h pa slidenu
ceļu. Atšķirība starp automašīnām ar F un 
A klases riepām ir līdz 18 metriem īsāks 
bremzēšanas ceļš, kas ir vienāds ar 8 Smart 
automašīnu garumiem.

15

3

3 3

3

50

* Saskaņā ar Eiropas Komisijas Ietekmes novērtējumu SEC (2008) 2860

Marķējuma piemērs saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.1222-2009, formāts 
atbilst Regulas II pielikuma
1. un 2. punktam. Šajā ES riepu 
marķējuma piemērā parādītie rezultāti 
ir tikai orientējoši. Šis
piemērs ir dots vispārīgai informācijai 
un tikai izglītojošos nolūkos.

3/15/50

žurNĀLu TEsTs Ar 15 KrITērIjIEm

(piemēram, vadāmība un bremzēšana 
sausumā, stabilitāte lielā ātrumā, braukšana 
ziemā).

ĀrējAIs rITEs TrOKsNIs.

Riepu ārējā rites trokšņa skala marķējumā 
ir izteikta decibelos (dB), kuriem blakus 
atrodas viens, divi vai trīs skaņas viļņi. 
Viens vilnis nozīmē labāko veiktspēju, divi 
aptuveni divkāršu, bet trīs — četrreiz
lielāku troksni.

DuNLOP rIEPu INžENIErI PĀrBAuDA 

vAIrĀK NEKĀ 50 sNIEGumA PArA-

mETrus, LAI TOs IEvIEsTu AuGsTĀKĀs 

KLAsEs rIEPĀm

(piemēram, akvaplanēšana līkumos un 
uz taisna ceļa, vilkme, vadāmība smagos 
apstākļos, vadāmība un
bremzēšana sniegā un uz ledus, iekšējais 
troksnis, nobraukums).
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Izmantojamie piederumu komplekti var 
izskatīties labā stāvoklī, taču tie, bez šaubām, 
būs ar mazāku sprieguma stiprību un 
sliktākām darbībās īpašībām, jo uz šīm daļām 
iedarbojas sprieguma, mitruma un sāls radītā 
korozija, turklāt, kā tas ir vairumā klimatu, 
arī ekstremāli temperatūru apstākļi. Ja 
nemainīsiet šīs komponentes, tas var izraisīt 
bojājumus. Turklāt nolietojušās kompo-
nentes pasliktina stabilitāti un drošību, kā arī 
palielinās kluču un disku nolietošanos, tāpēc 
kluči sāks vibrēt un palielināsies bremzēšanas 
troksnis.

Lai arī “Delphi” rekomendē vienlaicīgi 
mainīt gan bremžu klučus, gan arī montāžas 
piederumus, esošie pārdošanas rezultāti 
rāda, ka uz 25 bremžu kluču komplektiem 
pienākas tikai viens montāžas piederumu 
komplekts. 

Piederumu komplekta cena ir tikai 3–6 % 
no visas bremžu disku un kluču remonta 
cenas; veicot bremžu apkalpošanas darbus, 
neizlaidiet šo svarīgo soli.
Veicot bremžu apkalpošanas darbus, “Del-
phi” ļoti iesaka tehnikas speciālistiem katru 
reizi, montējot šīs detaļas, vienlaicīgi izman-
tot arī jaunus bremžu sistēmas piederumus. 
Ja, mainot bremžu klučus, vienlaicīgi maināt 

arī papildu elementus, nodrošināsiet, ka 
bremžu remonta darbi tiks izpildīti pilnībā 
un ļoti kvalitatīvi, turklāt samazināsies garan-
tijas darbi bojājumu dēļ, samazināsies bremžu 
radītais troksnis, paaugstināsiet klientu 
drošības līmeni, turklāt bremžu remontdarbi 
atbildīs oriģinālā aprīkojuma apkalpošanas 
līmenim.

Padomi montējot lodveida 
savienojumus ar aizsargplāksni 

„Delphi” iesaka katru reizi, 
uzstādot bremžu klučus un bremzes, 

vienlaicīgi izmantot jaunus bremžu sistēmas piederumus.

PrOBLēmA: 

Pret putekļiem aizsargājošā vāciņa augšā 
iekļūst ūdens vai netīrumi. 
Pret putekļiem aizsargājošais vāciņš noli-
etojies, grozoties pie nelīdzenas virsmas. 

CēLONIs: 

Nav uzstādīta pret putekļiem aizsargājošā 
vāciņa augšējai daļai paredzētā aizsargājošā 
plāksne.  

rIsINĀjums: 

Pateicoties aizsargājošai plāksnei 
pret putekļiem, aizsargājošā vāciņa 

augšpusē izveidota līdzena virsma. 
Šādi tiek nodrošināts, ka augšējā pret 
putekļiem aizsargājošā vāciņa daļa precīzi 
tiek noblīvēta ar šo aizsargplāksnīti. 
Vienmēr, kad ražotājs pievieno oriģinālo 
aizsargplāksnīti, uzstādiet to. 
Aizsargplāksnīte aizsargā augšējo no 
putekļiem aizsargājošo vāciņa daļu no 
nolietošanās. Ja uz aizsargplāksnes ir 
saspiedējs, vienmēr uzstādiet to pagriez-
iena lodes iegriezumā, lai aizsargplāksne 
nofiksētos un saglabātos savā vietā. 
Plastmasas aizsargplāksne
Piestipriniet, lai aizsargplāksne nofiksētos 
pagrieziena lodes iegriezumā. 
Aizsargplāksnes tiek izmantotas 
automobiļos ar lodveida savienojumiem, 
kuriem ir cilindra veida tapa (visbiežāk 
“Renault” automobiļos).

Padomi autoservisiem

Plastmasas aizsargplāksne

Stūres šarnīra aizsargs

Padomi autoservisiem

Iespējamie diska vibrēšanas 
un stipru vibrāciju iemesli. Diska nolietošanās 

mērīšana

Mainot bremžu diskus, tika novērots, 
ka viena disku puse kļuvusi zilgana un 
notrinusies. 
Visas pazīmes rāda, ka bremžu diski 
pārkarsa. Tas bieži tiek saukts par “zilgu-
ma” efektu, jo mainās metāla krāsa (metāls 
kļūst tumšāks). 

Attiecīgi pārkaršana var radīt vibrāciju 
un stipru vibrāciju. Tas var notikt vairāku 
iemeslu dēļ:

“Iesprūduša” suporta virzuļa dēļ bremžu 
kluči un disks pastāvīgi savstarpēji ir 
kontaktā, un tas ir pārkaršanas iemesls. Ja 
notrinusies un tumšāka kļuvusi tikai viena 
puse, var pieņemt, ka suports otrā pusē 
darbojas pienācīgi. 

Ļoti ticams pārkaršanas iemesls ir koro-
zija vai netīrumi uz rumbas flanča. Arī 
šajā gadījumā bremžu kluči iesprūst un 

Diska nolietojumu var noteikt lietojot 
mikrometru ar 0.01 mm precizitātes skalu. 
Mērierīces statīvu piestiprina nekustīgu pie 
rumbas ar magnēta pamatnes vai saspiedēja 
palīdzību.

Rādītāja mērītāja kontakta galam jāsaskaras 
ar disku aptuveni 10 mm attālumā no 
diska malas. Tālāk tiek griezts disks, 
mērot nolietošanos un “mešanu”, nolasot 
rādījumus no mikrometra skalas. Diska 
pieļaujamā “mešanas” robeža ir līdz 0.15 
mm.

Veicot šos mērījumus ir svarīgi, lai rumba 
būtu attīrīta no rūsas un netīrumiem 
pirms diska uzlikšanas. Nolietošanos vai 
vibrāciju var ietekmēt jebkuri netīrumi 
vai korozija. Tā kā mērīšana tiek veikta 
noteiktā attālumā no centra, diska malās 
nelīdzenumi būs vēl spēcīgāk izteikti.

pastāvīga kontakta dēļ diski pārkarst. 
Stiprs karstums maina diska čuguna 
īpašības, un tāpēc disks kļūst zilgans 
(virsmas kļūst it kā nepulētas). Šo slāni 
norīvējot, apakšā esošais slānis izskatīsies it 
kā sarūsējis. 

LAI IzvAIrīTOs NO PĀrKAršANAs:

•	Mainot bremžu klučus, nepieciešams 
ar drāšu birsti notīrīt visus bremžu 
kluču atrašanās vietas. 

•	Jāpārbauda suports. Jāmeklē ko-
rzijas pazīmes, vadīklu tapu un 
slieču kustības iesprūšana.

Jāpārbauda virzuļa blīve. Nebojātas blīves 
neļaus iekļūt ūdenim un netīrumiem, tātad 
attiecīgi nebūs priekšlaicīgu bojājumu.

eduma pasludināšanas tālākā komunikācijā 
tiks vadīta respektējot visu iesaistīto pušu 
interesi. 

SKF nepieļauj nekādu toleranci pret tiem, 
kuri izplata viltotās preces. Visi ‘premium’ 
zīmolu gultņu ražotāji, ieskaitot SKF, 
cītīgi strādā lai pasargātu vietējo tirgu no 
viltoto produktu aprites. Tirdzniecība 
ar viltotiem SKF produktiem nopi-
etni apdraud gala lietotāju uzticību. Viņi 
iegādājas un izmanto šādus produktus 
domājot, ka ir samaksājuši par oriģinālu 
un kvalitatīvu preci, un ir neapmierināti, ja 
gultņu kalpošanas laiks ir mazs un tā zemā 
kvalitāte izraisa iekārtu bojājumus. 

Sliktākajā gadījumā, pakaļdarinājumu 
izmantošana atbildīgās iekārtās var izraisīt 
smagus nelaimes gadījumus un dārgas 
avārijas. 

KĀ jūs vArAT PALīDzēT CīņĀ PrET 

vILTOTO PrEču IzPLATīšANu? 

1. Vienkāršākais veids ir iegādāties 
oriģinālus SKF produktus no  
autorizētajiem izplatītājiem. SKF 
Autorizētie izplatītāji saņem SKF produk-
tus pa tiešo no SKF noliktavām. To 
kontaktinformācija ir atrodama www.skf.lv 
mājas lapā sadaļā ‘Distributori’. Atcerieties, 
gultņu gadījumā ir ļoti grūti konstatēt vai 
prece ir viltota, tikai to apskatot. 

2. Jūs, kā SKF produktu lietotājs, var 
vērsties tieši SKF pārstāvniecībā, lai 
pārbaudītu gan piegādātāja pilnvaras 
izplatīt SKF produkciju, gan tā piegādāto 
produktu autentiskumu. 

Šī gada 17.janvārī LR Ekonomisko noz-
iegumu apkarošanas pārvaldes darbinieki 
konfiscēja vienam no nepilnvarotajiem 
izplatītājiem Rīgā vairāk nekā 6000 gab 
viltotu SKF gultņu. Iespējams, ka šis 
tirgotājs piegādājis viltotus gultņus arī 
Jums. 

Šo faktu pašlaik izmeklē policija 
sadarbībā ar SKF Grupas Preču zīmes 
izmantošanas aizsardzības speciālistiem. 
Līdz izmeklēšanas beigām un tiesas spri-

Kā jūs varat palīdzēt cīņā 
pret viltoto preču izplatīšanu?

Piederumu komplekta cena ir tikai 3–6 % 
no visas bremžu disku un kluču remonta 
cenas; veicot bremžu apkalpošanas dar-
bus, neizlaidiet šo svarīgo soli. 
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Produktu jaunumi

Problēmas ar asu klaudzēšanu 
vai krakšķēšanu

Nepiemērota balstiekārtas sviras iemava

Balstiekārtas sviru iemava, kas der šādiem automobiļu modeļiem: 
“VW Polo” (9N), “Seat Ibiza” (6L), “Skoda Fabia” (6Y/5J). 

Riteņa gultņu komplekts, kurš sastāv no riteņa gultņa un ass uzgriežņa, kas der šādiem automobiļu modeļiem: “Audi 
A2”, “SeatCordoba”, “Seat Ibiza IV“, “ŠkodaFabia”, “VW Polo”, “VWFox”

PrOBLēmA 

Braukšanas laikā ass apvidū ir dzirdami 
klaudzieni vai čīkstoņa. 

CēLONIs 

Automobiļa ražotāji rada balstiekārtas sviru 
iemavas, kuras bieži vien nav pietiekami 
izturīgas. To ekspluatācijas ilgumu arī 
saīsina sliktie ceļa un laika apstākļi. 
Oriģinālajā iebūvētajā versijā (rezerves 
detaļas Nr. 6Q0 407 183 A) bija divi 
gumijas stienīši (1. att.), kuri lielāku slodžu 
ietekmē varēja nolietoties (2. att.). Šis vari-
ants tika izņemts no izmantošanas “VW” 
automobiļos un tika nomainīts. 

rIsINĀjums 

SWAG iesaka lietot jaunu balstiekārtas 
sviras iemavu SWAG 30 93 1253 (rezerves 
detaļas Nr. 1K0 407 183 E). Pastiprinātai 
balstiekārtas sviras iemavai ir četri gumijas 
stieņi un tie var izturēt lielas slodzes pat 
uz sliktām ceļa virsmām un sliktos laika 
apstākļos (3. att.). 

LūDzAm PIEvērsT uzmANīBu 

SWAG balstiekārtas sviras iemavu var ne 
tikai ievietot “Polo” platformas piekares 
sviras iemavas turētājā, bet arī “Golf 5” 
platformas balstiekārtas sviras iemavas 
turētājā – “Audi A3” (8P), “Seat Altea” 

(5P), “Skoda Octavia” (1Z) vai “VW Golf 
5” (1K) platforma. 

PIEzīmE PAr mONTĀžu

Izmainījās balstiekārtas sviras iemavas 
montāžas stāvoklis. Iepriekš montāžā 
uzmanība bija jāpievērš vienam no gumijas 
stieņiem, bet tagad – precīzam montāžas 
stāvoklim. Lūdzam ievērot norādījumus 
SWAG informatīvajā lapā, kas piev-
ienota detaļas iepakojumā, tajā atradīsiet 
detalizētāku informāciju. 

PrOBLēmA

Braukšanas laikā riteņa gultnis rada lielu 
troksni

CēLONIs

Bojātas blīvēšanas paplāksnes dēļ riteņa 
gultnī iekļūst ūdens un tāpēc veidojas 
rūsa. Skat. bildes (1) un (2). Blīvēšanas 
paplāksne (3), kas atrodas starp CV 
(pastāvīgā ātruma) savienojumu un 
riteņa rumbu, izgatavota no plastma-
sas, un demontāžas laikā vai ārējo fak-
toru iedarbībā to viegli sabojāt. Ja tiek 
sabojāta blīvēšanas paplāksne, vairs netiek 
nodrošināts tās kontakts. Ja blīvēšanas 
paplāksne tiek bojāta un ir netīra, riteņa 
gultnī viegli var iekļūt ūdens. Tāpēc gultnis 
pārāk ātri sabojājas un rada stipru troksni.  

rIsINĀjums

Aizsargājiet blīvēšanas paplāksni no 
bojājumiem! Parasti “SWAG” iesaka, 
uzstādot riteņa gultni, nomainīt blīvēšanas 
paplāksni. Svarīgi: iespējami divi blīvēšanas 
paplāksnes izmēri (64 mm un 72 mm). 
Īpašu uzmanību pievērsiet riteņu izmēram 
(collās)!

svArīGI

Ja montāžas darbiem tiek izmantoti 
nepiemēroti instrumenti, tas var izraisīt 
riteņu gultņa pirmstermiņa bojājumu, kā 
arī traucēt ABS sistēmas darbu. Lūdzam 
ievērot automobiļa ražotāja remonta darbu 
instrukciju!

1. att.

1. att.

2. att.

2. att. 3. att.
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5. sOLIs. 

Uz katra NTK sensora savienotājvada 
vai uz katra vecā sensora savienotājvada 
uzstādiet uzmavu, kas savelkas no siltuma. 

6. sOLIs. 

Visus savienotājvadus pārklājiet ar vienu 
gumijas izolāciju. Gofrētajam šīs gumijas 
izolācijas vadam būtu jābūt vērstam uz 
nogriezto savienotājvada galu. 

7. sOLIs. 

Izmantojot piemērotu instrumentu (iet-
eicams izmantot vadu apvalka noņēmēju), 
no visiem savienotājvadiem nogrieziet 8 
mm izolācijas. Tad, izmantojot piemērotu 
malu sarintināšanas ierīci, piestipriniet 
galu malas uz NT sensora savienotājvada. 
Nodrošiniet, lai nav atklāts neizolēts vads 
un savienojums ir stingrs. 

8. sOLIs. 

Balstoties uz informāciju “Savienotājvadu 
identificēšanas tabulā”, pārliecinieties, 
ka pareizi saskaņoti paredzētie savieno-
jumi. Visus vecā sensora savienotājvadus 
piestipriniet pie atbilstošiem NTK sensora 
vadiem. Atkal nodrošiniet, ka nav atklātu 

Montāžas instrukcija Lambda zondēm:

1. sOLIs. 

Atvienojiet veco sensoru no kompleksās 
kontaktligzdas savienojumā pie automobiļa 
konstrukcijas (nenogrieziet vadu). Tad, 
izmantojot piemērotu uzmavu, noņemiet 
veco sensoru no automobiļa. Šajā etapā 
nepieciešams pārbaudīt gan automobiļa 
konstrukciju, gan vecā sensora kompleksās 
kontaktligzdas savienojumus. Pārbaudiet, 
vai nav bojājumu un korozijas, jo šāda 
tipa defekti var ietekmēt sensora darbības 
īpašības. 

2. sOLIs. 

Veco sensoru novietojiet blakus NTK 
universālajam sensoram. Mērot no 
sešstūra/savienotāja, nodrošiniet, lai jaunais 
sensors ir vismaz par 40 mm īsāks nekā 
vecais sensors. Ja NTK sensors ir garāks, 
ieteicams vadus nogriezt tā, lai tā garums 
būtu par40 mm īsāks nekā vecajam senso-
ram. 

3. sOLIs. 

NTK sensora savienotājvadus nogrieziet 
tā, lai katrs savienotājvads būtu par 40 mm 
īsāks nekā vecajiem savienotājvadiem. 

4. sOLIs. 

Pēc tāda paša principa nogrieziet vecā 
sensora savienotājvadus. 

neizolētu vadu un savienojumi ir stingri. 
Darbus būs veikt vienkāršāk, ja sāksiet no 
īsākā savienotājvada. 

9. sOLIs. 

Stingri iestumiet gumijas izolāciju virzienā 
uz apakšējo savienojumu. Uzmavu, kas 
saraujas no siltuma, bīdiet caur apakšējā 
savienojuma centru. Šajā stāvoklī uzmava 
jābūt sarāvusies. 

10. sOLIs. 

Izmantojot termopistoli vai citu piemērotu 
instrumentu, rīkojieties tā, lai uzmava, 
kas saraujas no siltuma, būtu pilnībā 
sarāvusies. Gumijas savienotājvada 
izolācijām jāpaliek uzmavas, kas saraujas 
no siltuma, iekšpusē, šādi nodrošinot 
ūdensizturīgu savienojumu. 

11. sOLIs. 

No NTK sensora noņemiet aizsargvāciņu 
un ievietojiet sensoru. Ieteicamais 
pievilkšanas griezes moments ir: M18 
sensori: ievietojiet un pieskrūvējiet ar roku, 
kamēr ar pirkstiem jutīsiet, ka sensors ir 
piestiprināts, un tad pievelciet, izmantojot 
piemērotu instrumentu, līdz norādītajam 
griezes momentam (35-58 Nm). Svarīgi 
nodrošināt, ka savienotājvadi tiktu izvi-
etoti tādā veidā, lai uz tiem neiedarbotos 
karstums vai abrazīvie spēki. 

Vajadzētu atkārtoti izmantot aizsardzības 
stikla šķiedras uzmavas vai saspiedējus, vai 
uzmavas, kas tika izmantotas oriģinālajā 
vecā sensora konstrukcijā. Ja speciālists, 
kurš veic montāžas darbus, uzskata par 
vajadzīgu, var izmantot piemērotas kabeļu 
skavas, kas paredzētas savienotājvadu 
sasaistīšanai, tādā veidā aizsargājot no 
bojājumiem pēc uzstādīšanas darbiem.  
Visbeidzot neaizmirstiet savienotājvadus 
ievietot to iepriekšējā vietā. 

Padomi autoservisiem

Savienotājvadu identifikācijas tabula

GALvENO PrEču zīmju sILDīTĀjA 
sAvIENOTĀjvADI (X2) 

BALTs 

mELNs

mELNs

TumšI BrūNs 

BALTs

zEmēšANAs sAvIENOTĀjvADs 
(3 uN 4 (TIKAI 2 uN 4) 

sAvIENOTĀjvADu TIPu) 

PELēKs

zAļš

BALTs

GAIšI BrūNs 

PELēKs

GALvENĀs PrEču zīmEs

NTK PrEču zīmE 

I. PrEču zīmE 

II. PrEču zīmE 

III. PrEču zīmE 

Iv. PrEču zīmE 

sIGNĀLA sAvIENOTĀjvADs

mELNs

BALTs

zILs

vIOLETs

mELNs

“OSRAM NIGHT BREAKER” ir “AUTO BILD” 
spuldzīšu testa uzvarētāja

Izmantošanas jomas: automobiļiem

Tehnoloģija:  Volframa halogēnā 
tehnoloģija

Mērķa grupa: lietotāji, bizness, garāžas, 
mazumtirdzniecība, veikalu īpašnieki, 
vairumtirdzniecība

 “OSRAMNIGHTBREAKER” spuldzītes 
ieņem 1. vietu jaunajā “20 H7 lamps 
tested” testā, kuru veica “AUTO BILD”! 
Testēšanas laikā tika vērtētas 20 dažādu 
H7 automobiļu spuldzītes. Pārbaudes 
veiktas “gaismas plūsmas”, “gaismas” un 
“ģeometrijas” kategorijās. “OSRAM-
NIGHT BREAKER” spuldzīte bija 
spožākā no visām pārbaudītajām, bet 

kopējais novērtējums “ļoti laba” ļāva izcīnīt 
pirmo vietu. 

Citas automobiļu “OSRAM” spuldzītes 
“AUTO BILD” pārbaudēs arī panāca 
labus rezultātus.  “OSRAM SIVERSTAR” 
spuldzītes tika novērtētas kā “labākā apga-
ismojuma ksenona (“Xenon”) automobiļa 
spuldzīte pasaulē” un ieņēma 4. vietu, 
vienlaicīgi nodrošinot tai novērtējumu “ļoti 
laba”. Pārbaudītās un testētās “OSRAM 
ORIGINAL LINE” sortimenta lampiņas 
iekļūst pirmajā desmitniekā. 

Kopumā pēc testēšanas pirmās vietas 
ieņēma pazīstamu apgaismojuma produk-
tu ražotāju spuldzītes. Tas parāda, ka 
testēšanas laikā atklājas uzticamu preču 
zīmju kvalitāte. Šo tendenci apkopo 
Hendriks Dīkmans (Hendrik Dieck-
mann), “AUTO BILD” žurnāla redaktors: 
“Pilnīgi nepārsteidz tas, ka tradicionālie 
ražotāji– tādi kā “OSRAM” un “Philips”, 
kopumā ražo labas spuldzītes. [...] Turklāt 
mēs varam cerēt, ka vadītāji vairs nepirks 
“Power Xenon” vājās (nespodrās) lampiņas. 
Par labu gan ražotājiem, gan pašiem 
vadītājiem.”

„OSRAM NIGHT BREAKER“ spuldzītes ieņem 1. vietu jaunajā “20 H7 lamps tested” 
testā, kuru veica “AUTO BILD”
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Veikti drošības testi

Kā daļu no savas apņemšanās uzturēt OE kvalitāti par katru tās detaļu, Delphi nesen paziņoja kvalitātes testa 
rezultātus savām stūres un balstiekārtas detaļām salīdzinot ar oriģinālā aprīkojuma detaļām un galveno konkurentu 

daļām.

vEIKTAs DrOšīBAs PĀrBAuDEs

Tā kā “Delphi” ir apņēmusies visām savām 
detaļām piemērot oriģinālā aprīkojuma 
standartu prasības, nesen sabiedrība veica 
savu vadības un piekares elementu drošības 
pārbaudes. Vienlaicīgi šo pārbaužu laikā 
tika veikti salīdzinājumi ar oriģinālo 
aprīkojumu un galveno konkurentu 
detaļām. Pārbaudes laikā tika mērītas 
lodveida savienojumu, iemavu, škērssviru 
un šarnīru stabilizatoru griezes momenta 
vērtības, minēto detaļu kustība, izturības 
un stiprības īpašības.Rezultāti parādīja, 
ka “Delphi” piedāvātās detaļas atbilst 
vai arī nepārsniedz oriģinālā aprīkojuma 
specifikāciju pieļaujamās atkāpes. 

LODvEIDA TAPAs rOTĀCIjAs uN 

ATDALīšANĀs GrIEzEs mOmENTA TEsTs 

Rotācijas tests mēra spēku, kāds 
nepieciešams lodveida tapas pagriešanai 
korpusā, kā arī pārbauda netraucētu stūres 
šarnīra kustību. Atdalīšanas testa laikā tiek 
mērīts spēks, kas nepieciešams lodveida ta-
pas izkustināšanai, kad tiek pagriezta stūre.
 
TAPAs PAGrIEšANAI NEPIECIEšAmAIs 

GrIEzEs mOmENTs 

Ja lodveida tapas atdalīšanas un/vai 
rotācijas griezes momenta vērtība ir lielāka 
par oriģinālā aprīkojuma detaļām, tad 
braukšanas brīdī rodas neparasti “cietas” 
stūrēšanas iespaids (grafikā meklējiet E 
konkurentu). Tāpat arī rodas risks, ka pēc 
pagriešanās stūrēšanas sistēma vairs neveiks 
pašcentrēšanās funkciju un automobilis 
var kļūt neprognozējams. Ja nepieciešamais 
rotācijas un/vai atdalīšanas griezes mo-
ments bija daudz mazāks nekā oriģinālā 
aprīkojuma komponentei, tad automobiļa 
stūrēšana var likties pārāk brīva un nesta-
bila (grafikā meklējiet A konkurentu). 
„“Delphi” vadības un piekares detaļu 
ekspluatācijas īpašības bija labākas 
nekā visiem citiem galveno rezerves 
automobiļu detaļu tirgus konkurentu 
produktiem. Turklāt konstatēts, ka 
“Delphi” detaļas atbilst oriģinālā 
aprīkojuma komponenšu specifikācijām. 
LODvEIDA TAPAs LEņķA KusTīBAs 

TEsTs 

Ja lodveida tapas leņķa kustība ir iz-

teikti mazāka nekā oriģinālā aprīkojuma 
specifikācija, tas var ierobežot stūrēšanas 
mehānismu vai piekares kustību. Tas var 
radīt stipru citu sistēmas komponenšu 
spriegumu un attiecīgi pirmslaicīgu detaļu 
bojāšanos, defektus un nolietošanos. 

Augstāk norādītais tests apstiprina, ka 
“Delphi” detaļu ekspluatācijas īpašības 
atbilst oriģinālā aprīkojuma specifikācijai. 

LODvEIDA sAvIENOjumA IzsTumšANAs 

TEsTs 

Šis tests mēra spēku, kāds nepieciešamas 
lodveida tapas izvilkšanai no korpusa. Ja 
lodveida tapas izvilkšanai nepieciešamais 
spēks ir mazāks par oriģinālā aprīkojuma 
komponenti, rodas risks, ka savieno-
jums var atdalīties parastajos braukšanas 
apstākļos un automobilis zaudēs vir-
ziena vadību, jo riteņa rumba vairs nebūs 
savienota ar piekares sviru. Ja lodveida ta-
pas izstumšanai no korpusa nepieciešamais 
spēks ir mazāks nekā oriģinālā aprīkojuma 
komponentes, rodas risks, ka savienojums 
atvienosies. 

Oriģinālā aprīkojuma prasībām neatbilda 
A un C konkurentu detaļas (iegūtā vērtība 
bija par 8% zemāka). Tas var radīt citu 
komponenšu, tādu kā apakšējā piekares 
svira, piekares balstiekārta vai kontroles 
svira, bojājumus.
Nepieciešamais spēks (Nm)
“Delphi” detaļu specifikācijas at-
bilda oriģinālā aprīkojuma produktu 
prasībām 1% robežās.

LODvEIDA sAvIENOjumA IzvILKšANAs 

TEsTs 

Šis tests mēra spēku, kas nepieciešams 
lodveida tapas izstumšanai no korpusa. 
Tā ir svarīga drošības pārbaude. Ar šo 
testu paredzēts nodrošināt, ka detaļa 
var izturēt spēkus, kas iedarbojas uz 
automobiļa piekares sistēmu reālas 
braukšanas uz ceļa apstākļos. 
“Delphi” produkti šajā testā izceļas 
ar labām specifikācijām: spēku, kas 
nepieciešams lodveida tapas izstumšanai no 
tās korpusa. 

šArNīrA sTABILIzATOrA sPrIEGumA 

sTIPrīBAs rOBEžAs TEsTs 

Ar šo testu tiek pārbaudīta produkta kor-
pusa izturība un metinājuma stiprība. Testa 
laikā uz korpusa centru iedarbojas spēks 
tik ilgi, kamēr korpuss ieplīst. Korpuss 
nedrīkst ieplīst tādos punktos, kuros pie 
korpusa ir piestiprinātas sijas. 

Ja šarnīra stabilizatora sprieguma stiprības 
vērtība ir mazāka par oriģinālā aprīkojuma 
komponenti, tad rodas bojājuma /de-
fekta risks. Šāda rakstura defekts izraisīs 
automobiļa nestabilitāti un klaudzienu 
skaņu automobiļa braukšanas laikā. 
Ir konstatēts, ka “Delphi” šarnīru stabi-
lizatoru īpašības bija līdzīgas oriģinālā 
aprīkojuma komponentēm. Tas apstiprina, 
ka “Delphi” metināšanas process ir izturīgs 
un uzticams, bet izmantotie materiāli 
atbilst nepieciešamajām specifikācijām. 

NO GumIjAs uN mETĀLA IzvEIDOTĀs 

KOmPONENTEs TEsTs 

Lai apstiprinātu detaļas dizaina 
integritāti un ražošanas procesus, kas 
tiek izmantoti šādas detaļas ražošanai, 
tiek izmantoti izturības vai ekspluatācijas 
cikla testi.
Pēc 220 000 testēšanas cikliem “Delphi” 
bukse saglabājas piemērotas lietošanai, 
bet gumija ieplīst tikai nenozīmīgi. 
Taču A konkurenta savienojums pilnībā 
saira pēc mazāk nekā 30 000 cikliem. 
Tas var sabojāt visu komponentes bloku 
(piemēram, šķērssviru), kurā ir iemontēta 
detaļa.
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Produktu jaunumiProduktu jaunumi

Lodbalsta pirksta rotācijas momenta tests 

Lodbalsta pirksta nolūšanas momenta tests 

14

12

10

8

6

4

2

0

14

12

10

8

6

4

2

0

OE     DELPHI   A konkurents              B konkurents         C konkurents           D konkurents           E konkurents          F konkurents 

OE     DELPHI   A konkurents              B konkurents         C konkurents           D konkurents           E konkurents          F konkurents 

Lodbalsta pirksta leņķveida kustību tests

39

38

37

36

OE     DELPHI   A konkurents              B konkurents         C konkurents           D konkurents           E konkurents          F konkurents 

3

3,5

4

5,5

3

3,5

2,5

5

5

5,5

4

6,5

7,5

9

11,5

13

39 39 38 38 37 38 38 38



44 45

Produktu jaunumiProduktu jaunumi

PIRMĀ JAUNĀ “BREMBO” PROGRAMMA: “BREMBOPARTS” (“BREMBO 
DETAĻAS”) ŠODIEN REZERVES DETAĻU KATALOGS PIEEJAMS PAT AR “I-

PHONE” UN “I-PAD” PALĪDZĪBU

2013. GADS – “TRW” 
SNIEDZ IESKATU PAR ELEKTRONIKAS 

PRODUKTU ATTĪSTĪBU

 
Tā kā nepārtraukti palielinās spiedi-
ens gan no likumdevēju puses, gan no 
lietotājus pārstāvošo organizāciju puses par 
aktīvo drošības sistēmu montāžas līmeni, 
“TRWAutomotive Holdings Corp.“ 
(NYSE: TRW) cer, ka elektronikas jomā 
noskaidrosies vairākas galvenās tendences: 
•	Sāks dominēt sadursmes 

novēršanas tehnoloģijas; 
•	Daudz uzmanības tiks veltīts pieejamām 

radaru un kameru sistēmām; 

•	Palielināsies atvērtās arhitektūras 
sistēmu pieprasījums. 

Elektronika ir visātrāk augošā ar 
automobiļiem saistītā ražošanas joma. 
Pašlaik rūpniecības vērtēšanas speciālisti 
apgalvo, ka jauno automobiļu gadījumā 
elektronikas vērtība sasniedz 40–50 
procentus no visas automobiļa cenas, lai 
arī pirms desmitgades nepārsniedza 20 
procentus.
Tā kā ir iespējams, ka par vadošo 
tehnoloģiju kļūs “DriverAssistSystems” 
(DAS) (lat. autovadītāju palīdzības 
sistēma), TRW sagaida, ka automobiļu 
ražotājiem un piegādātājiem svarīgākā 
tēma būs izdevumu optimizēšana. Lai 
uzturētu pieaugušo video un radaru 
sistēmu pieprasījumu, TRW sadarbojas 
ar saviem klientiem un no paša sākuma 
cenšas tirgū par pieņemamu cenu piegādāt 
modernas drošības tehnoloģijas. 
TRW ir pieredze pieejamu tehnoloģiju 
dizaina radīšanas un projektēšanas jomā. 
Pēc TRW domām, kļūst izteiktāka 

tendence, kas vedīs virzienā uz konkrētas 
jomas arhitektūru, kā arī pieaugs 
pieprasījums pēc atvērtas arhitektūras 
sistēmām. Šādi tiks pievērsta uzmanība 
augošajam automobiļu elektronikas 
sarežģītības līmenim. TRW ir šīs jomas 
līdere un šajos gados kopā ar galveno 
Eiropas automobiļu ražotāju sāks ražot 
savu “SafetyDomain ECU” (SDE) – 
tehnoloģiju, kas atbilst šīm iepriekš 
aprakstītām prasībām. 
Svarīgi SDE tehnoloģiju aspekti ir 
tādi, ka tā var integrēt automobiļu 
ražotāju vai trešo pušu izmanto-
jamo programmnodrošinājumu. 
Nezinot kodu, mēs varam integrēt 
programmnodrošinājumu “atvērtās 
arhitektūras” sistēmā, kas instalēta 
regulatorā. Šo sistēmu pieprasījums 
ir ļoti liels, jo automobiļu ražotāji ar-
vien biežāk nolemj paši radīt savu 
programmnodrošinājumu un tad vēršas pie 
piegādātājiem par integrēšanas iespējām. 
Un mēs runājam ne tikai par aktīvajām 
drošības sistēmām, bet arī par gaisa 
spilveniem, vadību un bremzēšanu. Šī 
joma attīstās neparasti ātri, un mēs ceram 
tajā ieraudzīt proporcionālu pieaugumu.

Tehnoloģiju jaunumi

SDE var integrēt automobiļu 
ražotāju vai trešo pušu izmantojamo 
programmnodrošinājumu. Nezinot kodu, var 
integrēt programmnodrošinājumu “atvērtās 
arhitektūras” sistēmā, kura ieviesta regulatorā.

 

Jaunā “BREMBOPARTS” programma izceļas ar lielisku grafiku un intuitīvu pārlūkošanu: galvenā 
izvēlne uzreiz novirza lietotājus uz jums nepieciešamajām kategorijām, piemēram, “Discs/Pads” 
(“Diski/kluči”) vai “Drums/Shoes” (“Trumuļi/uzlikas”). Meklēšanu var veikt, ievadot “Brembo” 
detaļas numuru vai automobiļa modeli. 

“Brembo” vēlreiz pierāda, ka lielāko 
uzmanību velta jaunumiem un jaunām 
tehnoloģiju tendencēm. Pēc jaunākās 
interneta vietnes atklāšanas un aktīvas 
piedalīšanās galvenajos sociālajos tīklos 
“Brembo” pilda savu digitālo platformu 
un tirgū piedāvā savu pirmo pro-
grammu, kas paredzēta rezerves detaļu 
profesionāļiem “BREMBOPARTS” 
(“BREMBO DETAĻAS”).
Šo programmu var bez maksas lejuplādēt 
no “Apple” programmu veikala. Program-

mu var izmantot vēlāk, pat tad, kad nee-
sat pievienojušies interneta tīklam. Jaunā 
“BREMBOPARTS” programma izceļas ar 
lielisku grafiku un intuitīvu pārlūkošanu: 
galvenā izvēlne uzreiz novirza lietotājus 
uz jums nepieciešamām kategorijām, 
piemēram, “Discs/Pads” (“Diski/kluči”) 
vai “Drums/Shoes” (“Cilindri/loki”). 
Meklēšanu var veikt, ievadot “Brembo” 
detaļas numuru vai automobiļa modeli. 
Jaunākā “BREMBOPARTS” program-
mas atšķirība ir iespēja atbilstoši katalogā 

esošajiem detaļu numuriem apskatīt visas 
tehnisko datu lapas. Katalogā atradīsiet 
visu svarīgāko detalizētu informāciju. 
Turklāt “Brembo” visiem lietotājiem 
ļauj tālāk pieslēgties īpašam satu-
ram, piemēram, “AssemblyDrawings” 
(“Montāžas rasējumiem”), “Installation-
Instructions” (“Montāžas instrukcijām”) 
un “MaintenanceSuggestions” (“Apkopes 
darbu padomiem”).
Jaunajā “BREMBOPARTS” programmā 
ir arī automātiskā stāvokļa noteikšanas 
sistēma, kurai pateicoties varat tiešā 
veidā izvēlēties pārlūkošanas valodu un 
automātiski mainīt izvietojumu atbilstoši 
ierīces leņķim, vienlaicīgi saglabājot 
pareizās proporcijas.
“BREMBOPARTS” programmu varat 
lietot itāļu, angļu, franču, vācu, dāņu un 
spāņu valodā. “Product” (“Produktu”) 
kategorijas “Hydraulics” (“Hidraulikas”) 
sadaļa tiks sagatavota līdz 2012. gada 
beigām, bet šobrīd tiek veidota pro-
gramma viedtālruņiem uz “Android” 
platformas. 
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Akvaplanēšana 100 %

Bremzēšana uz sausa ceļa 
seguma 102 %

Nobraukto jūdžu skaits 115 %

Rites pretestība 
110 %

Bremzēšana uz slapja 
ceļa seguma 105 %

Rites troksnis
100 %

Vadība 100 %

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

C, E

sAķErE Ar sLAPju CEļu

A, B

ĀrējAIs TrOKsNIs

70–72 dB

īpašība
Inovatīvas 3D protektora rievas
rezultāts
Īpaši precīza stūrēšana un ļoti augsta braukšanas stabilitāte. Izcila aizsardzība 
pret akvaplanēšanu
Klienta ieguvums
Izcila bremzēšanas veiktspēja sausos un slapjos laika apstākļos

Lieliskas bremzēšanas īpašības, braucot gan pa slapju, gan pa sausu ceļa 
segumu. Klusa un ērta braukšana. Ļoti ekonomiskas, pateicoties lielam no-
brauktajam attālumam un samazinātai
rites pretestībai. Precīza vadāmība un lieliska braukšanas stabilitāte.

ContiPremiumContact™ 2

ContiPremiumContact™ 5

•	 Makro-bloki nodrošina vadāmību un 
saķeri.

•	 Īsāku bremzēšanas ceļu garantē 3D 
malas un riepu lameļu sistēmas 
tehnoloģija.

•	 Lieliskas akvaplanēšanas īpašības 
nodrošina ūdenim paredzētie kanāliņi.

•	 Eko-kontūra līdz minimumam 
samazina degvielas patēriņu.

•	 Elastīga sānu sieniņa – lielākam kom-
fortam un mazākai rites pretestībai.

•	 Trokšņus samazinoša josla likvidē 
riepu radīto troksni.

Bremzēšana, braucot pa 
slapju ceļa segumu +15 %

Stūrēšana, braucot pa 
sausu ceļa segumu +4 %

Kilometrāža +12 %

Troksnis +5 %

Rites pretestība +8 %

Stūrēšana, braucot pa 
slapju ceļa segumu +3 %

Bremzēšana, braucot pa 
sausu ceļa segumu +2 %

Akvaplanēšana 0 %

Braukšanas komforts +5 %

ContiPremiumContact™ 2
ContiPremiumContact™ 5

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

B, C, E, F

sAķErE Ar sLAPju CEļu

B, C

ĀrējAIs TrOKsNIs

70–72 dB

Ekspluatācijas īpašību diagramma

viss par riepām

Uzmanība pilnveidošanas laikā:
Ekonomiskums, Uzticamība, Izturība

ContiVanContact™ 100

īPAšīBAs

Gluda kontūra un ilgstošas lietošanas 
savienojums, kura sastāvā ir silīcijs.  

Stingra karkasa konstrukcija un 
nostiprinātu sānu sieniņu dizains.

Kanāliņa pamatnē ir akmeņu izmetējs un 
drošs, uzticams struktūras dizains.

Izturīga un moderna 3D pret nodilumu 
aizsargājoša mala uz sānu sieniņas.

IEDArBīBA

Lieliska uzticamība uz visu tipu ceļa segu-
miem.

LABums

Lielāka slodzes jauda un labāka stabilitāte 
uz ceļa.

Ļoti uzticamas, braucot lielus braukšanas 
attālumus un lielu slodžu gadījumos.

Uzlabo izturību un nodrošina ilgāku riepas 
ekspluatācijas laiku

Vanco 2 = 100 %
ContiVanContact™ 100

Balsta virsma 
(protektors) 110 %

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

B–C

sAķErE Ar sLAPju CEļu

B

ĀrējAIs TrOKsNIs

72 dB

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Riepu pilnveidošanas laikā rites 
pretestības un bremzēšanas uz slapja ceļa 
seguma īpašības nebija uzmanības centrā, 
taču tās arī uzlabojās izmantotā jaunā 
savienojuma rezultātā. 

viss par riepām
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īPAšīBAs

Iegriezumu malas rada “no vēja aizsargājoša 
vairoga tīrītāja efektu” un bremzēšanas 
laikā labāk izkliedē ūdeni.

“Macro-block” struktūras dizains un 
struktūras stabilizēšanas elementi protek-
tora centrā.

Pateicoties izturīgu polimēru ķēžu 
pieslēgumam pie silīcija, samazinās 
enerģijas zudumi, kas rodas riepu 
deformācijas dēļ. 

IEDArBīBA

Ļoti labas vadības īpašības jebkādā 
braukšanas situācijā, arī lielas slodzes 
apstākļos.

Pilnībā no silīcija veidots savienojums, 
kam raksturīgas funkcionalizētas polimēru 
ķēdes.

Pateicoties stabilai struktūrai, uzlabojas 
spēka nodošana pagriezienos.

Akvaplanēšana 100 %

Bremzēšana uz sausa ceļa 
seguma 105 %

Nobraukto jūdžu skaits 100 %

Rites pretestība 
115 %

Bremzēšana uz slapja 
ceļa seguma 115 %

Rites troksnis
100 %

Vadība 100 %
Balsta virsma 
(protektors) 100 %

ContiVanContact™ 200

Uzmanība pilnveidošanas laikā: 
Ekonomiskums, Uzticamība, Izturība

LABums

Iegriezumi protektora centrā un jauni 
ūdens kanāli maliņās 

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

A

sAķErE Ar sLAPju CEļu

A–B

ĀrējAIs TrOKsNIs

72 dB

Ekspluatācijas īpašību diagramma

GALvENĀs īPAšīBAs

1. Lieliski sabalansētas, universālas rie-
pas, paredzētas braukšanai pa ceļiem 
un vieglos bezceļa apstākļos. 

2. Piemērotas moderniem SUV 
klases (sporta) automobiļiem un 
visurgājējiem

BrAuCOT PA CEļu

Drošība

Komforts

Nobraukto jūdžu skaits

BrAuCOT PA BEzCEļIEm

Saķere

Izturība

Automātiskā attīrīšanās

īPAšīBAs

Stingri izveidota centrālā struktūras daļa, 
viengabalaini slēgta malas struktūra un 
papildu izbīdītie elementi protektora raksta 
blokos.

Ļoti stingra struktūra.

IEDArBīBA

Liels saķeres leņķu skaits 

Lieliskas saķeres īpašības, braucot 
vienkāršos bezceļa apstākļos

Ekspluatācijas īpašību salīdzināšana.

LABums

Lieliska vadāmība un neparasti īss 
bremzēšanas ceļš uz sausa ceļa seguma.

Vadība 103 %

Akvaplanēšana 101 %Rites pretestība 
108 %

Rites troksnis
104 %

Bremzēšana uz sausa ceļa 
seguma 100 %

Bremzēšana uz slapja 
ceļa seguma 106 %

Sniegs 106 %

Nobraukto km 
skaits 128 %

Triecienizturība bezceļu 
apstākļos 108 %

ContiCrossContact™ LX = 100 %
ContiCrossContact™ LX 2

ContiCrossContact™ LX 2

Pateicoties stabilai struktūrai, 
uzlabojas spēka nodošana pagriezienos.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

C, E

sAķErE Ar sLAPju CEļu 

C

ĀrējAIs TrOKsNIs

70–73 dB

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Vanco 2 = 100 %
ContiVanContact™ 200

viss par riepām viss par riepām
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Eagle F1 Asymmetric 2

EfficientGrip Performance

Labi marķējuma rādītāji, 
C/B marķējuma kategorija 

Labi marķējuma rādītāji, 
B/A marķējuma kategorija

•	 Jauna konstrukcijas forma bremzējot ļauj 
palielināt saskares virsmu

•	 Īsākais bremzēšanas ceļš uz slapja un 
sausa ceļa.*

•	 Uzlabota saskare ar ceļu 
bremzēšanas laikā

 Īsāks bremzēšanas ceļš uz slapja un 
sausa ceļa.

•	 Uzlabo saķeri uz slapja 
un sausa seguma

 Uzlabo vadāmību uz slapja un sausa 
seguma.
•	 Viegla konstrukcija
 Samazina degvielas patēriņu. Uzlabo 
vadāmību uz sausa seguma.
•	 Palielina griezes stingrību
Uzlabo vadāmību un bremzēšanu uz 
sausa seguma.

“Sabalansētas, teicamas riepas bez jebkādiem trūkumiem vai nepilnībām. 
Dinamiska vadāmība uz slapja ceļa seguma, īss bremzēšanas ceļš uz slapja un 
sausa ceļa seguma, zema rites pretestība.”Autobild #9-2012

EfficientGrip Compact

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

C

sAķErE Ar sLAPju CEļu

B–C

ĀrējAIs TrOKsNIs

68–70 dB

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

B–C

sAķErE Ar sLAPju CEļu

A–B

ĀrējAIs TrOKsNIs

67–69 dB

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

B–E

sAķErE Ar sLAPju CEļu

A–C

ĀrējAIs TrOKsNIs

65–72 dB

•	 Lielāki plecu bloki nodrošina labāku sānu 
stingrību, uzlabojot sniegumu pagriezienos

•	 Par 3% labāka vadāmība uz slapja ceļa *

•	 Par 5% mazāks svars un samazināta rites 
pretestība, salīdzinot ar iepriekšējo modeli

•	 Par 23% zemāka rites pretestība*

* Salīdzinātas ar 3 galveno konkurentu riepu 
vidējiem rādītājiem. Bremzēšanas attālums uz 
slapja ceļa no 80 km/h līdz 20 km/h, ko noteicis 
TÜV SÜD Automotive 2010. gada decembrī; 
riepas izmērs: 255/40R19; testa
automobilis: Audi A7; vieta: Mireval (FR) un 
Garching (GE); ziņojuma Nr.: 76244706-1.

•	 Par 10% labāka veiktspēja, 
bremzējot uz slapja ceļa 
seguma*

•	 Par 3% labāka vadāmība uz 
slapja ceļa seguma*

•	 Par 7% zemāka rites pretestība*

•	 Par 10% zemāka rites 
pretestība*

FuelSaving tehnoloģija nodrošina 
zemāku degvielas patēriņa un 
oglekļa dioksīda izmešu līmeni.

•	 Par 6% īsāks bremzēšanas ceļš 
uz slapja ceļa seguma**

Iestrādātās 3D lameles nodrošina 
labāku bremzēšanas spēku, 
samazinot bremzēšanas attālumu.

•	 Par 5% īsāks bremzēšanas ceļš 
uz sausa ceļa seguma** 

Lielāks nobraukums un augstāks 
komforta līmenis.** 

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

B–E

sAķErE Ar sLAPju CEļu

B–E

ĀrējAIs TrOKsNIs

67–70 dB

EfficientGrip SUV Īsāks bremzēšanas ceļš uz slapja 
un sausa ceļa
•	 Protektora sastāvā izmantotas 

sveķu saistvielas
•	 3D lameles protektora plecu 

daļā
•	 Uzlabota protektora raksta 

gredzenveida stingrība

Labāks nobraukums
•	 Ar datora palīdzību 

optimizēta karkasa forma un 
protektora stingrība

Uzlabota vadāmības un 
stūrēšanas precizitāte
•	 Mazāks riepas svars
•	 Uzlabota sānu stingrība
•	 Jauna kordu zonas forma

Par 10% mazāki rites pretestības 
rādītāji.* Retāk jāapstājas, lai
uzpildītu degvielu.

*Testu, salīdzinot ar iepriekšējo modeli, veica 
TÜV SÜD Automotive 2011. gada septembrī-
oktobrī; riepas izmērs: 215/65R16 98H; 
transportlīdzeklis: VW Tiguan 2.0 TDI; vieta: 
Mirevāla (Francija) un Garčinga (Vācija); 
ziņojuma Nr.: 76247158. **Salīdzinātas ar 3 
galveno konkurentu riepu vidējiem rādītājiem. 
Bremzēšanas ceļš uz slapja ceļa seguma no 80 līdz 
20 km/h, bremzēšanas ceļš uz sausa ceļa seguma 
no 100 līdz 0 km/h. Mērījums veikts TÜV SÜD 
Automotive 2011. gada septembrī-oktobrī.

Par 10% labākas, bremzējot uz slapja ceļa, salīdzinot ar vidējo sniegumu 
konkurentiem*
Izcili marķējuma rādītāji, B/A marķējuma kategorija

Sport BluResponse

“ĪSI BREMZĒŠANAS BLOKI”
Ar plašāku pamata rādiusu, 
kas izlīdzina bloka virsmai 
vienmērīgu spēka sadali 
bremzēšanas laikā un nodrošina 
labāku bremzēšanas veiktspēju.

OPTIMIZĒTA FORMA UN 
KONSTRUKCIJA 
Mazāka rites pretestība, 
samazināts svars un karkasa 
deformācija.

NO UHP AIZGŪTAIS 
SASTĀVS MITRAM CEĻA 
SEGUMAM
No autosporta aizgūtie polimēri 
pielāgojas ceļa virsmai, kā arī 
uzlabo saķeri ar slapju ceļu un 
bremzēšanas veiktspēju.

MAZĀK SILSTOŠI KOMPO-
NENTI
Uzlabota molekulārā kohēzija, 
kas samazina siltuma 
uzkrāšanos un tāpēc nodrošina 
mazāku rites pretestību

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

B–C

sAķErE Ar sLAPju CEļu

A–B

ĀrējAIs TrOKsNIs

67–68 dB

Visa minētā informācija ir spēkā laikā, kad informācija tika sagatavota. Vērtējums var mainīties atkarībā no riepas 
izmēra. Lai uzzinātu jaunāko informāciju, lūdzu jautājiet savam riepu pārdevējam vai skatiet www.dunlop-tires.lv
*) Salīdzinātas ar četru galveno konkurentu riepu vidējiem rādītājiem. Pārbaudi 2012. gada septembrī veica TÜV 
SÜD Automotive pēc Goodyear Dunlop pasūtījuma. Riepas izmērs: 205/55 R16 91V; testa automašīna:
VW Golf, pārbaudes vietas: Mirevāla (Francija), Papenburga (Vācija) un Garčinga (Vācija); ziņojums Nr. 76249744

viss par riepām viss par riepām
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“Dinamiska un sportiska vadāmība uz slapja un sausa ceļa seguma, laba 
stabilitāte un īss bremzēšanas ceļš uz slapja seguma.”
Autobild, 2012. gada 9. nr.

StreetResponse+
Standarta riepas izvēlīgiem vadītājiem

PROGRESĪVS GUMIJAS SASTĀVS
Samazina riepas rites pretestību.
 

MAINĪGA BLOKU-RIEVU ATTIECĪBA
Sniedz izcilu pretestību akvaplanešanai un lielāku 
stabilitāti uz ceļa.
 
LIELĀKS SASKARSMES LAUKUMS AR CEĻU
Labāka stabilitāte un stūrēšanas precizitāte.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

C–E

sAķErE Ar sLAPju CEļu

C

ĀrējAIs TrOKsNIs

68–71 dB

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

B–C

sAķErE Ar sLAPju CEļu

A–B

ĀrējAIs TrOKsNIs

67–78 dB

Sport Maxx RT

 ADAPTĪVS SAVIENOJUMS
Nodrošina lielāku 
saķeri, pielāgojoties ceļa 
mikrostruktūrai, lai palielinātu 
saskari.

PLECA BLOKI
Liela stingrība un liels gu-
mijas apjoms, lai nodrošinātu 
vadāmību un saķeri pagriezien-
os.

BREMZĒŠANAS BLOKI
ar lielāku bāzes rādiusu 
novērš pacelšanu lielas slodzes 

ietekmē un tādejādi uzlabo 
bremzēšanas radītājus.

VIEGLĀ KONSTRUKCIJA
nodrošina veiklu rīcību un 
mazāku rites pretestību, 
gādājot par mazāku degvielas 
patēriņu.

All Terrain T/AKO

KONTROLE VISOS APVIDOS, ALL-ROAD 4x4 automašīnām (50% pa ceļiem,
50% pa bezceļiem).

•	 Izcilas vilces īpašības jebkurā apvidū.
•	 Nepārspējams spēks un ilgs lietošanas laiks (Trigard struktūra).

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

E–G

sAķErE Ar sLAPju CEļu

A, C

ĀrējAIs TrOKsNIs

75 dB, 77 dB

Intensa HP

1. Izcili nobraukuma rādītāji
•	 Uzlabots gumijas sastāvs 

zemākai rites pretestībai
•	 Jauns kvarca savienojums 

ar polimēru maisījumu 
lielākam nobraukumam

•	 Optimizēts protektora 
bloku dizains

•	 Optimizēta bloku un rievu 
attiecība

2. Nepārspējami bremzēšanas 
un vadāmības rādītāji uz slapja 
ceļa
•	 Liels skaits asu šķautņu
•	 Optimizēts bloku izvieto-

jums protektora plecu daļā 
un vidējā līnijā

•	 Jauns kvarca protektora 
gumijas maisījums

3. Zema rites pretestība
•	 Optimizēta viegla 

svara riepas kon-
strukcija

•	 Jauns kvarca 
protektora gumijas 
maisījums

Nesen izstrādātā Intensa HP augstās veiktspējas riepa ir jaunas konstrukcijas 
riepa, kas kopā ar optimizēto protektora dizainu un visjaunāko kvarca savieno-
jumu vienlaikus nodrošina labus nobraukuma rādītājus un augstas veiktspējas 
standartus. Optimizētā riepas forma sekmē vienmērīgu nodilumu, savukārt pro-
tektora sastāvā izmantotais jaunais polimēru savienojums palielina nobraukumu.
Jaunais kvarca savienojums nodrošina arī labāku saķeri uz slapja seguma, 
tādējādi samazinot bremzēšanas ceļu un uzlabojot vadāmību.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

E–G

sAķErE Ar sLAPju CEļu

B–C

ĀrējAIs TrOKsNIs

68–70 dB

Trīs tehnoloģiskie jauninājumi lielākai degvielas ekonomijai un videi draudzīgākai 
riepai!

OPTIMIZĒTS PROFILS
Lielāka drošība: 
par 10% vairāk virsmas saskarē ar 
ceļu teicamai saķerei (2).

LIELĀKA DEGVIELAS 
EKONOMIJA UN ILGĀKS 
KALPOŠANAS LAIKS: 
jaunajā patentētajā Eco’N’Grip 
tehnoloģijā ir izmantota formula, 
kas uzlabo molekulāro kohēziju un 
ierobežo riepas uzkaršanu.

IEKŠĒJAIS SLĀNIS
Lielāka degvielas ekonomija:
polimēru slānis zem protek-
tora uzlabo rites pretestību un 
samazina enerģijas patēriņu.

Ātruma indeksi: T, H, V 
Profils: 70 līdz 50
Diska diametrs: 14” līdz 16”

Energy™ Saver+ 

DEGALų NAuD.  EFEKTyvumAs

B – C

suKIBImAs su šLAPIA DANGA

A – B

IšOrINIs TrIuKšmAs

67 – 68 dB

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

B–C

sAķErE Ar sLAPju CEļu

A–B

ĀrējAIs TrOKsNIs

67–68 dB

viss par riepām viss par riepām
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KinergyEco K425

Moderna pasažieru automobiļu riepu koncep-
cija jau atbilst nākotnes standartiem:

•	 Zemās rites pretestības dēļ, nodrošināts 
pazemināts degvielas patēriņš;

•	 Veiktspēju un komfortu nodrošina 
vibrācijas aizsardzības tehnoloģija;

•	 Jauno bloku izvietojums nodrošina 
klusāku braukšanu un labāku 
automobiļa manevrētspēju.

vIDEs AIzsArDzīBA

Degvielas taupīšanas kompozītmateriālu 
tehnoloģija

DEGvIELAs TAuPīšANAs TEHNOLOģIjA 

Lielāks skaitlis nozīmē labākas 
ekspluatācijas īpašības
  
Īpašā „Hankook Tire“ tehnoloģija palīdz 
samazināt degvielas patēriņu par 12 pro-
centiem.

Attīstīta degvielas taupīšanas 
kompozītmateriālu tehnoloģija

vIDEI DrAuDzīGAs 

  
TAuPA DEGvIELu  

Tiek taupīta patērētā degviela un 
samazināti CO2 izmeši.

DrOšīBA 

LABĀKAs

sAķErE uz sLAPjA CEļA 

„Zāģa zobu“ tipa tehnoloģija ir 
paredzēta auto vadīšanai uz slapja ceļa.

„zĀģA zOBu“ TIPA TEHNOLOģIjA

Labākās ekspluatācijas īpašības uz 
slapja ceļa.

ērTums

vIBrĀCIjAs vADīBAs TEHNOLOģIjA

Uzlabota vibrācijas vadības tehnoloģija 
vēl vairāk atvieglo transportlīdzekļa 
vadīšanu.

Dinamiska un sportiska kontrole uz slapjiem un sausiem ceļiem. Teicama 
stabilitāte un īss bremzēšanas ceļš uz slapjiem ceļiem.
2012. ,,Autobild,, Nr. 9

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

B, C, E, F

sAķErE Ar sLAPju CEļu

B, C, E

ĀrējAIs TrOKsNIs

68–71 dB

Iekšmala       Ārmala

1.
.1

2.

.2

.3

 KINERGY ECO                                  PARASTĀS 

„Hankook Tire“ izpētes un attīstības ziņojums

R
ite

s
p

re
te

st
īb

a

+ 12 %

Ekspluatācijas īpašību diagramma

„Ventus Prime 2“ riepām ir izmantots trīs rādiusu profils, kas nodrošina 
maksimālu saķeri pie maksimāla ātruma vai asu pagriezienu laikā uz slapja ceļa.

Ventus Prime2 K115

Vadīšana uz sausa ceļa

Bremzēšana uz slapja 
ceļa

Rites pretestība

Braukšana

Sāniskā saķere uz slapja ceļa 

sNIEGums

Protektoru zīmējums, kas ir radīts, 
balstoties uz bioniku, ļauj uzlabot 
saķeri
DrOšīBA

TEHNOLOģIjA, KAs NODrOšINA 

LABĀKu sNIEGumu uz sLAPjA 

CEļA vENTus

Prime riepām ir izmantots trīs 
rādiusu profils, kas nodrošina 
maksimālu saķeri mitros 
apstākļos. Labāks sniegums uz 
slapja ceļa

vIDE

Jaunās paaudzes silīcija dioksīda 
kompozītmateriālu tehnoloģija
mODIFICēTs mOLEKuLu ķēDEs 

GALA rIsINĀjums (sBr)

Mazāka rites pretestība un labāks 
sniegums bremzēšanas laikā
AuGsTAs DIsPErsIjAs sILīCIjA 

DIOKsīDs

Labāks sniegums uz slapja ceļa
vIDEI DrAuDzīGI 

KOmPOzīTmATErIĀLI

Protektora zīmējums, kas radīts, iz-
mantojot bioniku – uzlabo saķeres 
īpašības

jAGuĀrA zOBu FOrmAs 

zīmējums, rADīTs, LAI 

NODrOšINĀTu LABĀKu sAķErI

Ātruma palielināšanas un 
pagriezienu veikšanas laikā 
optimāla sānu saķere tiek 
uzturēta, izmantojot jaguāra 
zobu formas zīmējumu. Tas ļauj 
uzlabot vadīšanu visos braukšanas 
apstākļos.

Vadīšana uz slapja 
ceļa

Bremzēšana uz sausa 
ceļa

Gareniskā saķere uz slapja ceļa

Troksnis

Ventus Prime = 100 %
Ventus Prime 2

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

B, C, E, F

sAķErE Ar sLAPju CEļu

A, B, C, E

ĀrējAIs TrOKsNIs

68–71 dB

 VENTUS PRIME 2                          PASTĀVOŠAIS PRODUKTS 

Rezultāti braukšanai uz slapja ceļa
Uzņēmuma „Hankook Tire“ veiktais tests

V
ad

ām
īb

a 
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p
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 c
eļ

a

+ 19 %
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Optimo K415

Dinamiska un sportiska kontrole uz slapjiem un sausiem ceļiem. Teicama 
stabilitāte un īss bremzēšanas ceļš uz slapjiem ceļiem. 
2012. ,,Autobild,, Nr. 9

1. Bezšuvju augšējais slānis: 
uzlabota vienmērība, kas nodrošina 
mierīgu braucienu un uzlabotu izturību.

2. Platas, augsta spriegojuma tērauda 
jostas:
tiek uzlabots protektoru spēks, 
nodrošinot tiešāku stūrēšanas reakciju un 
samazinātu nolietojumu.

3. Bezšuvju apmales stieple un augsta 
spriegojuma modulārais apmales
pildījums: 
uzlabo stabilitāti pie palielināta ātruma 
un braukšanas komfortu. Maksimizē 
stūrēšanas reakciju un izturību.

PrOTEKTOru KONsTruKCIjA:

1. Plata vidējā rieva
Uzlabo vadīšanu un saīsina bremzēšanas 
attālumu.

2. Sānu šķērsrievas
Uzlabo transportlīdzekļa vadīšanu 
uz sausa ceļa un novērš snieguma 
pasliktināšanos lietainā laikā.

3. 4 kanālu ūdens novadīšanas sistēma
Četru rievu - ūdens novadīšanas kanālu 
- optimāls platums un izvietojums 
nodrošina drošību uz slapjiem ceļiem.

4. Sānu ribojuma bloks
Samazina vibrāciju, uzlabojot braukšanas 
komfortu un nodrošinot precīzāku 
vadību.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

C, E, F

sAķErE Ar sLAPju CEļu

B, C, E

ĀrējAIs TrOKsNIs

68–71 dB

.4

.1

.2

.3

.1

2.

3.

Jaunākās “VENTUS S1 evo2” - augstākās pakāpes ekspluatācijas īpašību UHP 
riepas.
“VENTUS S1 evo2” riepas radītas uz “DTM Technology” tehnoloģijas pamata

Ventus S1 evo2

1. Triju slāņu bloks

Kad riepas nodilums tuvojas TWI (protektora 
nodiluma indikators), uzlabojas saķeres spēka 
īpašības!
 
Pakāpienveida ārējās šķautnes bloku izvieto-
jums paredzēts palielināt riepas virsmas kon-
takta laukumu, pieaugot nodiluma pakāpei.

2. VAI lameļu sistēma (centrēšanas indika-
tors)

Vizuālās centrēšanas indikatora (VAI) lameļu 
sistēma ļauj viegli pārbaudīt riepu centrēšanu. 
Salīdziniet lameļu nodilumu, kas atrodas uz 
abām riepas joslām, un tad attiecīgi no jauna 
izlīdziniet.

3. Dzesēšanas sistēma un iekšējais saspiestā 
gaisa dzesētājs

Dzesēšanas sistēma – palielināts kontakta 
laukums rada strauju karstuma izplatīšanos 
un nodrošina lieliskas braukšanas īpašības 
dažādos stūrēšanas apstākļos. Iekšējais 
saspiestā gaisa dzesētājs – karstumu regulē 
riepas virsmas padziļinājumos izveidojusies 
turbulence.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

B, C, E

sAķErE Ar sLAPju CEļu

A–C

ĀrējAIs TrOKsNIs

69–72 dB

.3

.2

.1

Nodilums

Pretestība

Pirms lietošanas 

Saskares laukums

Bremzēšana uz 
slapja ceļa seguma

Bremzēšana uz sausa 
ceļa seguma

Parastās riepas = 100 %
Ventus S1 evo2

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Saskares laukums

Pēc lietošanas

Saskares laukums

Pēc lietošanas

viss par riepām viss par riepām
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Braukšanas īpašības pa slapju ceļa 
segumu
Taisni 4 kanālu padziļinājumi

Vadāmības īpašības

Dynapro HP RA23

Riepas, kas raksturojas ar lieliskām ekspluatācijas un braukšanas īpašībām, 
paredzētas jaudīgiem visurgājējiem un sporta (SUV) automobiļiem.

•	 Dinamisks protektors nodrošina stilu un maksimālu drošību.
•	 Lielisks braukšanas komforts un līdz minimumam samazināts troksnis.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

B, C, E, F

sAķErE Ar sLAPju CEļu

B, C, E

ĀrējAIs TrOKsNIs

69–73 dB

Snieguma karte

Parasta riepa 1 = 100 %
Parasta riepa 2

Troksnis

Vadāmība, braucot pa 
slapju ceļa segumu

Bremzēšana, braucot 
pa slapju ceļa segumu

Bremzēšana, braucot pa 
sausu ceļa segumu

Braukšana

Vadāmība, braucot pa 
sausu ceļa segumu

Braukšana bezceļos

Apļa izbraukšanas laiks, 
braucot pa slapju ceļu

Bremzēšana, braucot 
pa apsnigušu ceļa 
segumu

Dynapro HP 

.2

.1

2 soļu pārejoši kanāli
Ūdens tiek strauji novadīts no protektora 
virsmas, un šādā veidā notiek izvairīšanās 
no hidroplanēšanas.

Parasta riepa

Dynapro HP

Centrālā šķautne
Aiztur hidroplanēšanas un 
akvaplanēšanas iedarbību.

Troksni mazinoši iegriezumi
Sargā no protektora zīmējuma 
radītās skaņas.

Ventus ST RH06

1. Apmaļu stiprināšanas stieple bez šuvēm: 
uzlabo stabilumu pie paaugstināta ātruma 
un nodrošina komfortablu braucienu.

2. Augsts apmales pildījums: Maksimizē 
stūrēšanas reakciju, stabilumu pie 
paaugstināta ātruma un izturību.

3. Platas, augsta nospriegojuma tērauda 
jostas: uzlabo protektora stiprību, 
nodrošinot labāku stūrēšanas reakciju un 
ilgāku kalpošanas mūžu.

4. Divi bezšuvju slāņi: uzlabo 
vienmērīgumu, nodrošinot komfortablu 
braucienu un izturību.

5. Loka protektors: uzlabo aizsardzību pret 
ārējiem triecieniem vai skrambām.

Konstrukcijas īpašības

„VENTUS ST“ nodrošina augstu kvalitāti 
gan iekšpusē, gan ārpusē. Datorizēts pro-
tektoru zīmējums un augstu tehnoloģiju 
kompozītmateriālu izmantošana ir ļāvu 
padarīt VENTUS ST par pasaules klases 
konkurentu ātri augošajā augsta snieguma 
apvidus automašīnu tirgū.

Protektoru zīmējums

Inovatīvā augsta snieguma apvidus 
automašīnu riepa izmanto „V“ formas pro-
tektoru zīmējumu, kas nodrošina labāku 
vadīšanu gan sausos, gan slapjos apstākļos. 
Kompozītmateriāls un kopējā konstrukcija 
nodrošina optimālu vilci visos ceļu segu-
mos, apsteidzot konkurentus.

Troksnis

Radītais troksnis tiek minimizēts, pate-
icoties jaunizstrādātai vairāku apakšsoļu 
tehnoloģijai; tas ir pirmais DDPT (– Dual 
Depth Pitch Theory - dubultā dziļuma 
soļu teorijas) pielietojums.
Šī tehnoloģija kombinācijā ar 5 soļu 
konstrukciju nodrošina lielisku akustisko 
komfortu.

Samazināts nolietojums

Apvienojot datorizētu slāņu līniju izstrādi 
ar pēdas formas optimizāciju, ir sasniegts 
izcils protektoru nolietojuma līmenis, kas 
ir neparasti augsta snieguma riepai.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

C, E

sAķErE Ar sLAPju CEļu

C

ĀrējAIs TrOKsNIs

71–75 dB

1. 2.

4.

5.

3.

viss par riepām viss par riepām
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Dynapro AT-M RF10

Riepas, kas raksturojas ar lieliskām ekspluatācijas un braukšanas īpašībām,
paredzētas jaudīgiem visurgājējiem un sporta (SUV) automobiļiem.

1. Speciāls kompozītmateriāls: speciāls 
kompozītmateriāls.
2. Pastiprināts segums zem protektoriem: 
palīdz izvairīties no iekšējiem bojājumiem, 
kurus var radīt triecieni bezceļu braukšanas 
laikā.
3. Neilona stiprinātas jostas: lielākas 
izturības jostas.
4. Lielākas stiprības jostas: palielina 
stabilitāti vadīšanas laikā un izturību.
5. Gumijas slānis, kas ir stiprināts 
ar iekšējo ieliktni: palīdz samazināt 
bojājumus, kurus var radīt triecieni bezceļu 
braukšanas laikā.
6. Stiprināts karkass un gumijas slānis: 
Uzlabo braukšanu kalnā un vadīšanas 
stabilitāti gan uz ceļa, gan bezceļa 
apstākļos.
7. Apmaļu stiprināšanas stieple bez 
šuvēm: Novērš apmaļu atdalīšanos bezceļu 
apstākļos pie zema gaisa spiediena.

Konstrukcijas īpašības/priekšrocības

Viļņveida iecirtumi
Dziļi divu pakāpju iecirtumi uzlabo 
protektoru kalpošanas mūžu un uzlabo 
sniegumu uz slapja ceļa.

Zigzaga formas bloka šķautne
Nodrošina teicamu saķeri mitros, ledus un 
sausos apstākļos.

Akmeņu izstūmējs
Akmeņu izstūmēji centra un sānu rievās 
palīdz novērst bojājumus, kurus rada 
akmeņi vai ārēji triecieni, kā arī uzlabo 
vadīšanas uzticamību.

Rievas ar zobotām malām (patentētas)
Zoboto malu rievas, kas atrodas starp 
protektoru blokiem, uzlabo riepu šķautņu 
„kodienu“, tādējādi palielinot vilces 
sniegumu bezceļu apstākļos.

Stūraina sānu rieva
Uzlabo velci slapjos apstākļos, un 
nodrošina pašattīrošo funkciju, izstumjot 
dubļus.

Protektoru zīmējums
Asā šķautne, kas līdzīga tīģera zobiem, 
ļauj radīt agresīvu, izaicinoša izskata un 
līdzsvarotu bloku dizainu.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

E–F

sAķErE Ar sLAPju CEļu

E

ĀrējAIs TrOKsNIs

73–74 dB

Ekspluatācijas īpašību diagramma

A konkurents
B konkurents
Dynapro AT-m

Vibrācija Vadāmība uz sausa ceļa

Vadāmība uz slapja ceļa
Troksnis

Vadāmība

1. 

2.

3.

.4
5.

6.

7.

Dynapro MT RT03

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

X *

sAķErE Ar sLAPju CEļu

X *

ĀrējAIs TrOKsNIs

X *

 DYNAPRO MT RT03        A KONKURENTS           B KONKURENTS               PARASTĀS  

Testu rezultāti

Bezceļa apstākļos
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B
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1. Neilona stiprinātas jostas: uzlabots 
spēks.
2. Lielākas stiprības jostas: uzlabo 
vadīšanas stabilitāti un izturību.
3. Uzlabota apvidus braukšanas stabilitāte

Akmeņu izstūmēji
Akmeņu izstūmēji, kas ir izvietoti vidus 
un sānu rievās, palīdz aizsargāt riepu no 
akmeņiem un ārējiem triecieniem un 
uzlabo vadīšanas uzticamību.

Protektori zem rievām (patentēts)
Bezceļu virsmās esošie priekšmeti rada 
īpašu risku riepas sāniem. Hankook riepām 
ir pievienots unikāls zemrievas protektors, 
kas novērš trieciena radītos bojājumus 
un mīkstina ārējos triecienus, uzlabojot 
braukšanas drošību.

Izcila vilce

„V“ formas centra bloks
Aisbergu atgādinošā forma ne tikai 
izskatās lieliski, bet arī nodrošina saķeri pie 
jebkādiem apstākļiem, uzlabojot vilci.

Smaila bloka šķautne
Bloka šķautnei ir smails slīpais leņķis, 
uzlabojot spēju „ierakties“ mīkstā zemē.

Zigzaga formas sānu izciļņi
Zigzaga formas sānu zīmējums ļauj 
sasniegt labāku apvidus vilci (pie sau-
siem apstākļiem: 100 km/h, pie mitriem 
apstākļiem: 80 km/h).

Atvērtas un platas rievas
Rievas ir izveidotas tā, lai izstumtu 
netīrumus un nodrošinātu ideālu saķeri. 

Sānu aizsardzības bloks 
Sānu apsardzības bloks no protektoru 
zīmējuma līdz sānu sieniņas centram ir 
veidots ar atraktīvu spēcīgu dizainu un 
aizsargā pret izvirzītu priekšmetu radītiem 
triecieniem. Tas tāpat uzlabo vilci mīkstā 
zemē un aizsargā pret grambu un bedru 
radītiem bojājumiem.

2.

1.a.
b.
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Samazina nodilumu un uzlabo 
bremzēšanas īpašības, automobilim braucot 
pa sausu ceļa segumu

Nobraukums
Vislabākās trokšņa īpašības tiek odrošinātās 
pateicoties optimizētai soļu secībai. Iz-
mantojot optimizētu profilu, tiek uzlabota 
degvielas efektivitāte, jo braukšanas laikā 
līdz minimumam tiek samazināti enerģijas 
zudumu. 
 

Vantra RA18
Vasaras radiālās riepas, kas paredzētas komerciāliem kravas automobiļiem un 
transportieriem.

Īpaši izturīgas riepas ar ilgāku darbmūžu, kas ilgi nenodilst un ir ar palielinātu saķeres 
spēku. Visas šīs īpašības tiek nodrošinātās, izmantojot platu pēdas nospiedumu, kā arī taisnu 
padziļinājumu un agresīvus iegriezumus.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

C, E, F

sAķErE Ar sLAPju CEļu

C

ĀrējAIs TrOKsNIs

70 dB
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Tradicionālā secība
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Parasta riepa
Vantra RA18

.1

.2

Bremzēšana

Bremzēšana

Bremzēšanas ceļš

Bremzēšanas ceļš

Jaunās riepas Bravuris 2 – tik daudz braukšanas prieka par tik zemu cenu! Ba-
rum ātrākās universālās riepas ilgstošam lietošanas priekam.

Riepas Brillantis 2 nodrošina nevainojamu taupību un ilgu darbmūžu.
Līdzsvarotās braukšanas īpašības un precīzā stūrēšanas reakcija ļauj šīs riepas 
uzskatīt par labu universālu risinājumu.

Barum Bravuris 2

Barum Brillantis 2

•	 Novatorisks asimetrisks pro-
tektora raksts.

•	 Lielāka kilometrāža, ko 
nodrošina datora optimizēts 
riepas profils un jaunākais 
silīcija savienojums.

•	 Vienmērīgs spiedi-
ena sadalījums samazinātai 
dilšanai.

•	 Lieli protektora segmenti rie-
pas ārmalā nodrošina stabilu 
vadāmību drošu bremzēšanu 
uz sausiem ceļiem.

•	 Lameļoti spraišļi nodrošina 
optimālu stūrēšanas precizitāti 
pat lielā ātrumā.

•	 Maksimālu vilktspēju un 
izcilu bremzēšanas jaudu 
nodrošina izturīgi protek-
tora segmenti. 

•	 Liels segmentu skaits 
riepas iekšmalā samazina 
akvaplanēšanas risku un 
garantē drošu bremzēšanu 
uz slapjiem ceļiem.

•	 Platās lietus rievas ātri un 
efektīvi izkliedē ūdeni.

•	 Jauns silīcija savienojums 
sniedz labāku saķeri uz 
slapjiem ceļiem.

•	 Plakans profils un vienmērīgs 
spiediena sadalījums uz 
virsmu.

•	 Liela kilometrāža ilgākam 
braukšanas priekam.

•	 Patīkami zems rites trokšņu 
līmenis.

•	 Asimetrisks protektora raksts 
ar cietu ārmalas plecu.

•	 Ievērojama ārmalas segmentu 
laterālā stiprība.

•	 Lielāka drošība kritisku 
stūrēšanas manevru laikā.

•	 Nepārtrauktas garenvirzie-
na rievas iekšmalā, šauras 
lameles riepas segmentos.

•	 Netraucēta ūdens 
plūsma un palielināta 
akvaplanēšanas drošība.

•	 Īsi bremzēšanas ceļi uz 
slapjiem ceļiem.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

E, F

sAķErE Ar sLAPju CEļu

C

ĀrējAIs TrOKsNIs

70–73 dB

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

E, F

sAķErE Ar sLAPju CEļu

C, E

ĀrējAIs TrOKsNIs

70 -72 dB

Dizaina īpašības
Optimizēts zīmējuma radītais troksnis
Centrālajā laukumā izmantota centrālā 
šķautne.
Skaņas spēka līmenis [pa2]
Tradicionālā harmonika [secība]
Izmantots optimizētās stingrības bloks.

Augsts degvielas patēriņš 
Mazs degvielas patēriņš
“Vantra” riepas, samazinādamas degvielas 
patēriņu, palielina kilometrāžu par 13%.

Drošība
Pateicoties uzlabotajām īpašībām, 
bremzējot uz slapja ceļa seguma, ir 
uzlabota drošība.
Bremzēšanas uz slapja ceļa virsmas 
mēģinājums (apstāšanās ceļš).

viss par riepām viss par riepām



64 65

Produktu jaunumiProduktu jaunumi

Barum Vanis

Bravuris 4x4” - ideāli piemērotas braukšanai pa ceļu un vieglos bezceļa 
apstākļos

Vanis – laba vadāmība un izcila braukšanas veiktspēja slapjos apstākļos ir šo 
riepu ievērojamākās īpašības.

Bravuris 4x4

•	 Laba vilktspēja mazākas slodzes 
gadījumā, pateicoties elastīgām 
lamelēm.

•	 Stingra saķere ar dažādu slodzi, 
ko nodrošina leņķī izvietotās 
rievas.

•	 Uzticama saķere visos virzienos, 
pateicoties daudzstūru protek-
tora segmentiem.

•	 Vienmērīgs nodilums, pate-
icoties plakanās riepas profilam.

•	 Robusta protektora segmentu 
struktūra riepām nodrošina ilgu 
darbmūžu.

•	 Protektora segmenti ir dažāda 
garuma, tādējādi samazinot 
trokšņu līmeni.

•	 Platas gredzenveida rievas 
izspiež ūdeni no protektora.

•	 Optimizēts protektora raksts 
samazina akvaplanēšanas 
risku.

•	 Jaunais gumijas maisījums 
nodrošina lielu kilometrāžu.

•	 Īpaši līdzena kontūra, vienāda 
stingrība.

•	 Laba saķere ar ceļa virsmu.

•	 Droša bremzēšana gan uz mi-
tra ceļa, gan sausos apstākļos.

•	 Mazāka slīdēšana, vienāds 
zemes spiediena sadalījums.

•	 Ļoti mazs protektora nodi-
lums.

•	 Liela kilometrāža garantē 
ilgāku braukšanas prieku.

•	 Optimizēts riepu lameļu 
līmenis samazina augstākos 
trokšņa punktus.

•	 Augsta līmeņa braukšanas 
komforts, mazs riepu 
radītais troksnis.

•	 Īpaša cenas un kvalitātes 
attiecība.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

E 

sAķErE Ar sLAPju CEļu

C

ĀrējAIs TrOKsNIs

71–72 dB

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

E–G

sAķErE Ar sLAPju CEļu

C

ĀrējAIs TrOKsNIs

72–74 dB

“Debica Presto” riepas apvieno “Comfort” un “Superb” riepu īpašības: 
tehnoloģiski attīstīts dizains nodrošina lielu kilometrāžu un riepu lietošanu bez 
jebkādām problēmām, tanī pat laikā baudot labus ekspluatācijas parametrus. 

Debica Presto

Līdzenāks un platāks riepas profils
REZULTĀTS: liels nobraukums, kā arī 
vienāds un sabalansēts nodilums

Asimetrisks dizains ar nostiprinātiem ārējiem 
blokiem.
REZULTĀTS: neparasti laba saķere ar ceļa 
segumu pagriezienos.

Labāka bloku un padziļinājumu attiecība un 
lielāks saķeres laukums
REZULTĀTS: optimizēta saķere ar ceļa 
virsmu samazina bremzēšanas ceļu.

Jaunais protektora dizains, kas izceļas ar 
optimizētu stingrības sadalījumu.
REZULTĀTS: labāka vadāmība, braucot pa 
slapju ceļa segumu.

Protektors ir izgatavots no silīcija savienojuma
REZULTĀTS: labāka saķere braucot pa slapju 
ceļa segumu.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

E–G

sAķErE Ar sLAPju CEļu

C

ĀrējAIs TrOKsNIs

67–70 dB

Debica Navigator 2 (vissezonas)

Ekonomiska riepa gan vasarai, gan ziemai. Jaunā Navigator 2 nodrošina labāku 
nobraukumu un palielinātu veiktspēju uz slapja ceļu.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

C, E 

sAķErE Ar sLAPju CEļu

F

ĀrējAIs TrOKsNIs

67–70 dB

Pateicoties daudziem iegriezumiem protektora blokos, kas efektīvi izkliedē ūdeni, un uz 
silīcija bāzes esošajam riepu sastāvam, riepas nodrošina ļoti labu vadāmību, braucot pa slapju 
ceļa segumu. Bez citām īpašībām, pateicoties asimetriskajam protektora zīmējumam un 
nostiprinātai šķautnes zonai, riepas izceļas ar labām īpašībā, braucot pa sausu ceļa segumu.
4 šķautņu dizains ar dubultu centrālās līnijas šķautni nodrošina ātru reakciju uz stūrētāja 
kustībām. Uzlabota riepu kontūra nodrošina optimālu spiediena sadalījumu uz visas riepas 
kontakta laukuma, tādā veidā nodrošinot vienādu protektora nodilumu.
Tās ir riepas šoferiem ar augstām prasībām, kuri novērtē drošu braukšanu un komfortu, 
braucot lielā ātrumā.

1.

2.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.
1.

1.	 Protektora zīmējums ar platām 
visaptverošām rievām = efektīva ūdens 
novadīšana

2.	 6 ribu zīmējums ar šaurām radiālām 
rievām = zemāks trokšņu līmenis, 
vienāds nodilums un maksimāla ūdens 
izkliedēšana

3.	 624 radiālas lameles = visos leņķos 
nodrošināta saķere sniedz labāku 
vadāmību uz slapja ceļa

4.	 Dziļas vidējās rievas ar daudzām 
radiālām lamelēm = palielināta 
noturība pret akvaplanēšanu un labāka 
veiktspēja uz slapja, sniega un ledus 
klāta ceļa

viss par riepām viss par riepām
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Radītas un izgatavotas, vadoties pēc jaunākajām tehnoloģijām. 

Debica Furio

Moderns noteikta virziena protektoru raksts garantē maksimālu pretestību akvaplanēšanai. 
Agresīva centrālā daļa un dažāda dziļuma sānu bloki nodrošina lielisku saķeri un vadāmību 
gan uz slapjas, gan sausas ceļa virsmas.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

F

sAķErE Ar sLAPju CEļu

C

ĀrējAIs TrOKsNIs

68–69 dB

Ideāls ietaupījums!

Debica Passio 2

Jaunākā Debica vasaras riepa mazās, vidējās un kompaktklases automašīnām visa veida 
ceļiem. Palielināts nobraukums nesamazinot drošību un veiktspēju. Passio 2 ir ideāla riepa 
racionāliem un drošību cienošiem autovadītājiem.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

E, F

sAķErE Ar sLAPju CEļu

C, E

ĀrējAIs TrOKsNIs

69-71 dB

1.	 Optimizēts riepas profils ar lielāku 
kontaktvirsmas laukumu = labāka sas-
kare ar ceļu uzlabotam nobraukumam 
un labākai saķerei ar seguma virsmu

2.	 Stingri plecu bloki = palielināta plecu 
cietība uzlabotai kontrolei virāžās

3.	 Platas gareniskās rievas + palielināts 
radiālo rievu skaits = labāka noturība 
pret akvaplanēšanu

1.

2. 

3.
3.

4.

5.

6.
6.

1. Agresīva centrālā daļa = Liela vadāmības 
precizitāte

2. Pamatīgas rieviņas = Efektīva ūdens 
izspiešana

3. Lieli sānu bloki = Laba vadāmība

4. Noteikta virziena sānu protektoru raksts = 
Ūdens izspiešana bez turbulences

5. Optimāli iegriezumi = Papildus 
palīdzība, bremzējot vai paātrinot 
braukšanu pa slapju ceļa virsmu

6. Sānu iegriezumi = Pretestība 
akvaplanēšanai

1.

2.
2.

3.
3.

Nankang FT7

Nankang FT7

•	 Īpašs profila dizains ir piemērots, 
lai uzlabotu riepas stingrību un 
braukšanas stabilitāti.

•	 Protektoru virsma ir paplašināta un 
sānu rievas ir samazinātas, lai uzlabotu 
manevrēšanas sniegumu.

•	 Zigzaga formas galvenās rievas kon-
strukcija ir piemērota dubļainu ceļu 
apstākļiem.

•	 Pakāpeniski paplašināts apakšrievu 
zīmējums ir paredzēts tam, lai 
efektīvāk izstumtu grants seguma 
materiālu pagriezienu veikšanas 
laikā.

•	 Sānos ir izvietota trokšņa 
novēršanas josla, kas novērš 
pāragru nolietojumu un samazina 
trokšņa radīšanu uz ceļa.

DEGvIELAs PATērIņA EFEKTIvITĀTE

E

sAķErE Ar sLAPju CEļu

E

ĀrējAIs TrOKsNIs

73 dB

Manevrēšana

Degvielas ekonomijaIzturība

Komforts

Zems troksnis

Ūdens 
novadīšana

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Etiķešu izmēri var mainīties atkarībā no riepas izmēra.
Sīkāku un aktuālāko informāciju meklējiet riepu tirdzniecības vietās.
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montāžas un balansēšanas iekārtas

Riepu montāžas iekārtas

Riepu montāžas stends 
pusautomāts

Manuāla montāžas ierīces 
fiksācija.

Riepu montāžas iekārta 
pusautomāts

Manuāla montāžas ierīces 
fiksācija.

Riepu montāžas stends 
automāts

Riepu montāžas stends 
automāts, ar iebūvētu 
triecienpumpēšanas sistēmu

Riepu montāžas stends 
automāts

Automātiski atverams un 
fiksējams montāžas „elkonis“. 
Pneimatiska montāžas ierīces 
fiksācija.

diska fiksācija: 
10-22.5’’;
maks. diska platums: 
12’’;
maks. riepas diametrs:
 1030 mm;
riepas atspiešanas spēks: 
3000 kg;
saspiestā gaisa darba spiediens:
8-10 bar.

diska fiksācija: 
10-24’’;
maks. diska platums: 
12’’;
gaisa darba spiediens: 
8-10 bar.

diska fiksācija: 
10-24’’;
maks. diska platums: 
12’’;
gaisa darba spiediens: 
8-10 bar.

diska fiksācija: 
10-22.5’’;
maks. diska platums: 
12’’;
maks. riepas diametrs: 
1050 mm (41”);
riepas atspiešanas spēks: 
3600 kg;
gaisa darba spiediens: 
8-10 bar.

gaisa eļļotājs;
montāžas lāpstiņa.

eļļotājs;
pumpēšanas pistole ar 
manometru;
montāžas lāpstiņa.

eļļotājs;
pumpēšanas pistole ar 
manometru;
montāžas lāpstiņa.

gaisa eļļotājs;
montāžas lāpstiņa.

mODELIs, rAžOTĀjs

mODELIs, rAžOTĀjs

mODELIs, rAžOTĀjs

mērķIs

mērķIs

mērķIs

mērķIs

TEHNIsKIE PArAmETrI:

TEHNIsKIE PArAmETrI:

TEHNIsKIE PArAmETrI:

TEHNIsKIE PArAmETrI:

sTANDArTA KOmPLEKTĀCIjA:

sTANDArTA KOmPLEKTĀCIjA:

sTANDArTA KOmPLEKTĀCIjA:

sTANDArTA KOmPLEKTĀCIjA:

G7240.20, RAVAGLIOLI (Itālija)

mODELIs, rAžOTĀjs

T524, SCT Lift (Ķīna)

T624IT, SCT Lift (Ķīna)

G6441.20, RAVAGLIOLI (Itālija)



Riepu montāžas iekārta-
automāts

Automātiski atgāžama un 
pneimatiski fiksējama montāžas 
statne. Riepas montāžas - 
demontāžas galvas automātiska 
pozīcijas iestatīšana un 
pneimatiska fiksācija. Riepu 
atspiedējam ir divvirzienu 
pneimocilindrs, kas nodrošina 
ātrāku riepas atspiešanu no 
diska.

Riepu montāžas iekārta-
automāts

Automātiski atgāžama un 
pneimatiski fiksējama montāžas 
statne. Riepas montāžas - 
demontāžas galvas automātiska 
pozīcijas iestatīšana un 
pneimatiska fiksācija. Riepu 
atspiedējam ir divvirzienu 
pneimocilindrs, kas nodrošina 
ātrāku riepas atspiešanu no 
diska.

Riepu montāžas iekārta-
automāts

Automātiski atgāžama un 
pneimatiski fiksējama montāžas 
statne. Riepas montāžas - 
demontāžas galvas automātiska 
pozīcijas iestatīšana un 
pneimatiska fiksācija. Riepu 
montāžas galds ar diviem 
atrumiem. Riepu atspiedējam 
ir divvirzienu pneimocilindrs, 
kas nodrošina ātrāku riepas 
atspiešanu no diska.

Riepu montāžas iekārta-automāts, 
neizmantojot montāžas lāpstiņu.

Automātiski atgāžama un pneima-
tiski fiksējama montāžas statne. 
Riepas montāžas - demontāžas gal-
vas automātiska pozīcijas iestatīšana 
un pneimatiska fiksācija. Galda 
griešanās ātrums mainās no pedāļa 
spiešanas spēka. Riepu atspiedējam 
ir divvirzienu pneimocilindrs, kas 
nodrošina ātrāku riepas atspiešanu 
no diska.

diska fiksācija no iekšpuses: 12-22.5”;
diska fiksācija no ārpuses: 10-20”;
maks. diska platums: 305 mm (12”);
maks. riepas diametrs: 1050 mm 
(41”);
galda griešanās ātrums: 7.3 apgr./
min.;
galda žokļu saspiešanas spēks: 1200 
Nm;
riepas atspiešanas spēks: 3600 kg;
gaisa darba spiediens: 8-10 bar;
barošana: 230/400V, 50 Hz, 3 Ph;
motora jauda: 0.75 kW.

diska fiksācija no iekšpuses: 13-24.5”;
diska fiksācija no ārpuses: 11-22”;
maks. diska platums: 305 mm (12”);
maks. riepas diametrs: 1050 mm 
(41”);
galda griešanās ātrums: 7.3 apgr./
min.;
galda žokļu saspiešanas spēks: 1200 
Nm;
riepas atspiešanas spēks: 3600 kg;
gaisa darba spiediens: 8-10 bar;
barošana: 230/400V, 50 Hz, 3 Ph;
motora jauda: 0.75 kW.

diska fiksācija no iekšpuses: 13-24.5”;
diska fiksācija no ārpuses: 11-22”;
maks. diska platums: 305 mm (12”);
maks. riepas diametrs: 1050 mm 
(41”);
galda griešanās ātrumi: 6,5-13 apgr./
min.;
galda žokļu saspiešanas spēks: 1200 
Nm;
riepas atspiešanas spēks: 3600 kg;
gaisa darba spiediens: 8-10 bar;
barošana: 230/400V, 50 Hz, 3 Ph;
motora jauda: 0.8-1.1 kW.

diska satveršana no iekšpuses: 12”-
26.5”;
diska fiksēšana no ārpuses: 10”-24”;
galda griešanās ātrums: 0-15 rpm;
maks. diska platums: 381 mm (15”);
maks. riepas diametrs: 1050 mm 
(41”);
galda žokļu saspiešanas spēks: 1200 
Nm;
riepas atspiešanas spēks: 3600 kg;
gaisa darba spiediens: 8-12 bar;
barošana: 200/265 V, 50 Hz, 1 Ph;
invertora tipa motors: 0.75 kW.

spiediena reduktors
gaisa eļļotājs;
montāžas lāpstiņa.

spiediena reduktors
gaisa eļļotājs;
montāžas lāpstiņa.

spiediena reduktors
gaisa eļļotājs;
montāžas lāpstiņa.

spiediena reduktors
gaisa eļļotājs.
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Zemprofila riepu montāžas 
palīgierīce ar papildus 
montāžas roku

LIVO – riepas demontāžas 
papildierīce

Patentēta riepas demontāžas 
papildierīce riepu montāžas 
stendiem, lietošanai bez 
montāžas lāpstiņas. 

Riepu montāžas stends 
automāts

Riepu montāžas iekārta 
automāts, ar iebūvētu 
triecienpumpēšanas sistēmu un 
palīgroku zemprofila riepām

Riteņu balansēšanas stends

Riteņu balansēšanas iekārta ar 
manuālu datu ievadi.

Stendam G6441.20, G7441.20, 
G7441.22, G7441VI.22

VIDEO:
http://www.ravaglioli.com/en/
video

Var tikt pielietota stendiem 
G7441.20, G7441.22, 
G7441IV.22.

VIDEO:
http://www.ravaglioli.com/en/
video

diska fiksācija: 
10-24’’;
maks. diska platums: 
12’’;
gaisa darba spiediens: 
8-10 bar.

balansējamo disku diametrs:
10-24”;
balansējamo disku platums: 
1.5-20”;
diska izmērus ievade - manuāla;
balansēšanas apgriezieni: 
200 apgr./min;
precizitāte : 
±1g;
riteņa svars: 
65 kg.

eļļotājs;
pumpēšanas pistole ar 
manometru;
montāžas lāpstiņa.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis;
riteņa aizsargvāks;
diska centrēšanas konusi.
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Balansēšanas iekārtas

G7441.20, RAVAGLIOLI (Itālija) 

G7441.22, RAVAGLIOLI (Itālija) G7441.22, RAVAGLIOLI (Itālija) 

G7441V.22, RAVAGLIOLI (Itālija) 

G8641D.24, RAVAGLIOLI (Itālija)

PLUS83, RAVAGLIOLI (Itālija)

G800A81, RAVAGLIOLI (Itālija)

T624ITR, SCT Lift (Ķīna)

W61, SCT Lift (Ķīna)

montāžas un balansēšanas iekārtasmontāžas un balansēšanas iekārtas



Riteņu balansēšanas stends

Septiņas balansēšanas program-
mas. Optimizācijas un slēpto 
atsvaru programmas. Diska 
izmēru ievade – attālums un 
riteņa diametrs automātiski, 
platums manuāli. Pneimatiskā 
riteņu bremzēšana.

Riteņu balansēšanas stends

Riteņu balansēšanas iekārta 
ar automātisku datu ievadi 
(attālums līdz diskam un diska 
diametrs)

Riteņu balansēšanas stends

Riteņu balansēšanas iekārta 
ar automātisku datu ievadi 
(attālums līdz diskam, diska 
diametrs un PLATUMS)

Riteņu balansēšanas stends

Septiņas balansēšanas program-
mas. Optimizācijas un slēpto 
atsvaru programmas. Diska 
izmēru manuāla ievade.

balansējamo disku diametrs: 
10-24”;
balansējamo disku platums: 
2-10”;
balansēšanas apgriezieni: 
175 apgr./min;
precizitāte : 
1 / 5 g;
gaisa spiediens: 
6-10 bar;
riteņa svars: 
70 kg.

balansējamo disku diametrs: 
10”-26”;
balansējamo disku platums: 
1.5-20”;
balansēšanas apgriezieni: 
200 apgr./min;
precizitāte : 
±1g;
riteņa svars: 
75kg.

balansējamo disku diametrs: 
10”-26”;
balansējamo disku platums: 
1.5-20”;
balansēšanas apgriezieni: 
200 apgr./min;
precizitāte : 
±1g;
riteņa svars: 
75kg.

balansējamo disku diametrs: 
10-26”;
balansējamo disku platums: 
1.5-22”;
balansēšanas apgriezieni: 
<100 apgr./min;
precizitāte : 
1 / 5 g;
balansēšanas cikla ilgums: 
6 sek.;
riteņa svars: 
<70 kg.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis;
riteņa aizsargvāks;
diska centrēšanas konusi.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis;
riteņu aizsargvāks;
diska centrēšanas konusi.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis;
riteņu aizsargvāks;
diska centrēšanas konusi.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis;
riteņu aizsargvāks;
diska centrēšanas konusi;
diska platumā mērītājs;
atsvariņu stangas.
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sTANDArTA KOmPLEKTĀCIjA:
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sTANDArTA KOmPLEKTĀCIjA:

sTANDArTA KOmPLEKTĀCIjA:

Riteņu balansēšanas stends

Septiņas balansēšanas program-
mas. Optimizācijas un slēpto 
atsvaru programmas. Diska 
izmēru ievade – attālums un 
riteņa diametrs automātiski, 
platums manuāli.

Riteņu balansēšanas iekārta

Kravas automašīnu riteņu 
balansēšanas iekārta.

Riepu montāžas iekārta

Kravas automašīnu riepu 
montāžas stends, kas 
paredzēts lielu un mazu kravas 
automašīnu riepu montēšanai.

VIDEO: 
http://www.ravaglioli.com/en/
video

Riteņu balansēšanas iekārta

Vieglo un Kravas automašīnu 
riteņu balansēšanas iekārta ar 
riteņu pacēlāju.

balansējamo disku diametrs: 
10-26”;
balansējamo disku platums: 
1.5-22”;
balansēšanas apgriezieni 
<100 apgr./min;
precizitāte: 
1 / 5 g; 
cikla ilgums: 
6 sek.;
riteņa svars: 
<70 kg.

Balansējamo disku diametrs: 
10 līdz 26”;
Balansējamo disku platums: 
2-20”;
Precizitāte: 
1 g/10 g;
Maksimālais riteņa svars:
 līdz 200 kg;
Rotācijas ātrums: 
120 apgr./min.
Nepieciešamais gaisa spiediens: 
8-10 bar.

Diska diametrs: 
14–27”;
Maksimālais riteņa diametrs: 
1300 mm;
Maksimālais riteņa platums: 
950 mm;
Riepas atspiešanas stends: 
16000 kg;
Barošana: 
3 x 400 V / 50 Hz.

balansējamo disku diametrs:
10 - 24”;
balansējamo disku platums:
1.5-20”;
precizitāte: 
±10g/±1g;
maksimālais riteņa svars:
līdz 200 kg;
rotācijas ātrums: 
100/220 apgr./min.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis;
riteņu aizsargvāks;
diska centrēšanas konusi;
diska platumā mērītājs;
atsvariņu stangas.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis;
kalibrēšanas sistēma;
centrēšanas konusi;
bez aizsargvāka.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis;
centrēšanas konusi;
bez aizsargvāka.
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Riepu montāžas un balansēšanas 
iekārtas kravas automašīnām

WB205, ZIELBER (Polija)

W63, SCT Lift (Ķīna)

W64, SCT Lift (Ķīna)

G2.117H, RAVAGLIOLI (Itālija)

G2.119H, RAVAGLIOLI (Itālija)

WB122, ZIELBER (Polija)

GRS926.ST, RAVAGLIOLI (Itālija)

W69, SCT Lift (Ķīna)

montāžas un balansēšanas iekārtasmontāžas un balansēšanas iekārtas



Riepu montāžas iekārta

Kravas automašīnu riepu 
montāžas stends, kas 
paredzēts lielu un mazu kravas 
automašīnu riepu montēšanai.

Riepu montāžas iekārta 
kravas automašīnām un 
agrotehnikai

Pneimatiskā uzgriežņu atslēga

Tehniskie parametri:
ass izmērs: 
1/2”;
griezes moments: 
542–650 Nm;
maksimālais griezes moments:
677 Nm;
vidējais gaisa patēriņš: 
119 l/min;
svars: 2,6 kg.

Riteņu montāžas pneimatisko 
muciņu komplekts (3 gab.)

Tehniskie parametri:
ass izmērs: 1/2”;
muciņas: 17, 19, 21 mm.

Diska diametrs: 
14–26”;
Maksimālais riteņa diametrs: 
1500 mm;
Maksimālais riteņa platums: 
760 mm;
Hidrauliskā pumpja motors: 
1.1 kW, 3 x 400 V / 50 Hz;
Rotācijas motors: 
1.8 kW, 3 x 400 V / 50 Hz.

diska diametrs: 
14” - 56”;
maks. riepas diametrs: 
2300 mm;
maks. riepas platums: 
1100 mm;
pumpja motors: 
1.1 kW;
rotējošais motors: 
2.4 kW;
divu ātrumu piedziņas motors;
motora barošana: 
380V, 3ph, 50hz.

Pneimatisko muciņu komple-
kts alumīniju diskiem (3 gab.)

Tehniskie parametri:
ass izmērs: 1/2”;
muciņas: 17, 19, 21 mm.

Pneimatiskā uzgriežņu atslēga

Tehniskie parametri:
ass izmērs: 
1”;
griezes moments: 
1627–1830 Nm;
maksimālais griezes moments:
2169 Nm;
vidējais gaisa patēriņš: 
595 l/min;
svars: 
14,2 kg.

mODELIs, rAžOTĀjs
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sTANDArTA KOmPLEKTĀCIjA:

Pneimatiskā uzgriežņu atslēga
Tehniskie parametri:
ass izmērs: 
1/2”;
griezes moments: 
34–542 Nm;
maksimālais griezes moments: 
746 Nm;
rotācijas apgriezieni: 
6900 1/min;
vidējais gaisa patēriņš: 
106 l/min;
svars: 
2,5 kg.

Elektriskais skrūvgriezis EL-MAX 1.5
Elektriskais skrūvgriezis EL-MAX 1.5 
ir paredzēts kravas automašīnu riteņu 
montāžai.

Tehniskie parametri:
triecienu muciņu konektors: 1” (female);
motors: 1.1 kW;
vārpstas darbības augstums: 325-885 mm;
barošanas avots: 3 x 400 V / 50 Hz.

Opcija:
triecienu muciņu konektors 1” (male).

Vulkanizators M10

Tehniskie parametri:
preses manuāla saspiešana;
sildīšanas elements vienā pusē;
jauda: 
600 W;
sildīšanas elementa izmēri: 
190x100 mm;
elektriskā barošana: 
230V;
svars: 
7,55 kg.

Vulkanizators P40

Tehniskie parametri:
preses pneimatiskā saspiešana;
sildīšanas elementi no divām pusēm;
jauda: 
1200 W;
sildīšanas elementa izmēri: 
190x100 mm;
elektriskā barošana: 
230V;
gaisa spiediens: 
10 bar;
svars:
 29,40 kg.

Pneimatiskā uzgriežņu atslēga

Tehniskie parametri:
ass izmērs: 
1/2”;
griezes moments: 
68–610 Nm;
maksimālais griezes moments: 
827 Nm;
rotācijas apgriezieni: 
6400 1/min;
vidējais gaisa patēriņš: 
156 l/min;
svars: 
2,49 kg.

Vulkanizators P20

Tehniskie parametri:
preses pneimatiskā saspiešana;
sildīšanas elements vienā pusē;
jauda: 
600 W;
sildīšanas elementa izmēri: 
190x100 mm;
elektriskā barošana 230V;
gaisa spiediens: 10 bar;
svars (kg) 26,25.
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VulkanizatoriPneimoinstrumenti

mODELIs, rAžOTĀjs

mODELIs, rAžOTĀjs

TR26, SCT Lift (Ķīna)

TR57, BEST (Ķīna)

SA291, Sealey Power Products 
(Anglija)

CP7733, Chicago Pneumatic 
(ASV)

CP749, Chicago Pneumatic 
(ASV)

6947, EL-MAX (Zviedrija)

821002, LAMCO (Itālija) 821003, LAMCO (Itālija)

821004, LAMCO (Itālija)

Smūginis veržliasūkis

suktuvas – 1”;
užsukimo momentas –
136–1 627 Nm;
atsukimo momentas – 2 
102
Nm;
laisva eiga – 5 500 1/min.;
vidutinis oro sunaudojimas 
–
248 l/min.;
svoris – 12,5 kg.

CP7775-6, CHICAGO 
PNEUMATIC (JAV)

montāžas un balansēšanas iekārtasmontāžas un balansēšanas iekārtas

SA602, Sealey Power Products 
(Anglija)

SX043, Sealey Power Products 
(Anglija)

SX031, Sealey Power Products
(Anglija)



Kravas riteņu manuālais 
skrūvgriezis ar pastiprinātāju

Tehniskie parametri:
ass izmērs: 1”;
maksimālais griezes moments: 
4800 Nm;
pastiprinātājs: 65:1.

Standarta komplektācija:
muciņa 32 mm;
pagarinātājs 210 mm.

Atsvariņu stangas

Tehniskie parametri:
garums – 240 mm.

Mobilais hidrauliskais dom-
krats Aluminium Rocket Lift

Tehniskie parametri: 
celtspēja: 1.5 tonnas;
celšanas augstums: 98-455 
mm;
garums: 600 mm.

Gaisa filtrs ar spiedienu regu-
latoru un gaisa eļļotājs

Tehniskie parametri:
pieslēgums: 3/8”.

Riepu pumpēšanas ierīce ar 
manometru

Tehniskie parametri:
gaisa darba spiediens: 0-10 bar;
clip-on konektors.

Mobilais hidrauliskais dom-
krats

Tehniskie parametri: 
celtspēja: 3 tonnas;
celšanas augstums: 145-490 
mm;
garums: 685 mm.

Mobilais hidrauliskais dom-
krats

Tehniskie parametri:
celtspēja: 2 tonnas;
celšanas augstums: 135-385 
mm.

Riteņu montāžas atslēga

Tehniskie parametri:
muciņu izmēri: 17, 19, 21, 22 
mm.

mODELIs, rAžOTĀjs
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mODELIs, GAmINTOjAs

SA106, Sealey Power Products (Anglija)

mODELIs, GAmINTOjAs

AK2090, Sealey Power Products (Anglija)

TEHNIsKIE PArAmETrI: TEHNIsKIE PArAmETrI:

TEHNIsKIE PArAmETrI:mērķIs

TEHNIsKIE PArAmETrI: TEHNIsKIE PArAmETrI:

TEHNIsKIE PArAmETrI: TEHNIsKIE PArAmETrI:

Papildus iekārtas

SX500, Sealey Power Products 
(Anglija)

SA9302, Sealey Power Products 
(Anglija) 

VS0361, Sealey Power Products 
(Anglija)

3000CXD, Sealey Power Products 
(Anglija) 

RJA1450, Sealey Power Products 
(Anglija)

T30302, ZINGLIFTS (Ķīna)

AK2090, Sealey Power Products 
(Anglija)

Pneimatiskā šļauka

Tehniskie parametri:
garums: 10 m;
diametrs: 8 mm;
pieslēgums: 1/4”.

Kravas automašīnu pneimo-
hidrauliskais domkrats LH 
200-329

Tehniskie parametri:
celtspēja: 20 tonnas;
pacelšanas augstums: 412 mm.
nepieciešamais gaisa spiediens: 
8-10 bar.

Inflators riepu ātrai 
pumpēšanai 

Tehniskie parametri:
tilpums: 25 litri;
izmēri: 600x600x250 mm;
svars: 18 kg.

Mobilais hidrauliskais dom-
krats 2T-C G3

Tehniskie parametri:
celtspēja: 2 tonnas;
celšanas augstums: 80-500 
mm;
garums: 730 mm;
ātra tukšgaitas celšana.

Garantija: 3 gadi.

Pacēlājs riepu montāžai

Tehniskie parametri:
celtspēja: 2 tonnas;
pacelšanas augstums: 380 mm;
nepieciešamais gaisa spiediens: 
6 bar.

mODELIs, rAžOTĀjs

mODELIs, rAžOTĀjs mODELIs, rAžOTĀjs
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913049-1, COMPAC (Dānija)

PPS-5, ZIELBER (Polija) 

AH10C/8, Sealey Power Products 
(Anglija)

804.926.2, Weber-Hydraulik 
(Vācija)

IFL-25, ZIELBER (Polija) 

montāžas un balansēšanas iekārtas
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JAUNUMS!AIZDEDZES  SPOLE

Aizdedzes spoļu sortiments ar lielāko tirgus pārklājumu.
No Nr. 1 aizdedzes sistēmas speciālista!

350 aizdedzes spoļu veidi 92% tirgus pārklājumam;
Gudrāka numerācijas sistēma vieglākai tirdzniecībai;
Pārbaudīta kvalitāte no viena no vadošo tehnoloģiju partneru 
autoražotājiem.

NGK
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