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Uzticamākajiem AD Baltic klien
tiem no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas 
tika uzdāvināts ceļojums uz Lielbri
tāniju, lai vērotu WRC sacīkšu etapu 

Velsā. WRC (Pasaules Rallija Čempi
onāts) ir vienas no slavenākajām un 
visvairāk izaicinājumus radošajām 
automobiļu sporta sacīkstēm. Čem
pionāts notiek 11 mēnešus un sastāv 
no 16 rallija etapiem, kas notiek da
žādās pasaules valstīs (Spānijā, Aus

trālijā, Vācijā, Kiprā, Itālijā u.c.). Katrs 
rallijs ilgst 3 dienas, un tam ir sava 
specifikācija, braukšanas apstākļi at
šķiras, sākot no sniegotiem ceļiem 
līdz asfalta segumam. Visi WRC etapi 
ar kaut ko ir īpaši, bet Lielbritānijā no
tiekošais etaps vienmēr raksturojas 
ar sarežģītiem apstākļiem un lielisku 
atmosfēru. Šī reize nebija izņēmums, 
un dalībniekiem bija jāpārvar trīs die
nu sacensības dažādos apstākļos, ko 
sagatavoja Velsas rallijs.

Klienti arī sajuta slavenā rakstnie
ka Viljama Šekspīra garu, dzīvojot viņa 
dzimtajā Stratfordas pilsētā. 

klienti vēroja
AD Baltic 
Pasaules rallija čempionāta 
etapu Velsā

ad Baltic klienti vēroja Pasaules 
rallija čempionāta etapu velsā. 
Klienti guva lielu adrenalīna 
devu, vērojot pasaules līmeņa 
profesionālu sacīkšu braucēju 
pilotāžu.

14. decembrī tika svinīgi atklāta 
jaunā AD Baltic filiāle Valmierā, Stacijas 
ielā 55. Uz atklāšanas pasākumu bija 
ieradušies daudzi šī reģiona auto no
zares firmu pārstāvji. Vakara gaitā tika 
pārgriezta tradicionālā sarkanā lente 
un izskanēja laba vēlējuma vārdi gan 
no AD Baltic vadības, gan klientiem.

AD Baltic direktors Jānis Bērziņš apsvei
ca Valmieras un citus Vidzemes klientus ar 
jaunās filiāles atvēršanu, kas būtiski uzlabos 
šī reģiona klientu apkalpošanas servisu, kā 
arī atgādināja par AD Baltic klientiem drau
dzīgo tirdzniecības politiku, kas uzskatāmi 
izklāstīta AD Baltic misijā – „Būt par labāko 
partneri saviem klientiem, piegādātājiem 

un darbiniekiem”. Šī misija, cita starpā ietver 
arī tādu tirdzniecības politiku, kas nosaka, ka 
AD Baltic sadarbojas tikai ar vairumtirdznie
cības klientiem, gala patērētāju apkalpoša
nu uzticot saviem klientiem.

Arī filiāles vadītājs Gints Vītols ap
sveica visus klātesošos ar jaunās filiāles 
atvēršanu un uzsvēra, ka visi ir laipni gai
dīti filiālē un vienmēr tiks atrasti risināju
mi visām problēmām un neskaidrībām. 
Gints arī iepazīstināja visus ar saviem ko
lēģiem un ekspress šoferi.

Klienti cienājās un pārmija vārdus pie svētku galda

jau 7. filiāle Latvijā
AD Baltic –

AD Baltic jaunumi

ad Baltic direktors j. Bērziņš ar valmieras 
filiāles darbiniekiem pirms svinīgās lentes 
pārgriešanas
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Šā gada 7. jūnijā svinīgi durvis vēra 
pirmā Igaunijas dienvidos AD Baltic vai
rumtirdzniecības filiāle. Tā jau ir trešā 
AD Baltic filiāle. Pārējās divas ir Tallinas 
pilsētā.

Kā teica AD Baltic ģenerāldirektora 
vietnieks Tiit Pertel, tas palīdzēs daudz 
ātrāk un efektīvāk apkalpot autoservi
sus un veikalus, kā arī apmierināt visas 
auto biznesā strādājošo uzņēmumu 

vajadzības. Kopš šī brīža dienvidu reģio
na klientiem vairs nevajadzēs gaidīt pa
sūtītās preces no noliktavas, kas atrodas 
Tallinā.

Jaunajā atvērtajā AD Baltic nodaļā 
klientiem tiek piedāvāts īpaši plašs 
detaļu, akumulatoru, ritošās daļas un 
dzinēju detaļu, ekspluatācijas šķidrumu 
un autoservisu aprīkojuma sortiments.

jau trešā AD Baltic nodaļa Igaunijā
Atvērta

AD Baltic Igaunija direktors 
m. Kallas un jaunās filiāles 
vadītājs svinīgi pārgrieza 
simbolisko lentu.

Klienti jautri komunicēja pie  
lielisko cienastu galda un vīna 

glāzes

„AUTODISTRIBUTION INTERNATIO
NAL“ (ADI) vadītāju padome un  „IN
DEPENDENT MOTOR TRADE FAC
TORS ASSOCIATION“ (IFA) paziņo, ka 
01.01.2013. IFA pievienosies ADI un 
kļūs par tās partneri. Šādā veidā tiks 
izmantota ADI pieredze Eiropā un šīs 
organizācijas attīstītais partneru tīkls, 
IFA varēs nostiprināt savu ieņemto 
stāvokli Lielbritānijā rezerves detaļu 
tirgū. IFA asociācija – nodibināta 1977. 
gadā – bija pirmā automobiļu rezerves 
detaļu izplatīšanas grupa Lielbritānijā. 
Gadiem ejot, šī asociācija attīstītājās un 

auga, un šodien to veido 35 dalībnie
ki un gandrīz 200 filiāles, kas piedāvā 
plašu ražotāju sortimentu ANGLIJĀ, 
SKOTIJĀ, VELSĀ un ZIEMEĻĪRIJĀ, kas 
izplata automobiļiem un komerctrans
portam paredzētās komponentes, kā 
arī servisiem paredzēto aprīkojumu un 
instrumentus, diagnostikas, automo
biļu apkopes izstrādājumus, turklāt, 
tā sniedz arī apmācību pakalpojumus. 
Piegādātāju, kuri izmanto grupas mē
roga vienošanos, ieņēmumi pārsniedz 
120 miljardus Eiro. IFA tīkls, ko veido 
63,7 miljoni iedzīvotāju tirgus un auto

mobiļu parks ar vairāk nekā 28,7 miljo
niem automobiļu, piedāvā vispusīgus 
pakalpojumus, idejas un palīdzību 
saviem profesionālajiem klientiem, lai 
palīdzētu viņiem nostiprināt savu stā
vokli un nodrošinātu viņu nākotni ne
atkarīgajā automobiļu remonta tirgū. 
IFA ir ilgstoša pieredze darbam ar ori
ģinālo aprīkojumu preču zīmēm, tāpēc 
tās darbības stratēģija lieliski atbilst 
ADI cerībām attiecībā uz IFA. Šī jaunā 
partnerība nostiprinās trīs virzienu 
partnerību starp ADI, ADI partneriem 
un ADI piegādātājiem.

jauADI  Lielbritānijā

AD Baltic jaunumi
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Nospiežot pogu, 
  

nokļūsiet AD Baltic Extranet logā, kurā 
jau būs izveidots Jūsu pasūtījums. 
Vajag tikai to apstiprināt / pabeigt.

Nospiežot minēto „groza” simbolu, Jums atvērsies šis logs. Šeit varat pasūtīt 
visu nepieciešamo skaitu (piemēram, 8 gb.) no vienas noliktavas. Bet, ja tobrīd nav 
nepieciešamais skaits vienā Jūsu galvenajā noliktavā, tad visu jums nepieciešamo 
skaitu (piemēram, 4+4) varat norādīt (izcelt) pie dažādām redzamām noliktavām. 
Šādā gadījumā šo daudzumu saņemsiet dažādos pasūtījumos.

Tāpat arī vēlamies informēt, ka ADeCAT katalogā uzlabota preču zīmes AD 
akumulatoru meklēšana. Tagad Jūs redzēsiet izsmeļošu attēlu, kurā norādīta 
polaritāte, akumulatora izmēri un stiprinājuma shēma.

katalogā?Kas jauns ADeCAT
Kā jau pamanījāt, ADeCAT 

katalogā ir ieviests riepu meklēšanas 
un pasūtīšanas modulis, ko atradīsiet 
galvenā loga augšējās daļas kreisajā 
pusē.

To nospiežot, nokļūsiet riepu meklēšanas logā, kurā, ierakstot izmērus un 
izvēloties sezonu, atradīsiet nepieciešamās riepas.

1

2

1 2

Ar kursoru uzejot uz zaļās 
mājiņas, redzēsiet, kādi jums 
nepieciešamo riepu atlikumi ir 
noliktavās.

3

3

Ierakstot nepieciešamo skaitu 
kreisās puses lodziņā, nospiediet 
ratiņu simbolu vidējā logā (bet ne 
kopīgā loga ratiņu simbolu), tad 
izvēlētais daudzums tiks ielikts 
Jūsu grozā.

4 5

6

4
5

ADeCat - visērtākā sistēma
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Jaunie AD Baltic produkti

Jau šobrīd meklējiet visās AD Bal
tic filiālēs jauno AD logu šķidrumu, 
kam tāpat kā citiem AD mazgāšanas 
līdzekļiem piemīt lieliskas mazgāšanas 
īpašības.

• Pasargā lakas, gumijas un 
plastmasu;

• var izmantot polikarbonāta 
stikliem un vēdekļveida 
smidzinātājiem;

• aizsargā stiklu pret ledus 
veidošanos uz tā;

• Pasargā logu tīrīšanas 
iekārtas no aizsalšanas

jauns AD

jaunais ad ziemas logu 
šķidrums  - kvalitāte par 
pieejamu cenu

Visos AD logu šķidrumos nav indīgā 
alkohola metanola, kas ir raksturīgs 
lētajiem vējstiklu šķidrumiem

 ziemas logu
 šķidrums paplašina AD Baltic produkcijas sortimentu
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Jaunie AD Baltic produkti

SILVERSTAR 2.0

Jaunākās OSRAM SILVERSTAR 2.0 
lampiņas nodrošina lieliskas eksplua
tācijas īpašības par pievilcīgu cenu. 
Pārliecinoši argumenti: vairāk gaismas, 
ilgāks kalpošanas laiks un mūsdienīgs 
dizains. Šīs auto lampiņas paredzētas 
visiem autovadītājiem, kuriem rūp dro
šība un dizains. Bloka dizains ir optimi
zēts, tāpēc nākamajā reizē būs viegli 
atrast nepieciešamo lampiņu. 

Piemērotākā izvēle tiem 
autovadītājiem, kuriem 
svarīga drošība
SILVERSTAR 2.0 lampiņas, patei

coties uzlabotām īpašībām, ir īpaši 
pievilcīgas lielai mērķauditorijai. Nav 
svarīgi, vai šie autovadītāji ir tie, kas 
brauc tikai uz darbu un no tā, vai arī 
brauc garus ceļa gabalus, naktī vada 
automobili viens pats vai arī brauc 
kopā ar visu ģimeni – jaunākās SILVER-
STAR 2.0 lampiņas piemērotas katram 
no viņiem. 

Galvenās priekšrocības
• Labāka drošība, jo līdz 60 procen

tiem ir labāks apgaismojums uz ceļa, 
salīdzinot ar standarta lampiņām

• Salīdzinot ar standarta lampiņām, līdz 
20 metriem tālāks gaismas stars, tāpēc 
tiek iegūts vairāk laika reaģēšanai

• Mūsdienīgs dizains ar sudraba kupolu
• Lieliska cenas un kvalitātes attiecība.

vairāk gaismas un ilgāks
kalpošanas laiks

USP – PLUS priekšrocības:
• maksimāla efektivitāte;
• līdz 100 % ilgāks kalpošanas laiks;
• līdz 60 % vairāk gaismas;
• līdz 20 % tālāks gaismas stars.

Papildus priekšrocības:
• pieejamie tipi: H1, H4, H7 un H11;
• apstiprinātas ECE, kā arī piemērotas izman-

tošanai ar E1.

Osram Silverstar 2 kods: 64193SV2-HCB.
Populārākie Osram kodi: 64193, 64210, 64150
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Castrol Magnatec – sintētiskā motor
eļļa, kas piemērota gan benzīndzinē
jiem, gan dīzeļdzinējiem. Produktu līnija 
ietver sevī Castrol Magnatec 5W30 A1, 
Castrol Magnatec 5W30 A3/B4, Castrol 
Magnatec 5W30 AP, Castrol Magnatec 
5W40 C, Castrol Magnatec 10W40 A3/
B4 un Castrol Magnatec Diesel 10W40 
B4. AD Baltic filiālēs tagad meklējiet arī 
Castrol Magnatec Diesel 5W40 DPF un 
Castrol Magnatec Diesel 10W40 B4.

Castrol Magnatec 5W-30 C3 eļļa 
paredzēta modernas konstrukcijas 
benzīndzinējiem un dīzeļdzinējiem ar 

turbīnām, starpdzesētājiem, degvie
las tiešās iesmidzināšanas sistēmām, 
Common Rail tipa dzinējiem, dzinējiem 
ar katalizatoriem un dīzeļdzinējiem ar 
kvēpu filtriem (DPF). Šī eļļa atbilst au
tomobiļu ražotāju klasifikācijai ACEA 
A3 / B3, A3 / B4, C3 un API SM / CF vis
kozitātes klasei SAE 5W30.

Galvenās Castrol Magnatec Die-
sel 5W-40 B4 DPF un Castrol Magna-
tec 5W-30 C3 produktu priekšrocī-
bas

Unikālas mikrodaļiņas Intelligent 
Molecules pielīp pie metāla virsmām 
un veido īpaši izturīgu eļļas plēvīti, kas 
aizsargā detaļas, ko ietekmē berze.

Pasargā visvairāk nodilumam pa
kļautās detaļas (piemēram, sadales 
vārpstas, vārstu vadīklas u.c.).

Stenda pārbaudes, izmantojot 
modernāko aprīkojumu, kas mēra no
dilumu ar jonizējošā starojuma prin
cipu, parādīja, ka Magnatec Diesel eļļa 
nodrošina labāku detaļu aizsardzību, 
salīdzinot ar tradicionālām eļļām. Šī 
atšķirība īpaši parādās dzinēja iedarbi
nāšanas brīdī. Šī eļļa visā ekspluatācijas 
laikā saglabā stabilu viskozitāti. Turklāt 
tā palīdz saglabāt vienādu dzinēja jau
du un ļauj ekonomēt degvielu.

Eļļa nodrošina dzinēja aizsardzību 
dažādos ekspluatācijas apstākļos:
•  augstā apkārtējās vides temperatūrā;
•  dzinēja iedarbināšanas un uzsilša

nas laikā;
•  pārvietojoties sastrēgumos;
•  braucot pa maģistrāli.

Pilnībā sintētiska bāzes eļļa nodro
šina vieglu auksta dzinēja iedarbināša
nu pat zemas apkārtējās vides tempe
ratūras apstākļos.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4 specifikācija:
• ACEA C3
• API SM/CF
• BMW Longlife-04, FIAT 9.55535-S2, FORD 

WSS-M2C-917A
• MB-Approval 229.31, VW 502 00 / 505 

00 / 505 01
Castrol Magnatec 5W-30 C3 specifikācija:
• ACEA A3/B3, A3/B4, C3
• API SN/CF
• Dexos2*, MB-Approval 229.31б VW 

502 00 / 505 00
• BMW Longlife 04

Castrol

eļļu grupa jau tirdzniecībā

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 
B4 DPF eļļa radīta saskaņā ar 
jauno dīzeļdzinējiem paredzēto 
tehnoloģiju Intelligent Molecules, 
kurai pateicoties, uz darba virsmām 
izveidojas noturīgāka aizsargplēvīte, 
kas paaugstina dzinēja darba 
efektivitāti un pagarina tā resursu.

Castrol Magnatec 5W-30 C3 
eļļa radīta saskaņā ar jaunāko 
tehnoloģiju Intelligent Molecules, 
kas nodrošina aktīvu un ilgstošu 
dzinēja aizsardzību, kā arī 
pagarina tā resursu.

Jaunā
Magnatec

Jaunie AD Baltic produkti
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Jau šobrīd AD Baltic filiālēs meklējiet 
franču kompānijas TOTAL vieglo auto
mobiļu dzinēju un transmisijas eļļas. 
TOTAL ir starptautisks uzņēmums, kurš 
specializējas eļļu ražošanas jomā un 
gāzu rūpniecībā. TOTAL eļļu sortiments 
tiks paplašināts arī nākotnē. Sintētiskā 
dzinēju eļļa piemērota jaunāko tehno
loģiju BMW un Mercedes-Benz dīzeļ
dzinējiem ar DPF filtriem un denox 
katalizatoriem. Tā piemērota arī ben
zīndzinējiem ar turbīnām, kā arī dau
dzvārstu dzinējiem ar EGR sistēmām un 
TWC katalizatoriem.

totaL Quartz iNeo mC3 5W-30 

Sintētiskā motoreļļa, kas paredzēta 
jaunāko tehnoloģiju BMW un Mercedes 
Benz dīzeļdzinējiem ar DPF filtriem un 
Denox katalizatoriem. Domāta benzīn
dzinējiem, turbomotoriem, daudzvārstu 
dzinējiem ar EGR sistēmu un TWC kata
lizatoriem.

Specifikācija: ACEA C3, API SN/CF, Merce-
des-Benz 229.31/229.51, BMW Longlife 04, 
VW 502.00 / 505.00 / 505.01, GM-LL-A/B-025, 
FORD WSS M2C 917A, Dexos2™, KIA / HYUNDAI
Iepakojums: 208 L, 5 L, 1 L

totaL Quartz 9000 
eNerGY 5W-40

Augstākās kvalitātes sintētiskā dzinēju 
eļļa, radīta no speciāli atlasītām sintētiskām 
bāzes eļļām un sintētiskām piedevām.

Specifikācija: ACEA A3/B4, API SM/CF, BMW 
Longlife 01, VW 502.00 / 505.00, MB 229.5, 
GM-LL-A/B-025, PORSCHE A40
Iepakojums: 208 L, 60 L, 5 L, 1 L

totaL Quartz 7000 
eNerGY 10W-40 

Sintētiskā bāzes eļļa radīta tā, lai ap
mierinātu vieglo automobiļu un vieglā 
komerctransporta visu benzīndzinēju un 
dīzeļdzinēju ražotāju prasības.

Specifikācija: ACEA A3/B4, API SM/CF, VW 
501.01 / 505.00, MB 229.1, BMW Special oil
Iepakojums: 208 L, 60 L, 5 L, 1 L

totaL traNsmissioN 
Bv 75W80 

Šī eļļa ar tai raksturīgo augsto viskozi
tātes indeksu speciāli radīta vieglo auto
mobiļu mehāniskajām ātrumkārbām.

Specifikācija: API GL-4+, PSA PEUGEOT CI-
TROEN B71 2330
Iepakojums: 1 L

totaL fLuide Lds 

Sintētisks hidraulikas šķidrums, kas ir 
oranžā krāsā, paredzēts Citroen markas 
automobiļu ar HYDRActive 3 hidrauliskai 
sistēmai. Nedrīkst izmantot, ja automo
biļu ražotāji norādījuši, ka jālej minerālais 
šķidrums zaļā krāsā (piemēram, TOTAL 
LHM PLUS).

Specifikācija: PSA PEUGEOT CITROEN B71 2710
Iepakojums: 1 L

AD Baltic sortimentu
ToTAL papildina
ar jauniem produktiem

Jaunie AD Baltic produkti
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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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Klusa darbība
• Šķiedru maisījums slāpē nesakritību 

radītos trokšņus.
• Optimāla forma nodrošina labu siks

nas un skriemeļa kontaktu.

Lieliska elastība
• Pateicoties optimālai formai, tiek no

drošināta labāka siksnas stabilitāte 
un mazāka slīdēšanas iespējamība.

• Elastīgs poliestera kords novērš siks
nas pagarināšanos.

• Ideāli piemērotas mazākiem skrie
meļiem un īsiem attālumiem, kuri 
mūsdienās raksturīgi jaudīgiem un 
kompaktiem dzinējiem.

• Siksnas izturīgas pret locīšanos.

izturība
• Ar šķiedrām nostiprināts EPDM maisī

jums nodrošina optimālu efektivitāti 
pie augstām/zemām temperatūrām.

• EPDM maisījums ļoti izturīgs pret 
šķiedras virsmas savelšanos, eļļas pi
lieniem un ozonu.

• Ļoti nodilumizturīga šķiedra melnā 
krāsā.

• Elastīgs poliestera kords nodrošina 
izturību pie lielām slodzēm, kad ir 
liels spriegums.

 piedāvā visplašāko sortimentu
Gates
 tirgū ideāli sabalansētajai Micro-V® Horizon™ siksnai

 

 
 
 

 

siKsNas KoNstruKCija

Korda slānis: elastīgs poliestera kords
Minimāls pagarinājums pie lieliem spriegumiem.

Slānis zem korda: EPDM maisījums ar šķiedrām
Nodrošina ilgu kalpošanas laiku.
Lielāka izturība pret slodzēm.

Slānis virs korda: ļoti nodilumizturīgs EPDM maisī-
jums melnā krāsā ar šķiedrām
Atpazīstams saķeres slānis zilā krāsā.
Elastība.
Izturība. Optimāls siksnas profils

42° malas leņķis nodrošina lielisku kontaktu gan ar jau-
niem, gan ar lietotiem skriemeļiem.
Mazāks svars: 4,2 mm biezums nodrošina lielāku elastī-
bu un mazāku svaru.

Nekādas produkta numuru 
maiņas
Klienti var viegli pasūtīt jaunus 
produktus, jo nav nekādu izmaiņu.

Ērts iePaKojums

Viegli atpazīstams produkts
Līnija zilā krāsā nodrošina Micro-VR Horizon™ 
siksnas identifikācijas marķējumu.

QR kods
Izmantojot šo kodu, Gates klients 
ar viedtālruni jebkurā brīdī var 
saņemt informāciju par produktu, 
specifikācijas, montāžas instruk-
cijas un iespējamos bojājumu 
novēršanas veidus.

Kodi:  5PK1590, 4PK855, 6PK1640, 6DPK1195

Jaunie AD Baltic produkti

Konsolidētais sortiments
• Gates piedāvā lieliski sabalansētu MicroVR 

Horizon™ siksnu sortimentu, kas ir pats 
plašākais tirgū

• Taupa telpu un samazina uzglabāšanas 
telpām nepieciešamās investīcijas

• Standarta precizitāte +/- 5 mm
• Piemērotas 98 procentiem automobiļu parka
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Jaunie AD Baltic produkti

Jau ar šā gada decembri CRC produkti 
tiek piegādāti arī AD Baltic klientiem. Tiek 
piedāvāti populārākie servisa produkti un 
mūsdienīgi izstrādājumi. Mūsu mērķis – 
palīdzēt automobiļu remonta procesā un 
samazināt dažādu kļūdu iespējamību. Tas 
palīdzēs efektīvi aizsargāt dažādas kom
ponentes no iespējamās vides un tempe
ratūras ietekmes vai nolietošanās.

eļļa, kas iesūcas, ar Mos2
funkcionālā izmantošana: eļļa

Ieeļļo un palīdz atbrīvot iesprūdušus 
mehānismus. Ātri iesūcas cauri oksī
da slānim un netīrumiem. Iedarbojas 
uz rūsas un korozijas avotiem. Atbrīvo 
sarūsējušas un iestrēgušas skrūves, uz
griežņus un citas metāla komponentes. 
Veido MoS2 plēvīti.

Rost Flash
funkcionālā izmantošana: eļļa
Sarūsējušo savienojumu atbrīvoša

nas līdzeklis, kam piemīt momentāls 
sasaldēšanas efekts.

Ātra iedarbība: uzsmidzinot eļļu uz 
sarūsējušās skrūves/uzgriežņa savie
nojuma, rūsa tiek atdzesēta līdz 40° C 
temperatūrai un sadalīta. Aktīvais šķi
drums ātri iesūcas sīkajās plaisās un 
atbrīvo savstarpēji saķērušās daļas. CRS 
Rost Flash atbrīvo visu veidu vītņsavie
nojumus, elastīgās un slīdošās daļas. 
Materiāla sastāvā nav silikoni vai skā
bes.

Extra Lock
funkcionālā izmantošana: līme

Vītņu un gultņu fiksators zaļā krāsā 
ir izturīgs pret apgriešanās slodzēm. 
Tā stingri nofiksē vītnes savienojumu 
un gultņus. Šādi nostiprinātu savieno

jumu gandrīz nav iespējams atbrīvot, 
izmantojot parastos instrumentus. 
Līme paredzēta vītņu no M5 līdz M16 
fiksēšanai.

Rigid Seal
funkcionālā izmantošana: līme

Anaerobā līme oranžā krāsā tiek iz
gatavota uz metakrilāta estera bāzes. 
Tā var aizvietot mehānisko savieno
jumu blīves. Līmei raksturīga nosacīti 
ātra sastingšana, tāpēc tā ir izturīga 
pret nelielu spiedienu.

Soft Lock
funkcionālā izmantošana: līme
Vītņu savienojumu fiksators zilā 

krāsā, izturīgs pret nelielām apgrie
šanās slodzēm, īslaicīgi nofiksē vītnes 
savienojumus. Savienojumus nosacīti 
viegli atdalīt, izmantojot parastos ins
trumentus. Var nofiksēt vītnes no M5 
līdz M16.

CRC produkti jau tirdzniecībā
CRC Industries Europe ražo un piegādā plašu ķīmisko produktu sortimentu. Uzņēmums 
ir CRC Industries Inc. daļa. CRC Industries Inc. darbojas visā pasaulē. Tai ir 4 rūpnīcas, kas 
izvietotas stratēģiski izdevīgās vietās: ASV (Filadelfija), Eiropā (Zele, Beļģija, un Bridžvotera, 
Lielbritānija), Āzijas okeāna reģionā (Sidneja, Austrālija) un Jaunzelandē. Eiropas uzņēmu
mam CRC biznesa attīstībai ir 6 pārstāvniecības (Somijā, Francijā, Vācijā, Spānijā, Zviedrijā 
un Lielbritānijā). Uzņēmums darbojas visā Eiropā.
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Zinc
funkcionālā izmantošana: pret 
koroziju aizsargājošs produkts
Aizsardzība pret koroziju. Veido 

ātri žūstošu, izturīgu un elastīgu cin
ka pārklājumu. Tēraudam nodrošina 
lielisku katoda aizsardzību pret ko
roziju pat gadījumā, ja cinka pārklā
jums tiek bojāts. Var veikt punktveida 
metināšanu.

Brakleen
funkcionālā izmantošana: stiprs 
tīrīšanas līdzeklis

Bremžu sistēmas daļu tīrīšanas līdze
klis. Stiprs un ātri žūstošs. Tīra un noņem 
taukus no bremžu un piekares elemen
tiem. Notīra eļļu, bremžu šķidrumu, 
smērvielas un citus sacietējušus apliku
mus. Neatstāj nekādus nosēdumus.

Carburettor Cleaner
funkcionālā izmantošana: stiprs 
tīrīšanas līdzeklis

Tīra neizjauktus mehānismus – kar
buratorus un degvielas sistēmas. Šķīdina 
gumijas aplikumus un darvu. Notīra og
les nosēdumus un laku.

Air Sensor Clean
funkcionālā izmantošana: precīzs 
tīrīšanas līdzeklis

Efektīvs tīrīšanas līdzeklis, pare
dzēts gaisa plūsmas daudzuma senso
riem. Viegli tīra šuves un plāksnes tipa 
sensorus, nodrošina optimālu iesmi
dzināšanas sistēmas efektivitāti.

5-56
funkcionālā izmantošana: eļļa
Universāls servisa darbnīcu aero

sols. Atbrīvo sarūsējošas daļas. Likvi
dē mitrumu, palīdz iedarbināt dzinēju 
mitrā laikā, sargā no īssavienojumiem. 

Iesmērē un novērš berzi, atbrīvo iestrē
gušus mehānismus. Sargā metālu no 
mitruma, koroziju izraisošās vides un 
neļauj sakrāties rūsai.

Copper Paste
funkcionālā izmantošana: 

smērviela

Uz vara bāzes izgatavota aizsargājo
ša smērviela. Vienkārši izjaukt un salikt 
kopā visas detaļas, uz kurām iedarbojas 
augstas temperatūras (līdz 1100° C). Pa
sargā no apdegšanas, korozijas un ies
prūšanas. Samazina un likvidē bremžu 
disku radīto troksni un vibrācijas.

Multilube
funkcionālā izmantošana: 
smērviela

Ar labām iespiešanās īpašībām, ūdens 
izturīga smērviela. CMR Multilube ir daļēji 
caurspīdīga, zilā krāsā, nepiloša smērviela. 
Var izmantot daudziem automobiļiem, 
kravas automobiļiem un citiem mehānis
miem berzes punktos, tādos kā atslēgas, 
slīdošas loksnes u.tml.
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Neticami tuvu.
SWAG rezerves daļas ir pieejamas vienmēr, kad vien tās nepieciešamas. 
Lai nodrošinātu mūsu iespējas ātri piegādāt produkciju saviem partneriem 
visā pasaulē, mēs pastāvīgi investējam loģistikas jaudās un pasūtījumu 
izpildē. Jūs varat paļauties, ka atvestā detaļa atbildīs oriģināli 
uzstādītās detaļas prasībām.
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Ca/Ca akumulatoru priekšrocības, salīdzinot ar sb/Ca un sb/sb  
akumulatoriem: 
• Hermētisks SMF akumulatora korpuss, kas neprasa apkopi
• Liels enerģijas blīvums
• Mazāks ūdens patēriņš
• Lielāka iedarbināšanas strāva
• Minimāla pašizlādēšanās (<1 %)
• Izturība lielas izlādes gadījumā
• Labāka drošība (slēgta sistēma)

akumulatori, kuri ir īpaši 
piemēroti dīzeļdzinējiem

Start Extreme –

MONBAT Plc. ir strauji au
gošs uzņēmums, kas ražo 
dažādai izmantošanai pare
dzētus svina skābes aku
mulatorus

Jau vairāk nekā 50 gadus tiek pie
dāvāts plašs uzņēmumu produktu sor
timents: starta akumulatori, stacionārie 
akumulatori, elektroenerģijas baterijas, 
saules enerģijas, jūras akumulatori, spe
ciālie akumulatori kara tehnikai (atbilst 
gan krievu, gan NATO standartiem), lo
komotīvju akumulatori.

Pozitīvā paplašinātā plāksne

Plākšņu komplekts

Akumulatora kaste

Vāks ar rokturiPozitīvais elements

Negatīvais elements

Seperators

Dubultais vāks

Uzlādes līmeņa indikators

Negatīvā paplašinātā plāksne

Negatīvais paplašinātais tīkliņš
Start Extreme priekšrocības:

• Hermētisks SMF akumulatora 
korpuss, kas neprasa apkopi

• Līdz 30 % lielāka iedarbināšanas 
jauda

• Uzlādes līmeņa indikators
• Nodrošināta iedarbināšana eks

tremālu temperatūru apstākļos
• Īpaši piemērots dīzeļdzinējiem
• Lielāka drošība

Spēka avots

Kodi: 550014042 SMF, 555065048 SMF, 
560077054 SMF, 570014064 SMF, 588027075 SMF
565105058 SMF, 580035074 SMF, 600130086 SMF
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Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Daewoo, Ferrari, Fiat, Ford, 
Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, 
Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda,  
Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo... 

Vai Jūs esat piesardzīgi 
no apslēptām briesmām?

Vienmēr uzstājiet uz SKF premium klases rumbas 
detaļām drošībai un patiesai OE* kvalitātei.
Tas var būt vilinoši uzstādīt lētākas rumbas detaļas, bet to apšaubāmais dizains, 
konstrukcija un drošības standarti parasti ir neredzami.

Tā nav taisnība SKF premium rumbas detaļām, kurām piemīt:

OE kvalitāte;

Premium klases blīvslēgi (gan iekšējie, gan ārējie);

Standarta gultņa precizitāte;

Augstākās kvalitātes materiāli un virsmas apstrādes.

* SKF ir OE detaļu piegādātājs 
sekojošiem automašīnu ražotājiem:

Uzstādiet ar pārliecību
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Visu ražošanas procesu kontrolē 
modernākā datora vadības sistēma, 
kas nodrošina tikai augstākās kvali
tātes, Eiropas ACEA un Amerikas API 
institūciju apstiprinātu produktu ražo
šanu. Mūsdienīgais iekšdedzes dzinējs 
ir sarežģīts mehānisms, kura darbība ir 
atkarīga no visu ar to saistīto sistēmu 

saskanīgas funkcionēšanas, galve
nokārt tās ir smērvielas. Lielākā 

daļa autovadītāju, aptuveni 
80 procenti, vada automa

šīnas sarežģītos apstākļos. 

Termins „sarežģīti automašīnas vadīša
nas apstākļi” nozīmē vienu no šādiem 
gadījumiem: nelielas distances un bie
ža bremzēšana, bieža dzinēja izslēgša
na, augsta temperatūra, lēna braukša
na pie augstas āra temperatūras (au
tomašīnai stāvot sastrēgumos uz ielas 
karstā vasaras dienā); liels aukstums, 
t.i. dzinēja palaišana un braukšana pie 
zemas āra temperatūras, smagu kravu 
pārvadāšana/vilkšana, darbs kalnos/
vai kalnainā apvidū, piekabju vilkšana,  
putekļi u.t.t. 

Tādēļ AD International speciālisti, 
ņemot vērā faktu, ka ātrā tempā tiek 
atjaunotas vieglo automašīnu stāvvie
tas, kas „atbilst sarežģītiem automašī
nas vadīšanas apstākļiem” un pieaug 
pieprasījums pēc sintētiskajām dzinē
ja eļļām (jaunās paaudzes dzinējiem), 
piedāvā jauna veida AD dzinēja eļļu, 
kura atbilst pat visprasīgāko autovadī
tāju vajadzībām. 

visas ad zīmola dzinēju eļļas tiek 
ražotas tikai no augstākās kvalitātes 
bāzes eļļām, rūpīgi atlasot pasaulē 
labākos speciālo piedevu ražotājus.  

sen pazīstams, profesionāls un sertificēts ražotājs
eļļas izgatavoAD 

NEPēRCIET CITUR, NEVAICājoT MUMS!

AD BALTIC FILIĀLēS JūS VARAT ARĪ IEGĀDĀTIES:

Sezonas produkti. Augstākā klase
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plašs klāsts, vislabākā kvalitāte!AD Dzesēšanas šķiDrumi –

Sezonas produkti. Augstākā klase

Galvenās prasības, kas 
izvirzītas dzesēšanas 
šķidrumiem:

• Labas siltuma novadīšanas īpašības;
• Zema sasalšanas temperatūra. Visu 

AD dzesēšanas šķidrumu sasalšanas 
temperatūra ir zemākā par 35°C (fak
tiskā apmēram –38°C);

• Augsta vārīšanās temperatūra;
• Ekspluatācijas laikā neveidojas nogul

snes;
• Šķidrums neveido koroziju uz metā

liem, no kuriem ir ražota dzinēja dzesē
šanas sistēma, tāpat nebojā gumijas un 
plastmasas detaļas;

• Sasilstot nedaudz izplešas, neputo, 
ugunsdrošs, labas viskozitātes īpašī
bas.
AD dzesēšanas šķidrumi atbilst un pat 

pārsniedz norādītās prasības.

dzesēšanas šķidrumi 
AD -35C G12 Red un 
AD -35C XL Yellow
Paredzēti mūsdienu automašīnām, 

kuru dzinējos ir vairāk metāla detaļu. 

Ražoti pēc organisko sastāvdaļu (Orga-
nized Additive Technology, OAT) tehno
loģijas. To sastāvā nav silikātu, borātu, 
amīnu, nitrītu un fosfātu. Nodrošina 
efektīvāku plastmasas poliamīdu de
taļu aizsardzību. Pasargā dzinēju no 
pārkaršanas un kavitācijas korozijas. 
Sastāvā esošās organiskās sastāvdaļas 
tiek absorbētas tikai korozijas skartajās 
vietās. Tas netraucē siltumapmaiņai, kā 
arī ekspluatācijas laiku pagarina līdz 
5 gadiem. Sastāvā ir efektīvs hibrīda 
korozijas inhibitoru maisījuma stabili
zators ar organiskās un neorganiskās 
izcelsmes piedevām, to skaitā arī sili
kātiem, kā arī unikāls silikātu piedevu 
stabilizators.

Tas pieder pie ilglaicīgas lietošanas 
dzesēšanas šķidrumu grupas. 

dzesēšanas šķidrumi 
AD -35C G11 Green un 
AD -35C G11 Blue
Tie ir divi vienas klases (pēc VW kla

sifikācijas G11) produkti, kas paredzēti 
mūsdienu vieglo automašīnu, autobusu 
un smago automašīnu dzinējiem, kuros 
ir vairāk alumīnija detaļu. Šķidrumi ir da
žādās krāsās, lai lietotājs varētu brīvi iz
vēlēties ne tikai nepieciešamās kvalitātes 
šķidrumu, bet arī tās pašas krāsas šķidru
mu, kas ir automašīnas dzinēja dzesēšanas 
sistēmā. Šķidrums nodrošina lielāku plast
masas poliamīda detaļu aizsardzību. Tāpat 
pasargā dzinēju no pārkaršanas un kavitā
cijas korozijas. Sastāvā ir efektīvs hibrīda 
korozijas inhibitoru maisījuma stabiliza
tors ar organiskās un neorganiskās izcel
smes piedevām, to skaitā arī silikātiem, kā 
arī unikāls silikātu piedevu stabilizators. 
Sastāvā nav amīnu, nitrītu un fosfātu. Šķid
rums pieder pie dzesēšanas šķidrumu gru
pas, kurai ir ilgāks lietošanas termiņš (līdz 
3 gadiem). 

dzesēšanas šķidrums 
AD 35C Standart Green
Dzesēšanas šķidrums paredzēts visām 

benzīna un dīzeļa dzinēju sistēmām, ieskaitot 
arī no alumīnija sakausējuma ražotos dzinē
jus. Šķidrums veido priekšnoteikumus nor
mālam dzinēja darba režīmam, neļauj tam 
aizsalt un pasargā no korozijas. Neputo pie 
augstas temperatūras. Ekspluatācijas laiks – 
apmēram 2 gadi.

ad -35C standart Green ir populārākais 
produkts autovadītāju vidū

ad G11 šķidrums pieder pie 
dzesēšanas šķidrumu grupas, 
kurai ir ilgāks lietošanas 
termiņš (līdz 3 gadiem)

visu ad dzesēšanas šķidrumu 
sasalšanas temperatūra ir 
zemāka par –35°C (faktiskā 
apmēram –38°C)

dzesēšanas šķidrumi – krāsoti ūdens etilēnglikola šķīdumi, kas satur antikorozijas 
un stabilizēšanas sastāvdaļas, kuras novērš putošanos.
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akumulatoru 
kvalitāti garantē pasaulē pazīstamākais ražotājs

AKuMuLATORI 
VISāM JūSu 
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Sezonas produkti. Augstākā klase

AD akumulatori ir vispiemērotākie 
ziemeļvalstu klimatam. Ieviešot vairākus 
jauninājumus un pilnveidi akumulatoru 
ražošanas tehnoloģijā, ir radītas jaunas 
paaudzes akumulatori, kas sevi lieliski 
pierāda ziemeļvalstīs.

 ad akumulatoru īpašības:
• akumulatoru ražošanā izmantotie 

pārsegi  separatori paildzina akumu
latoru lietošanas laiku,

• radiālās konstrukcijas režģi palielina 
strāvu automašīnas iedarbināšanai 
aukstā laikā un citus tehniskos para
metrus,

• akumulatoriem gandrīz nemaz nav 
nepieciešama apkope un tie patērē 
ļoti nelielu ūdens daudzumu,

• pateicoties zemajai pašizlādei, papil
dus neuzlādējot ir iespējams izmantot 
akumulatoru līdz pat pus gadam,

• akumulatori stabili darbojas pie lie
las slodzes, tādēļ lieliski piemēroti arī 
dīzeļdzinēju automašīnām,

• akumulatori atbilst augstajām pasau
les kvalitātes un vides prasībām.

ad preču zīmola nevainojamo kvali
tāti apstiprina fakts, ka turpmāk ad aku
mulatoriem tiek piešķirta garantija līdz 
pat 3 gadiem.
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AUDI • BMW • FORD • MAZDA • MERCEDES BENZ • OPEL • RENAULT • 
TOYOTA •  VOLVO • VW

BATTERY READY TO USE
LISTA PARA INSTALAR
BATTERIE PRÊTE Á L’EMPLOI
BATTERIE EINSATZBEREIT
АККУМУЛЯТОР ПОДГОТОВЛЕН 
K ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Kodi: 544402044 AD BEXI, 545155033 AD BEXI, 556400048 AD 
BEXI, 560409054 AD BEXI, 560412051 AD BEXI, 560413051 AD BEXI, 
562107051 AD BEXI, 565106054 AD BEXI, 570144064 AD BEXI, 574104068 
AD BEXI, 577400078 AD BEXI, 580406074 AD BEXI, 591400074 AD BEXI, 
591401074 AD BEXI, 600402083 AD BEXI, 680032100 AD BEXI, 725012115 
AD BEXI

ATNESOT VECO AKuMuLATORu SAņEMSIET ATL A I DI J Au N A M!
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Gaisa Salona Degvielas Eļļas

FAFR CA5108 FCFR CF5662 FFFR P5651 FOFR PH2870A

FAFR CA5827 FCFR CF5663 FFFR C10039ECO FOFR CH8530ECO

FAFR CA5301 FCFR CF9645 FFFR P5328 FOFR PH3569

FAFR CA5970 FCFR CF5850 FFFR PS9789 FOFR PH5317

FAFR CA9073 FCFR CF9846 FFFR PS5896 FOFR PH4722

FAFR CA9054 FCFR CF9442 FFFR P4549A FOFR PH5566A

FAFR CA9849 FCFR CF9934 FFFR G3829 FOFR PH9599

FAFR CA9800 FCFR CF9071 FFFR PS9451 FOFR PH10298

FAFR CA5929 FCFR CFA9562 FFFR PS8784 FOFR PH5833

Lai nodrošinātu
to, ka gaiss tiek labi 
filtrēts, salona filtrs
būtu jāmaina 
ik pēc 15 000 
kilometru 
nobraukuma
vai vismaz reizi 
gadā.

Sezonas produkti. Augstākā klase

Lauka putekļi, augu putekļi, izplū
des gāzes, cigarešu pelni, ziedputek
šņi, baktērijas, bremžu putekļi, augsne, 
sēra oksīds un dažādas citas daļiņas  
tas viss ir piesārņojums, kas var nokļūt 
automobiļa salonā un ietekmēt katra 
iekšpusē esošā pasažiera veselību un 
labsajūtu. 

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

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

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

Pastāv divi salona filtru tipi: 
• Pasažieru nodalījumam paredzētie 

ziedputekšņu filtri; 

• Pasažieru nodalījumam paredzētie 
aktīvās ogles filtri.

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

filtru, jo tas aiztur ne tikai daļiņas, bet 
arī smakas. "Kombinētais filtrs" (kurš 
aiztur gan daļiņas, gan arī gāzes) sa
mazina kaitīgo gāzu un smaku, kas var 
izraisīt tādu reakciju kā galvas sāpes, 

klepus lēkmes vai asarojošas acis, kon
centrāciju. 

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

salona filtri –
augstas kvalitātes filtru kategorija 

Uzstādīts esošā 
automobiļu parka 

automobiļos

Uzstādīts 
jaunos automobiļos

saLoNa fiLtru seGmeNts eiroPĀ 

salona gaisa filtru tirgus potenciāls
• Salona gaisa filtru tirgus izplešas: 
• Gandrīz visiem jaunajiem automobiļiem ir salona filtrs;
• Pēc 35 gadiem tas būs viens no svarīgākajiem filtrēšanas jomas tirgiem. 

IAM tir-
gus tendence: 
+10 % gada 

laikā
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Vaska termostats pirmo reizi tika 
lietots 1928. gadā, lai palielinātu iekš
dedzes dzinēja jaudu un pagarinātu tā 
kalpošanas laiku. Kopš tā laika motori 
kļuvuši arvien sarežģītāki, tāpēc pastāv 
nepieciešamība kontrolēt neskaitāmus 
termodinamiskos procesus piedziņas 

mehānisma iekšienē un ap piedziņu. Wa
hler ir firma, kas ar saviem uzticamajiem 
un inovatīvajiem izstrādājumiem seko lī
dzi šim automobiļu attīstības procesam. 
Šī mērķa sasniegšanai firma Wahler sa
vās trīs atrašanās vietās visā pasaulē no
darbina 1600 darbinieku un 2006. gadā 
tās apgrozījums sasniedza vairāk nekā 
230 milj. eiro.

Transporta līdzekļu ražotāji nepār
traukti cenšas samazināt izmešu daudzu
mu iekšdedzes dzinējos un vienlaikus 
palielināt to jaudu. Vienu no iespējām 
šajā jomā piedāvā elastīgais temperatū
ras menedžments, kas motoru konstanti 
notur optimālās temperatūras diapazonā. 
Apsildāmie vaska termostati ar papla
šināto darba diapazonu tādējādi sniedz 

palīdzību inženieriem, padarot transporta 
līdzekļus videi draudzīgākus.

Wahler pieņem izaicinājumu, nepār
traukti veicot uzlabojumus, un izstrā
dā inovatīvus termostatus. Piemēram, 
trīs disku termostats ir speciāls apsil
dāmais termostats, kas būtiski saīsina 
motora uzsilšanas fāzi un tajā pašā laikā 
nepieļauj lokālu pārkaršanu. Daimler
Chrysler lieto šos inovatīvos izstrādāju
mus savos jaunajos četru un sešu cilin
dru motoros kā papildinājumu pasažie
ru komfortam, kā arī motora darbmūža 
pagarināšanai.

Rudens un ziemas sezonās bieži ir 
tumšs laiks, bieza migla – sliktāka re
dzamība. Tas ir lielisks iemesls, lai no
mainītu salona filtru. Efektīvs MANN-FIL-
TER salona filtrs nodrošina tīru gaisu 
pasažieru nodalījumā, neļauj uz logiem 
un uz priekšējā stikla veidoties taukainai 
plēvītei. Šādā veidā tiek garantēta labāka 
vadītāja drošība.

salona filtrs palielina drošību ceļā:
1.  Novērš taukainas plēvītes veidošanos 

uz priekšējā stikla un sānu logiem;
2.  Saglabā tīrāku apkārtni. Automobiļa 

izplūdes gāzēm papildus pievienojas 
mājas apkures sistēmu emisijas. Pie
vienojam vēl arī uz ceļiem kaisāmo 

sāli, kas kausē ledu, un iegūsim diez
gan veselībai bīstamu un nepatīkamu 
cieto daļiņu maisījumu;

3.  Automobiļa iekšpusē nodrošina ērtu 
un tīru vidi. Salonu filtri pagarina sil
dītāja un gaisa kondicionētāja sistē
mas lietošanas ilgumu. Tātad investēt 
salona filtrā ir finansiāli izdevīgi.

4.  Palīdz vadītājam koncentrēt uzmanī
bu uz ceļu.
Salona filtra uzdevums – efektīvi aiz

turēt kaitīgo piesārņojumu daļiņas, gāzi, 
baktērijas, ziedputekšņus un sporas – ir 
patiešām grūts. Palielinoties putekļu 
koncentrācijai, sporas lēnām nosprosto 
sistēmu. Atsevišķos filtra slāņos veidojas 

cieto daļiņu uzkrājums, kas pakāpeniski 
ierobežo gaisa plūsmu.

MANN-FILTER piegādā oriģinālā ap
rīkojuma kvalitātes salona filtrus visiem 
esošiem automobiļu modeļiem.

salona filtri palielina drošību ceļā
MAnn-FILTER

nodrošināts komforts ziemā
Wahler – 

Daži populārāko termostatu kodi:   4264.87D, 
4253.87D, 4116.87D1, 4270.88D, 3141.87D, 4274.87D, 
4236.88D, 4236.92D, 4144.92D, 4272.90D

Wahler produkcija ir pazīstama visā 
pasaulē

Salona filtru kodi: CUK2939, CU2939, CUK2862, CU3955, 
CU2882, CUK2842, CU3037, CU2842, CU2855, CUK5480
Eļļas filtru kodi: HU719/7X, HU726/2X, W719/5, W940/25, 
W75/3, W712/22, W719/30, W67/1, HU718/1N, HU716/2X
Degvielas filtru kodi: P732X, WK845/1, PU723X, 
WK842/4, PU825X, WK853/3X, WK842/2, WK939/2, 
WK817/3X, WK820/1
Gaisa filtru kodi: C35154, C26168, C15143/1, C37153, 
C30130, C31152/1, C17137X, C32191, C14130, C3282

Sezonas produkti. Augstākā klase
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Sezoniniai produktai. Aukščiausia klasė

Oriģinālā kvalitāte no ContiTech.

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

IZDAROT PAREIZU IZVĒLI, JŪTIES DROŠI UZ CEĻA.

www.contitech.de
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Tīrītāju iepakojumu novienādošana – Champion uzņēmums 
pakāpeniski pārtrauc tirdzniecību ar tīrītājiem kartona iepakojumos

Champion sper pirmos soļus, cen
šoties novienādot un vienkāršot savu 
tīrītāju programmu, likvidējot po
pulāro apzīmējumu sakritības. Šajā 

etapā tiks likvidēti un mainīti daži 
detaļas numuri kartona C01 iepako
jumā, kas nomainīs B01 iepakojuma 
atbilstību, un daži detaļas numuri 

kartona C02 iepakojumā, kas no
mainīs B02 iepakojuma atbilstību. 
Detaļu numuri:

vecais materiāls jaunais materiāls
MC60/C01 MC60/B01
MC61/C01 MC61/B01
X23P/C01 X23P/B01
X26/C01 X26/B01
X26/C02 X26/B02
X29/C01 X29/B01
X29/C02 X29/B02

X29P/C01 X29P/B01
X33/C01 X33/B01
X33/C02 X33/B02
X36/C01 X36/B01
X36/C02 X36/B02

vecais materiāls jaunais materiāls
X36P/B01 X35P/B01
X36P/C01 X35/B01
X38/C01 X38/B01
X38/C02 X38/B02
X41/C01 X41/B01
X41/C02 X41/B02

X41P/B01 X40P/B01
X41P/C01 X40P/B01
X43/C01 X43/B01
X43/C02 X43/B02
X45/C01 X45/B01
X45/C02 X45/B02

vecais materiāls jaunais materiāls
X48/C01 X48/B01
X48/C02 X48/B02
X51/C01 X51/B01
X51/C02 X51/B02
X53/C01 X53/B01
X53/C02 X53/B02
X55/C01 X55/B01
X55/C02 X55/B02
X58/C01 X58/B01
X60/C01 X60/B01
X65/C01 X65/B01

XS48/C01 XS48/B01

Tā kā pēdējo 30 gadu laikā automo
biļi ir mainījušies, attiecīgi mainījās ar 
tīrītājiem piemērotās prasības. Augs
tāki, taisnākā leņķī esošie priekšējie 
stikli, lielāki ātrumi un, ņemot vērā ae
rodinamiku, attīstītāks dizains piepra
sa tehnoloģiskas izmaiņas. Ne tik sen 
izmantotie „tilta“ tipa tīrītāji ar tradi
cionālajām metāliskajām slotiņām vai
rs nevar apmierināt ražotāju un attiecī
gi arī vadītāju prasības. Tāpēc vajadzēja 
mainīt tehnoloģiju. 

Tradicionālos tīrītājus pa lielākai 
daļai nomainīja dinamiskāki tīrītāji ar 
plakanām slotiņām. Šos uzlabošanas 
darbus vada „CHAMPION“ uzņēmums, 
cieši sadarbojoties ar automobiļu ra
žotājiem. Lai apmierinātu visas klien
tu vajadzības, šodien „CHAMPION“ 
uzņēmums pārceļ šo tehnoloģijas 
līmeni uz rezerves detaļu tirgu. „CHAM
PION“ uzņēmuma pētījumu un attīstī
bās centrs Aubangā, Beļģijā nesen ie
guva kāroto „PACE“ apbalvojumu par 
plakanām slotiņām paredzēto savie
nošanas sistēmu.

Šī tehnoloģija kļuva par rūpniecis
ko plakano slotiņu pievienošanas sistē
mas standartu. Sistēma nodrošina ātru, 
rentablu un vienkāršu tīrītāju slotiņu 
nomaiņu. Šī tehnoloģija ir pielāgota arī 
vairāk nekā 20 automobiļu platformām 
visā pasaulē.

„Champion“ uzņēmuma 
„Master Connector™“ 
pievienošanas sistēma
„Champion“ radījis rezerves daļu 

tirgum paredzēto, patentēto tīrīša-
nas slotiņu pievienošanas sistēmu – 
„Master Connector“. Šī sistēma 
ļauj nomainīt tīrītāju neatkarīgi no 

tīrīšanas kājiņas, kas uzstādīta auto
mobilim, izmantojot plašu speciālu 
adapteru sortimentu. Adapteri 
vienkārši tiek piestiprināti uz „Master 
Connector“ pamata. Gudrā „Master 
Connector“ sistēma plaši tiek izman
tota „CHAMPION“ plakano slotiņu pro
grammā.

jauni automobiļi,
CHAMPIOn –
jaunas vajadzības

moderna plakanā slotiņa tradicionālā slotiņa

Augstākās kvalitātes 
izstrādājums:
Oriģinālā aprīkojuma kvalitāte

Kompaktās klases 
sortiments

Sezonas produkti. Augstākā klase
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GKN Land systems, 

expect more

Nolietots aizsargs var radīt bojāju
mus automašīnas ritošajai daļai. Jauns 
aizsargs nodrošina aizsardzību no tau

kiem, ūdens un asfalta netīrumiem, kas 
var padarīt aizsargu neelastīgu un tas 
ierobežo pusass griešanās ātrumu un 
darbību. Jauns aizsargs izmaksā daudz 
lētāk nekā jauns pusass šarnīrs.

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

Aukstā laikā gu
mijas aizsargs var būt 
neelastīgs, bet pirms 
uzstādīšanas to ir 
iespējams uz 10 min. 
ievietot karstā ūdenī, 
tā atjaunojot elastī
gumu.

AD Baltic klāstā 
Jūs atradīsiet 8 da
žāda izmēra gumijas 
aizsargus.

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

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

nomaiņas palīgierīce
pusass šarnīru aizsarguAD 

Gumijas aizsargu kodi: no DCB100 līdz DCB800. 
Speciālās pneimatiskās ierīces kods: DURAGUN AD3

Sezonas produkti. Augstākā klase
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Sezonas produkti. Augstākā klase

mazgāšanas līdzekļi

Golden 
Chimigal –
kosmētiskai automobiļu apkopei

No šī brīža AD Baltic filiālēs meklējiet arī uzņēmuma GOLDEN CHIMIGAL dažādos maz
gāšanas līdzekļus, kas paredzēti komerctransportam un vieglajiem automobiļiem, kā arī 
lauksaimniecības tehnikas apkopei un mazgāšanai. Šis uzņēmums specializējas tīrīšanas 
līdzekļu ražošanas jomā. Piedāvāto produktu sortimentā ir trīs galvenās grupas: auto
mobiļu, rūpnieciskā un sabiedriskā sektora līnijas. AD Baltic filiālēs meklējiet. Pieaugo
šais pārdošanas daudzums AD Baltic filiālēs liecina par to, ka arvien vairāk autoservisos 
tiek mazgātas automašīnas ar GOLDEN CHIMIGAL.

sākotnējās 
mazgāšanas līnija 
automobiļiem paredzētie līdzekļi 
Pateicoties inovatīvai un īpašai for

mulai DINAMIC, mazgāšanas līdzeklis lik
vidē visus netīrumus, nebojājot automo
biļa virsbūvi.

Kravas automobiļiem paredzētie 
līdzekļi Geos eXtra. Paredzēti mikro
autobusiem, autobusiem, būvniecības 
transportam un traktoriem. Lieto bez 
birstēm, emulsijas tipa, viegli nomazgā 
visu veidu netīrumus. 

Putu un šampūnu līnija
FOAMY CALOUR sortimentā putas ar 

dažādām krāsām: baltas, sarkanas, zilas, 
zaļas un dzeltenas. SHAMPOS E īpaši pie
mērots automobiļu un motociklu maz
gāšanai ar rokām

vaska žāvēšanas līnija
VEIL un VEIL PLUS. Pateicoties īpaša

jām sastāvdaļām, automobiļa virsbūve il
gāk spīd un tiek saglabāts veiktās pulē
šanas efekts.

riepu aizsardzības līnija 
NEROS riepām un gumijas detaļām 

piešķir spīdumu un mīkstumu. Aizsargā 
gumiju pret saules un vēja iedarbību, kā arī 
no plaisāšanas un laika apstākļu ietekmes. 

salona apdares līnijas 
FIBREX mazgāšanas līdzeklis un baktē

riju iznīcinātājs paredzēts audumiem, tap
sējumam, paklājiņiem u.c., atjauno krāsu.

Ārējās apdares līnija
PLASTYLUX: smaržīgs, uz silikona bā

zes izgatavots produkts, kas paredzēts 
bamperu un visu plastmasas detaļu at
jaunošanai. DEKATRAM: šķīdinātājs pare
dzēts darvas noņemšanai no vieglajiem 
automobiļiem, kravas automobiļiem, 
būvniecības transporta u.c.
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         uz kurām 
var paļauties

kvēlsveces, 

Pateicoties intensīvam pētniecības 
darbam un spējai paredzēt attīstības vir
zienu, NGK vienmēr piedāvā jaunākās 
tehnoloģijas, kā arī nosaka kvēlsveču 
tehnoloģiskos standartus. NGK kvēlsve
ces nodrošina ātru aizdedzes procesu 
un tātad videi draudzīgu sadegšanu pat 
temperatūrā, kas zemāka par sasalšanas 
robežu. NGK kvēlsveces garantē optimā
lus aizdedzes apstākļus iesmidzinātajam 
degvielas maisījumam, izmantojot siltu
ma enerģiju, kas tiek nogādāta sadegša
nas kamerā. Dīzeļdzinēji ir pašaizdedzes 
dzinēji (kompresijas aizdedzes dzinēji). 
Aizdedzes degvielas aizdegšanai nav ne
pieciešama aizdedzes dzirkstele. Lai sāk
tos pievienotās dīzeļdegvielas sadegšana, 
ir nepieciešams siltums, kas rodas kom

presijas laikā. Tāpēc aizdedzei zemā tem
peratūrā ir nepieciešams daudz enerģijas.

Līdz ar to aukstā gadalaikā šos dzinē
jus ne vienmēr var iedarbināt, kad tas ir 
nepieciešams. Ar pašu saražoto siltumu ne 
vienmēr pietiek, lai iedarbinātu dzinēju. Tā
dējādi sadegšanas kamerās bieži vien nav 
nepieciešamā siltuma. Siltuma zudumi, kas 
rodas ceļā cauri aukstajiem cilindriem un 
ieplūdes gaisam, traucē pašaizdedzei. Bez 
papildu siltuma dīzeļdzinējs nesasniedz 
nepieciešamo temperatūru.

Kvēlsvecēm tādos gadījumos būtībā 
ir galvenā nozīme papildu iedarbināšanas 
enerģijas nodrošināšanā.

NGK kvēlsveces nodrošina nepiecieša
mo enerģiju. Ar tām ir aprīkota cilindra gal
va. Kvēldiegs ir ievirzīts sadegšanas kamerā 

vai priekškamerās. Kvēldiegs ir precīzi jāno
vieto uz sadegšanas kameras malas. Šādā 
veidā tas var precīzi sasniegt nepieciešamo 
vietu. Tomēr to nekad nevajadzētu ievirzīt 
pārāk dziļi sadegšanas kamerā, pretējā ga
dījumā nevar garantēt degvielas apstrādi 
un līdz ar to arī aizdedzināmā degvielas un 
gaisa maisījuma veidošanos. Pirms dzinēja 
iedarbināšanas kvēlsvecei tiek pievadīts 
spriegums, un tā sakarst virs 800° C tem
peratūras. Šis karstums ievērojami uzlabo 
dzinēja aukstās iedarbināšanas iespējas. 
Kvēlsveces radītais siltums arī optimāli uz
labo sadegšanu, samazinot dūmu veidoša
nos un citas emisijas.

Labi funkcionējošas un uzticamas kvēlsveces ir 
noteicošie palīgi ikviena dīzeļdzinēja aukstajā startā.

Pateicoties intensīvam pētniecības
darbam un spējai paredzēt attīstības virzienu,
NGK vienmēr piedāvā jaunākās
tehnoloģijas, kā arī nosaka kvēlsveču
tehnoloģiskos standartus.

Sezonas produkti. Augstākā klase

No šī brīža meklējiet AD Baltic fi-
liālēs jauno “Golden Chimigal” pastu 
rokām.

Tas ir augstvērtīgs aromatizēts gēls 
pašu noturīgāko netīrumu noņemša
nai, tas sašķeļ taukus un tam piemīt ādu 
mīkstinošas un aizsargājošas īpašības. 
Jaunais sastāvs, kam pievienots glice
rīns un aizsargvielas, ļauj šo līdzekli lietot 
biežāk, izvairoties no roku sprēgāšanas 

un apsārtuma. Šis gēls veido aizsargkār
tiņu uz ādas un tam ir patīkams citrona 
aromāts. Līdzeklis neaizsprosto drenāžas 
caurules.

Roku tīrīšanas gēls īpaši netīrām ro
kām, kas satur abrazīvas daļiņas un ādu 
mīkstinošas piedevas.

Golden Chimigal pastas rokām – 
tīrs piedāvājums mehāniķiem

Golden Chimigal pastas rokām - gan 
tīrība, gan ādas aizsardzība
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Aizdedzes spoli veido divi vadu vi
jumi, kuri aptīti apkārt mīksta tērauda 
metāla serdei. Pamat vijumos tiek pa
dota 12 voltu spriegums. Otrais vijums, 
kura vads ir labāk aptīts par pamat viju
mu, ir spoles izejas gals. Jo lielāka divu 
spoļu vijumu skaita starpība, jo lielāka 
sprieguma izeja.

Kad cauri spoles pamat vijumiem 
plūst elektrostrāva, apkārt vadam, kurš 
ir iestrādāts mīksta tērauda metāla ser
dē, veidojas magnētiskais lauks. Kad šī 
strāvas plūsma tiek izslēgta, magnē
tiskais lauks izkliedējas. Pamat viju
mos izkliedētais magnētiskais lauks un 
mīksta tērauda metāla serdenis otrajos 
vijumos veido ļoti augsta sprieguma 
strāvas plūsmu, kas tiek sadalīta pa aiz
dedzes svecēm.

Kad veidojas šāds augsts sprie
gums, nepieciešams nodrošināt, lai tas 
nenovirzītos no paredzētās trajektori
jas un neveidotu loku.

Jebkāda loka veidošanās rada kars
tumu, degšanu un bojājumus. Tā kā 
tirdzniecības vietās tiek piedāvātas 
spoles ar dažādām īpašībām, pircējam 
būtu jāpārzina spoles galvenās struk
tūrdaļas. To turpmāk apskatīsim.

Galvenā pretestība
Svarīgi, lai jebkādas rezerves spoles 

galvenā pretestība atbilstu oriģinālā 
aprīkojuma spoles galvenajai pretestī
bas specifikācijai. Jebkāda atkāpe no 
noteiktajiem parametriem nozīmē to, 
ka var atšķirīgi darboties visa elektriskā 
ķēde, kurā ir uzstādīta spole. Šī iemesla 
dēļ var pārdegt ECU (dzinēja vadības 
bloks) vai izcelties elektrosistēmas 
ugunsgrēks. Moderna spole ar integrē
tu griešanās ierīci pirms uzstādīšanas 
neļauj pārbaudīt galvenās pretestības, 
tāpēc, lai pārliecinātos, ka maināmo de
taļu izgatavoja zināms ražotājs, pārbau
di var veikt tikai tehniskais speciālists.

otrie vijumi
Tā kā cauri otriem vijumiem plūst 

līdz 40  000 voltu spriegums, otriem 
vijumiem jāizvēlas augstas kvalitātes 
vads. Šim vadam kā izolācija ir laka vai 
šellaka slānis. Šāda pārklājuma gadīju
mā ir ļoti grūti nodrošināt, lai nebūtu 
nekādas plaisas vai ieplīsumi, tāpēc 
10 metru augstas kvalitātes vadam 
nevar būt vairāk kā 3 ieplīsumi. Bet 
sliktākas kvalitātes vadam plīsumu var 
būt vairāk. Nodrošiniet, lai šādu plīsu

ma punktu skaits būtu pēc iespējas 
mazāks, jo šādā punktā rodas risks, ka 
augstspriegums radīs loku.

Ja vijumos ir pārāk daudz plīsuma 
punktu, tad loka veidošanās kļūst par 
problēmu, kuras dēļ sadeg vads. Tērau
da laminēta serde, apkārt kurai tiek 
veidoti galvenie un otrie vijumi, jāizga
tavo no labas kvalitātes materiāla. Ja šai 
serdei tiek izmantots sliktas kvalitātes 
tērauds, samazināsies strāvas padeves 
uz otro vijumu efektivitāte, un šī ie
mesla dēļ būs zemāks spriegums un vā
jāka dzirkstele. Tāpat arī šīs samazinātās 
strāvas dēļ spole darbosies augstākā 
temperatūrā un tas būs par cēloni īsā
kam bloka lietošanas ilgumam.

Procesa vadība
Gan galveno, gan otro vijumu 

vads ir jāaptin precīzi un pareizi nos
priegojot. Tas ir iespējams tad, ja tiek 
izmantots augstas kvalitātes vijumu 
veidošanas aprīkojums. Acīmredzami 
šo procesu manuāli paveikt neizdosies! 
Ja vads ir brīvs (nenospriegots), tad vi
jumos var rasties sprauga, kurā veido
sies loks, tātad attiecīgi arī pārāk agra 
sadegšana vai bojājumi.

aizdedzes spolēm izvirzītās prasības
Intermotor –
Pēdējo divdesmit gadu laikā nozīmīgi mainījās parastai aizdedzes spolei izvirzītās prasī
bas. Lai arī pamat dizains paliek nemainīgs, taču, tiecoties pēc labākas dzinēja efektivitā
tes un labākiem ekspluatācijas apstākļiem, tagad tiek izmantotas sarežģītu spoļu sistē
mas. Šajās sistēmās izmantotas ļoti kompakta dizaina spoles un integrēta elektroniskā 
iegriešanas ierīce.
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SIDEM piedāvā risinājumus, kas nodrošina labāku un drošāku braukšanas piere
dzi. SIDEM stūres mehānisma un balstiekārtas detaļas tiek projektētas un pārbaudītas 
rūpnīcā, kā arī tiek apstiprinātas kā oriģinālais aprīkojums. SIDEM stūres mehānisma 
un balstiekārtas detaļas tiek ražotas atbilstoši stingrākās kvalitātes un drošības stan
dartu prasībām. Tāpēc SIDEM jau vairāk nekā 70 gadus piedāvā vispusīgi pabeigtus 
izstrādājumus un labākos apkalpošanas pakalpojumus – tāpēc, ka svarīgas ir visas 
detaļas, pat pašas mazākās.

KVALITāTE BEZ jEBKāDIEM 
NoSLēPUMIEM
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AD Baltic piedāvā iegādāties Remy 
Automotive zīmola, kas ir 1 no vadoša
jiem augstas kvalitātes jaunu un pār
strādātu detaļu piegādātājiem Eiropā, 
starterus un ģeneratorus.

Remy Inc. starteru un maiņstrāvas 
ģeneratoru nozarē ir vairāk kā 100 
gadu pieredze, un tā ir viena no vado
šajām augstas kvalitātes jaunu un pār
strādātu detaļu piegādātājām Eiropā. 
Bez oriģinālajām lielajām un mazajām 
jaudas starteru un maiņstrāvas ģenera
toru iekārtām, tagad Remy Automotive 
Europe piedāvā plašu dažādu izstrā
dājumu grupu klāstu, kas tiek mar
ķēts ar Remy preču zīmi, piemēram, 
bremžu suportus, stūres mehānismus 
un sūkņus, aizdedzes sadalītājus un  
svečvadus.

Remy Inc. piedāvā plašu mazas un 
lielas jaudas startera dzinēju un maiņ

strāvas ģeneratoru klāstu ar 24 mēne
šu garantiju.

Piezīme tiem, kas taupa: pērkot jau
nu detaļu, varat atgūt daļu naudas, ja 
atdosiet mums izvirzītajām prasībām 
atbilstošu veco detaļu.

epoksīda darva vai 
hermetizējošā pasta
Modernām spolēm tiek izmanto

ta epoksīda darva vai hermetizējošs 
lējums. Ja spole „tiek aizlieta“ vai pie
pildīta ar epoksīda darvu, ļoti svarīgi, 
lai šis process notiktu vakuumā. Tā 
tiek nodrošināts, ka spole tiek piepil
dīta pareizi un neveidojas nekādas 

telpas vai burbulīši, kas varētu radīt 
loka veidošanos. Šo procesu neizdo
sies veiksmīgi izpildīt ar darba gal
du normālas atmosfēras apstākļos. 
Epoksīda darvai raksturīga liela 
dielektriskā pretestība (pretestība 
strāvas plūsmai). Tāpat darvai jābūt 
ļoti elastīgai, jo spoli savā parastajā 
vidē var ietekmēt augsta temperatū
ra līdz 120° C, gan arī zema tempera
tūra līdz  20° C. Šādu strauju tempe
ratūras izmaiņu dēļ neelastīgs darvas 
slānis var saplaisāt, tāpēc veidosies 
spraugas, kurās veidojas loks un pār
agri bojājumi.

Plastmasas korpusi  
un čaulas
Plastmasai, kas tiek izmantota 

spoles korpusam, un čaulām, apkārt 
kurām tiek veidoti galvenie un otrie 
vijumi, jābūt ar attiecīgu kvalitāti un 
tai jābūt ar lielu dielektrisko pretes
tību. Ja tiek izmantota sliktākas kva
litātes plastmasa, kurai piemīt zema 
dielektriskā pretestība, vai sliktas 
kvalitātes plastmasa, kura plaisā sais
tībā ar temperatūras izmaiņām, tas 
radīs loka veidošanos un pāragrus  
bojājumus.

Remy starteri un ģeneratori

Remy starteri un ģeneratori tiek 
ražoti pēc TS 16949 kvalitātes 
sistēmas prasībām

Intermotor kodi: 12618, 12659, 12680, 12681, 12701, 12702, 
12709, 12714, 12715, 12719, 12720, 12723, 12725, 12734, 12736, 
12740, 12741, 12744, 12745, 12746

tiecoties pēc labākas dzinēja 
efektivitātes
un labākiem ekspluatācijas 
apstākļiem, tagad tiek izmantotas 
sarežģītas spoļu sistēmas.
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Brembo brake systems.
The beauty of choosing the best.
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No 6. augusta līdz 8. septembrim visās 
AD Baltic filiālēs norisinājās Bremžu akcija, 
kurā galvenā balva bija atpūtas brauciens 
uz Stokholmu. Akcijas beigās tika noteikti 
4 laimīgie, kura ieguva iespēju doties šajā 
braucienā.

15. novembra vakarpusē 4 klienti un 2 
AD Baltic darbinieki sapulcējās Rīgas pa
sažieru ostā, lai dotos ceļojumā. Iebraucot 
Stokholmā visi devās ar autobusu uz Ve
cpilsētu, kur aplūkoja galveno gājēju ielu 
un iegādājās suvenīrus.

Tālāk visi pa ceļam uz ostu aplūkoja 
slaveno Vasas muzeju un vakarpusē ap 
17.00 ostā gaidīja kuģis, kurš nogādāja vi
sus ceļotājus atpakaļ Rīgā.

17. novembrī visi ceļotāji laimīgi at
griezās Rīgā un varēja doties savās gai
tās  – atpūsties, strādāt vai, piemēram, 

apskatīties vakarpusē dažādus gaismas 
objektus „Staro Rīga” projekta ietvaros.

AD Baltic piešķirta Crefo Cert 
STABILITĀTES zīme, kas apliecina, ka 
uzņēmuma maksātspējas risks ilgāk 
nekā vienu gadu saglabāsies zems 
(1.–4. riska klase) un nebija citu risku 
uzņēmumam. Šī zīme tiek piešķirta, 
vadoties no 1879. gada strādājošās 

apvienības Verband der Vereine Cre
ditreform (Vācija) metodikas. Cre
ditreform – visā Eiropā labi zināms 
uzņēmums, kas vērtē kompāniju kre
dītspējīgumu. Kā apgalvo Rietumeiro
pas un Viduseiropas uzņēmēji, kuri ie
guva minēto novērtējumu, CrefoCert 

veicina savstarpējo uzticēšanos, nosti
prina pozīcijas sarunās ar partneriem, 
pircējiem, bankām, investētājiem ne 
tikai vienas valsts, bet arī starptau
tiskā mērogā.

viens no stabilākajiem uzņēmumiem Latvijā
AD Baltic – www.stabilus.lt

dodas uz
tie, kas nebremzē

Stokholmu

 Klienti apskatīja 
skaistākās 

stokholmas 
vietas un, 
protams, 

vecpilsētu

AD Baltic jaunumi
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AD Baltic kopā ar Eure!Car šā gada ok
tobrī Lietuvā un Latvijā saviem klien
tiem organizēja Continental CONTI-
TECH tehniskās apmācības. To laikā 
klausītāji iepazinās ar siksnu tehnolo
ģijām un uzbūvi, to īpatnībām, biežā
kajām problēmām, jauniem attīstības 
virzieniem, TVD un TVDi, ovālas formas 

skriemeļa tehnoloģiju, divpusējām 
siksnām u.c. Igaunijā AD Baltic kopā ar 
Eure!Car šā gada oktobrī saviem klien
tiem organizēja SKF tehniskās apmā
cības. To laikā dalībnieki uzzināja, kā 
pareizi rīkoties ar automobiļa riteņu 
gultņu un dzinēja sistēmām (degšanas 
sadalījums, siksnu palīgsistēma), kā arī 
ar ūdens sūkņiem.
Dalībnieki, kuri piedalījās tehniskajās 
apmācībās, saņēma Eure!Car apmācību 

sertifikātu, ko var pakarināt visiem re
dzamā vietā servisā vai veikalā.
AD Baltic jau saskaņo un veic jauno ap
mācību moduļu sagatavošanas darbus. 
Drīz arī Jūs uzaicināsim uz citām apmā
cībām par pašām aktuālākajām tēmām.

Eure!Car sadarbības partneri:

tehniskās apmācības
AD Baltic 
ar Eure!Car zīmolu

igaunijā AD Baltic kopā ar Eure!Car 
saviem klientiem organizēja sKf 
tehniskās apmācības.

Eure!Car. Sertificētas apmācības
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Autobūves nozarē ir 12 miljoni no
darbināto, un tai ir būtiska nozīme Ei
ropas labklājības nodrošināšanai un 
darba vietu radīšanai. Eiropas Savienī
bai ir nepieciešams saglabāt pasaules 
līmeņa autobūves nozari, kas ražo pa
saulē energoefektīvākos un drošākos 
transportlīdzekļus un nodrošina augsti 
kvalificētas darba vietas miljoniem ie
dzīvotāju. Lai to panāktu, Eiropas Komi
sija šogad iesniedza rīcības plānu „CARS 
2020“, kura mērķis ir līdz 2020. gadam 
nostiprināt šīs nozares konkurētspēju 
un ilgtspēju.

Komisija ierosina dot spēcīgu impul
su inovācijai, racionalizējot pētniecību 
un inovāciju atbilstoši Eiropas „Zaļo au
tomobiļu“ iniciatīvai. Tiks pastiprināta 
sadarbība ar Eiropas Investīciju banku, lai 
finansiāli atbalstītu inovāciju un atvieg
lotu mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi 
aizdevumiem. ES standartizētā uzlādes 
saskare nodrošinās tiesisko noteiktību, 
kas nepieciešama, lai atvieglotu elektro
mobiļu ražošanu lielā apjomā.

 Inovācijas autobūves nozarē tiks arī 
sekmētas, veicot visaptverošu pasākumu 
kopumu, lai samazinātu CO2, piesārņo
jumu un trokšņu emisiju, uzlabotu ceļu 
satiksmes drošību un izstrādātu tehno
loģiski progresīvas transporta sistēmas 
(ITS).

Vienlaikus Komisija arī ierosina risināt 
tūlītējās problēmas autobūves nozarē. 
Reaģējot uz pieprasījuma samazināša
nos Eiropas automobiļu tirgos un pazi
ņojumiem par rūpnīcu slēgšanu, Komi
sija novembrī pirms nākamās Konkurēt
spējas padomes pulcēs kopā automobiļu 
ražotājus, arodbiedrību pārstāvjus un 
rūpniecības nozares ministrus, lai pārska
tītu pasākumus pašreizējās krīzes saska
ņotai pārvarēšanai. Autobūves nozare ir 
nozīmīga visā Eiropā, tādēļ ir nepiecieša
mi risinājumi Eiropas līmenī.Galvenajai 
uzmanībai ir jābūt pievērstai pārproduk
cijas jautājuma risināšanai, sociāliem un 
tehnoloģiskiem  ieguldījumiem, kā arī 
valsts atbalstam un pasākumiem attiecī
bā uz pieprasījumu, kam sekotu diskusi
jas politiskajā līmenī.

Globalizācija un jaunās 
tehnoloģijas paver iespējas 
nozarē, kur valda arvien  
spēcīgāka konkurence
Iespējams, ka nākamajā desmitgadē 

pārdoto automobiļu skaits jaunattīstības 
valstīs būtiski  palielināsies, paverot ES 
autobūves nozarei jaunas iespējas, taču 
radīs vajadzību uzlabot ilgtspēju un spē
ju darboties pieaugošas globālās konku
rences apstākļos. 

Rīcības plānā ir konkrēti priekšlikumi 
politikas iniciatīvām, lai:

1. veicinātu ieguldījumus progre-
sīvās tehnoloģijās un inovācijās eko-
loģiski tīriem transportlīdzekļiem, ko 
var panākt, piemēram:
• veicot visaptverošu pasākumu kopu

mu CO2, piesārņojuma un trokšņu 
mazināšanai;

• īstenojot ceļu satiksmes drošības pa
sākumus, tostarp ieviešot Inteliģen
tās transporta sistēmas;

• izbūvējot infrastruktūru, kas paredzē
ta alternatīvajām degvielām (elektrī
bai, ūdeņradim un dabasgāzei);

• ieviešot ES standartu uzlādes saskar
nei elektriskajiem transportlīdzekļiem;

• īstenojot Eiropas  „Zaļo automobiļu“ ini
ciatīvu atbilstoši „Cars 2020“, lai veicinātu 
ieguldījumus pētniecībā un inovācijā.
2. uzlabotu tirgus apstākļus, pie-

mēram:
• ar uzlabota tipa apstiprinājuma sistē

mas palīdzību nostabilizējot vienotu 
transportlīdzekļu tirgu, tostarp tirgus 
uzraudzību, lai novērstu negodīgu kon
kurenci;

• racionalizējot finansiālos stimulus 
ekoloģiski tīriem transportlīdzekļiem;

• konsekventi piemērojot lietpratīga 
regulējuma principus, tostarp konku-
rētspējas pārbaudi,  attiecībā uz nozī
mīgākajām politikas iniciatīvām, lai 
novērtētu svarīgāko politikas iniciatīvu 
konkrēto ietekmi uz  autobūves nozari.
3. atbalstītu nozares piekļuvi pa-

saules tirgum, 
• slēdzot līdzsvarotus tirdzniecības lī

gumus, rūpīgi izvērtējot šo līgumu 
kopējo ietekmi, sekmējot un turpinot 

divpusējus dialogus ar lielākajām tre
šajām partnervalstīm; 

• pastiprināti pievēršoties straptautiskai 
noteikumu saskaņošanai attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kuru galvenais mēr
ķis ir panākt starptautisku automobiļu 
tipa apstiprinājumu un pasaules mēroga 
drošības prasības elektriskajiem trans
portlīdzekļiem un to akumulatoriem.
4. veicinātu ieguldījumus prasmēs 

un apmācībā, lai atbalstītu strukturālas 
pārmaiņas un prognozētu nodarbinātī
bas un prasmju  pieprasījumu, piemē
ram, mudinot izmantot Eiropas Sociālo 
fondu (ESF) šajā nolūkā.

turpmākā rīcība
Komisijai un dalībvalstīm pašreiz jā

īsteno  iecerētie politiskie pasākumi. Au
tobūves nozares uzdevums ir īstenot jau
nos  vērienīgos mērķus. Lai uzraudzītu šo 
procesu un turpinātu dialogu ar ieintere
sētajām personām, tiks ieviests īpaši šim 
nolūkam paredzētais rīcības plāns, kas 
sauksies „CARS 2020“.

 
autobūves nozares rādītāji eiropā
Autobūves nozare kopumā (automo

biļu ražotāji, piegādes ķēde un pakārto
tais tirgus tostarp tūkstošiem mazo un 
vidējo uzņēmumu) Eiropas ekonomikā 
ir stratēģiski ļoti nozīmīga, un to raksturo 
šādi rādītāji: 12  miljoni tiešu un netiešu 
darba vietu, 4 % IKP un tirdzniecības bi
lances pārpalikums 90  miljardu eiro ap
mērā (2011.  gadā). Šī nozare ir lielākais 
privātais ieguldītājs pētniecībā un inovā
cijā (aptuveni 30 miljardi Eiro gadā). 

vispārīga informācija
Rīcības plāns ir pirmais konkrētais panā

kums saistībā ar jaunajām politikas prioritā
tēm, kas ierosinātas nesen sagatavotajā pa
ziņojumā par rūpniecības politiku. Tas bals
tās uz rezultātiem, ko panāca augsta līmeņa 
grupa CARS 21, kurā bija pārstāvēti septiņi 
komisāri, dalībvalstis un galvenās ieintere
sētās personas (tostarp nozares pārstāvji un 
nevalstiskas organizācijas). Grupa CARS 21 
atsāka darbu 2010. gadā un 2012. gada jū
nijā sagatavoja nobeiguma ziņojumu.

spēcīgai, konkurētspējīgai 
un ilgtspējīgai Eiropas autobūves nozarei

CARS 2020
Tiesiskā vide
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Noteikumi stājas spēkā 
2012. gada 1. novembrī.

uz kurām riepām tas attiecas?
Kopumā marķējumi attieksies uz 

vieglo automašīnu, 4x4, SUV, vieglo 
kravas automašīnu un kravas automašī
nu riepām. Atbilstoši likuma prasībām 
šīm riepām ir nepieciešama uzlīme vai 
arī tās ir jāpārdod kopā ar marķējumu, 
kurā norādīti noteikti veiktspējas pa
rametri. Regula neattiecas uz sacīkšu, 
profesionālām bezceļu, rezerves, antīko 
automobiļu, atjaunotām un radžotām 
riepām, kā arī tām, kuru nominālais 
ātrums ir mazāks par 80 km/h. Regula 
neattiecas uz motociklu riepām.

Kam šīs prasības ir jāievēro?

riepu mazumtirgotāji:

Jūsu pienākums ir tirdzniecības vietā nodrošināt 
klientus ar likumdošanā noteikto informāciju par 
riepu parametriem. 

Riepu marķējumam ir jābūt skaidri redzamam uz 
riepas vai aktīvi jāparāda katram klientam. 

Jūsu pienākums ir klientiem čekā/rēķinā vai kopā 
ar to norādīt likumdošanā noteiktos riepu parame
trus.

Komerctransporta riepu piegādātāji:

Jūsu pienākums ir visus autoparku klientus nodro
šināt ar marķējumā norādīto riepu klasifikāciju. 

Riepu marķējums ir aktīvi jāparāda katram auto
parka klientam.

Novembris

kas jums jāzina.
noskaidrosim, tagad 

Tiesiskā vide
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Ko tas nozīmē riepu
pārdevējiem ar esošiem
uzkrājumiem?

Pārdevēju pienākums ir pārlie
cināties, lai visām pēc 2012. gada 1. 
jūlija ražotajām riepām būtu jaunais 
marķējums, jo noteikumi stājas spēkā 
2012. gada 1. novembrī*.

Kādi ir riepu pārdevēju pienākumi?
Galvenie riepu pārdevēja pienākumi ir pareiza rīcība “pārdošanas vietā” un “iegādes brīdī”. Viņa pienākums ir klientiem 

nodrošināt pareizu informāciju visos trīs pārdošanas procesa posmos (skatiet tālāk). Par šī nosacījuma neievērošanu var tikt 
piemērota soda nauda vai kāds cits sods.

Riepu pārdevējiem ir jāpārliecinās, 
vai riepu produktiem ir pareizs marķē
jums.

visām riepām, kas ražotas pēc 
2012. gada 1. jūlija, ir jābūt piee
jamai marķējuma informācijai vai 
arī tā ir jānorāda pārdošanas vietā, 
tiešā riepu tuvumā. 

Ja informācija nav redzama, pār
devējam tā jānodrošina pirms 
faktiskās iegādes.

Visiem pircējiem iegādes procesa 
laikā ir obligāti jānodrošina infor
mācija par riepu marķējuma para
metriem. Tas jāveic, neraugoties 
uz to, vai riepu marķējuma infor
mācija tirdzniecības vietā ir redza
ma. Informāciju var sniegt: 

mutiski vai vizuāli; 

izmantojot marķējumu vai tirdz
niecības vietas sistēmas ekrānu; 

izmantojot riepu ražotāja sniegto 
informāciju.

Riepu pārdevēja pienākums ir 
sniegt informāciju pircējam par 
riepu marķējuma parametriem 
iegādes laikā. Šai informācijai 
ir jābūt ietvertai produkta pār
skatā tirdzniecības vietā, lai šo 
likumdošanas prasību piemēro
tu dažādiem riepu zīmoliem un 
izmēriem. Informāciju var sniegt 
divos veidos: 

iekļaujot informāciju pircēja čekā 
vai rēķinā; 

izsniedzot atsevišķu informācijas 
lapu ar riepu marķējuma informā
ciju.

Pircēji ir jāinformē pārdošanas pro
cesa laikā.

Riepu tirgotājiem ir jāsniedz par to 
apstiprinājums čekā/rēķinā vai kopā 
ar to.

2012 2012

            

Tiesiskā vide

līdz 1. jūlijam pēc 1. jūlija
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           Pārāk augsts eļļas spiediens – biežs 
„spin-on“ tipa filtru bojājumu iemesls

Filtru ražotāji bieži saņem sūdzības 
par saistībā ar pārāk augstu spiedienu 
bojātiem spinon (ar vītni pieskrūvējami 
filtri) tipa eļļas filtriem. Sūdzībās klienti 
norāda, ka ekspluatācijas laikā no savas 
vietas izslīdēja gumijas blīve, kas atrodas 
starp aizskrūvēto filtru un dzinēja korpu
su, vai filtra korpusa savienojums ar ārējo 
augstspiediena vārstu nav hermētisks un 
laiž cauri eļļu. Abos gadījumos sekas ir ļoti 
nopietnas – saistībā ar strauju eļļas spie
diena kritumu dzinēja eļļošanas sistēmā 
(ja ir bojāts hermētiskums) dzinēju var, 
vienkārši runājot, „nokaut“.

Klienti, turot rokās bojāto filtru, ir 
pārliecināti, ka tieši tas ir vainīgs sais-
tībā ar bojājumu dzinēja eļļošanas 
sistēmā. speciālisti, izpētījuši bojā-
to filtru ražotāja laboratorijā, sniedz 
viennozīmīgu slēdzienu – filtrs bija 
pilnīgā kārtībā, bet bojājums ir pārāk 
augsts eļļas spiediens dzinēja eļļoša-
nas sistēmā.

Kas izraisīja bojājumu?
Lai saprastu pārāk augstā eļļas spie

diena rašanās iemeslus, jāpārzina dzinēja 
eļļošanas sistēmas darbības princips un tā 
galveno elementu sastāvs.

1. att. dzinēja eļļošanas sistēmas 
shēma, kurā ir uzstādīts spin-on 
tipa eļļas filtrs

Eļļas sūknis tieši no dzinēja karte
ra iesūc tajā esošo dzinēja eļļu un pa 
padeves kanālu stumj to uz eļļas fil
tru. Filtrētā eļļa nokļūst tieši tajās vie
tās, kur savstarpēji darbojas kustīgas 
dzinēja daļas. Eļļas sūknis rada daudz 
lielāku spiedienu nekā nepieciešams 
dzinējam. Spiediena stabilitāti uztur 
drošības vārsts, kas atrodas eļļas sūkņa 
korpusā. Kad eļļas spiediens ir sasnie
dzis noteiktu robežu, atveras drošības 
vārsts un liekā eļļa atgriežas atpakaļ 
dzinēja karterī. Vieglajos automobiļos 
dzinēja eļļas spiedienam jābūt starp 
40 psi (angļ. poundforce per square 
inch, iztulkojot tas nozīmē „mārciņas 
spēks uz kvadrātcollu“) – tas ir 280 kPa 
ekvivalents, un 60 psi (410 kPa). Šāds 
spiediens ir nepieciešams, lai efektīvi 
eļļotu dzinēja elementus, kas darbojas 
spēcīgā mijiedarbībā un pie smagām 
slodzēm, vienlaicīgi pasargājot tos 
no pārāk ātras nolietošanās. Eļļas filtri 
uzprojektēti tā, lai bez problēmām iz
turētu darba slodzes un tikai eļļošanas 
sistēmā paaugstinātais spiediens var 
tos sabojāt.

Kas ir par iemeslu 
paaugstinātam 
spiedienam?
Spiediena paaugstināšanās eļļoša

nas sistēmā iemesls var būt tikai trau
cēts drošības vārsta darbs, kad vārsts, 
dzinējam darbojoties, pārāk lēni atve
ras vai pilnībā iestrēgst un neatveras. 
Darba spiediens, kas ir dzinēja eļļoša
nas sistēmā, standarta apstākļos nera
da eļļas filtra korpusa deformāciju, taču 
spiedienam pieaugot aptuveni līdz 
150 psi (1 000 kPa), deformējas daudzu 
spinon tipa filtru korpusi. Ja spiediens 
turpina paaugstināties, bet eļļas filtrs 
ir aizskrūvēts ne pārāk stipri, caur filtra 
gumijas blīvi, kas atrodas filtra pieskrū
vēšanas vietā, sāk sūkties dzinēja eļļa, 
vai arī gumijas blīve tiek izstumta ārā 
no savas ligzdas, kas atrodas apkārt 
eļļas filtra vītnei. Ja eļļas maiņas brīdī 
uzstādītais jaunais eļļas filtrs tika ļoti 
stipri pieskrūvēts, gumijas blīve netiks 
izstumta laukā, taču var notikt tā, ka fil

tra korpuss vairs nebūs hermētiski sa
vienots ar augstspiediena vārstu. Abos 
gadījumos rodas pēkšņa dzinēja eļļas 
noplūde, samazinās eļļas spiediens 
dzinēja eļļošanas sistēmā un turpmāka 
dzinēja ekspluatācija kļūst neiespēja
ma. Ja šādā situācijā vadītājs tūlīt pat 
neizslēdz automobiļa dzinēju un mēģi
na turpināt braukt, šādas rīcības sekas 
būs dzinēja kapitālais remonts.

Iesprūdis drošības 
vārsts

2. att. eļļošanas sistēmas 
shēma, kurā ir iesprūdis 
drošības vārsts

Balstoties uz 
secinājumiem, var 
droši apgalvot, ka 
tajos gadījumos, ja 
saistībā ar augstu 
spiedienu tiek bojāts 
spin-on tipa eļļas filtrs 
un izplūst dzinēja 
eļļa, vainīgs ir nevis 
filtrs, bet slikta eļļas 
sūkņa drošības vārsta 
darbība.

Dzinēja eļļošanas 
sistēma

Spin-on tipa filtrs

Atvēries drošības 
vārsts

Eļļas pārpalikums
Eļļas 
sūknis

Spin-on tipa filtrs

Eļļas 
sūknis

Dzinēja eļļošanas 
sistēma

padomi autoservisiem
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Ilglaicīgs kondicioniera darbības pār
traukums ziemas periodā var novest līdz 
dārgam kompresora remontam. Tapēc 
saviem klientiem izsakiet brīdinājumus, lai 
profilakses nolūkos izmantotu kondicio
nieri ziemas periodā. Kad darbojas kondi
cionieris vai klimata kontrole, ātrāk pazūd 
mitrums no logiem un izžust. 

Lai kompresors labi darbotos iedarbi
nāšanas laikā, tā iekšpusē jābūt precīzam 
eļļas daudzumam. Tāpēc pirms darba 
uzsākšanas kompresors manuāli jāapgāž 
otrādi, izmantojot piemērotu kompresora 
apgāšanas instrumentu, lai iepriekš būtu 
ieeļļotas visas iekšējās kompresora kom
ponentes. Iedarbināšanas brīdī eļļošanas 
trūkums ir cēlonis gaisa kondicioniera 
kompresora griešanās bloka bojājumam. 
Pievērsiet uzmanību pārkarsušām, izmai
nīta lieluma, metāliski zilganas krāsas deta
ļām, kas izraisījušas lielus bojājumus. 

metāliski zilgana krāsa

Ja pirms lietošanas netiek veikta ie
priekšēja eļļošanas procedūra, var pa
lielināties trokšņa līmenis un kompre
sors pirms laika sabojāsies. Pastāv divu 
tipu kompresori – ar eļļu un bez eļļas. 
No kompresoriem ar eļļu (iepriekš ieeļ
ļotā kompresora) nepieciešams izteci
nāt eļļu, un tad ieliet nepieciešamo pa
reizā tipa eļļas daudzumu. Sausā tipa 
kompresorā vai kompresoros bez eļļas 
pirms darba tiek ieliets nepieciešamais 
pareizā tipa eļļas daudzums. Neatka
rīgi no kompresora tipa pievienotās 
instrukcijas parāda, ka pirms lietošanas 
kompresors ir jāieeļļo un jāpagriež.

Gaisa kondicionēšanas 
sistēmas mazgāšana
Mazgājot gaisa kondicionēšanas sis

tēmu ar ķīmiskām vielām, nodrošiniet, lai 
sistēmās iekšpusē nepaliek nekādas maz
gāšanas līdzekļu paliekas. Ja sistēmā ir 
palikušas mazgāšanas šķidruma paliekas, 
tās var atšķaidīt un piesārņot kompre

sora eļļu un tas būs cēlonis kompresora 
troksnim un pāragram bojājumam. Ja 
mazgājat gaisa kondicionēšanas sistēmu, 
ļoti svarīgi izmantot apstiprinātu oriģinā
lā aprīkojuma ražotāja iekārtu un pareizi 
ievērot mazgāšanas procedūru, kas līdz 
minimumam samazina mazgāšanas radī
tās problēmas. Zīmējumā parādīts bojāts 
virzuļa kompresora bloks, kurš sabojājies 
saistībā ar nepietiekamu eļļošanu. No 
kompresora iztecinātā eļļa bija šķidra (zu
dusi viskozitāte) un ar ķīmisko mazgāša
nas līdzekļu smaržu. Zīmējumā parādīta 
sabojātā kompresora iekšpuse. Var redzēt, 
ka eļļa kļuvusi par bieziem melniem nosē
dumiem. Estera bāzes eļļas, ko nav ietei
cams izmantot Delphi kompresorā, aug
stas temperatūras apstākļos var ietekmēt 
siltuma sadalīšanos un var rasties šāda 
tipa nosēdumi.

Kartera korķis
Ja kompresora eļļošanai izmantots 

kartera korķis, nepieciešams visu eļļu 
ieliet un iztecināt caur šo atveri. Šādā 
veidā eļļa nokļūs tieši kompresora iekš
pusē esošajā rotācijas blokā.

izmantojiet 
rekomendējamās eļļas
Ja kompresors netiek pareizi eļļots, 

pastāv mazas iespējas vai vispār nepa
stāv nekādas iespējas, ka tiks nodrošināta 

kompresora darbība ilgtermiņā. Atkarībā 
no gaisa kondicionēšanas sistēmas tipa 
tirgū tiek piedāvātas dažāda tipa eļļas. Bie
žākā – PAG eļļa. Svarīgi izmantot augstas 
kvalitātes PAG eļļu. Tehniskajam speciālis
tam jāievēro jaunam kompresoram pare
dzētās instrukcijas un jāizmanto piemēro
ta tipa un nepieciešamais eļļas daudzums, 
ko ielej tai paredzētajā vietā. Tāpat arī tiek 
piedāvātas estera bāzes eļļas, bet tās ne
vajadzētu izmantot, jo augstās tempera
tūrās tās var sadalīties. Tas radīs eļļošanas 
traucējumus un kompresora kļūdas. 

Kāpēc un kad mainīt 
kompresoru?

•  Pārāk maz vai pārāk daudz dzes
ējamās eļļas.

•  Saistībā ar iekšējo koroziju.
•  Slikta uzturēšana (nepieciešams re

gulāri mainīt salikšanas žāvētāju).
•  Nobloķēta ķēde – nosprostots 

salikšanas žāvētājs un/vai izple
šanās vārsts.

• Uzstādot jaunu kompresoru, nav 
veikta sistēmas mazgāšana vai 
mazgāšana veikta slikti.

•  Sajūga elektrosistēmas bojājums.
•  Sabojājoties dzinējam, parādās 

šādas pazīmes:
• pilnībā nedarbojas gaisa kondi

cionēšanas sistēma;
•  iespējams sabojājušās arī citas 

gaisa kondicionēšanas sistēmas 
komponentes.

ilgi kompresora darbības pārtraukumi var radīt 
kompresora bojājumus

Metāliski 
zilgana krāsa

1

2

3 Kompresora 
kartera korķis

padomi autoservisiem
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izmantojot Ct 908K1 komplektu 
(vW / audi / seat / Škoda 1.6 / 2.0 L 8 
v), siksnas piedziņa rada troksni

Problēma
Izmantojot šo komplektu, auksts dzi

nējs rada troksni (neizlīdzināta siksna). 

iemesls
Sinhronizēšanas siksna rīvējas gar 

iekšējo spriegotāja skriemeļa malu un 
šādi rodas čīkstoša skaņa. 

risinājums 
Pirms galīgi iestatīt spriegotāja rullīti 

pie rādītāja atzīmes, tas vairākas reizes 
jānospriego un jāatbrīvo. Tāpat arī nepie
ciešams pārbaudīt un pārliecināties, ka 
skriemeļa vārpsta ir pareizā stāvoklī.

Nepietiekama siksnas darbība 
saistībā ar slikti novietotu spriegotā-
ja atsperi Ct 942 K1 Hyundai 1.4-1.6-
l/16 v, dažādi modeļi).

Problēma
Saistībā ar nolietojušos sinhronizāci

jas siksnu slikti darbojas siksnas piedziņa. 

iemesls
Tā kā spriegošanas skriemelis neva

rēja brīvi griezties, pārkarsa aizmugu
rējā sinhronizācijas siksnas daļa.

risinājums 
Vienmēr pārbaudiet un pārliecinie

ties, ka spriegošanas atspere ir novie
tota pareizā stāvoklī. Pretējā gadījumā 
tā var saskarties ar gultņa virsmu un 
būt par cēloni gultņa nobloķēšanai.

uzticamas, pilnībā no gumijas vei-
dotas balstiekārtas bukses

Problēma 
Priekšlaicīgi saistībā ar izplūstošo 

šķidrumu nolietojušies oriģinālie hidrau
liskie gumijas balsti 

iemesls 
Hidraulisko gumijas balstu ārpusē 

ir plāns gumijas slānis. Ja tiek caurdurts 
šis slānis vai noārdās gumijas un metāla 
savienojums, rodas hidrauliskā šķidruma 
noplūde. Pēc īsa brīža gumijas balsti zau
dē stingrību un automobilis kļūst nesta
bils. 

risinājums 
Ja cerības neapmierina oriģinālais 

hidrauliskais gumijas balsts, izmantojiet 
pilnībā no gumijas izgatavotu balstu. 

daži piemēri

Rūpīgi tiek izpētītas visu hidrauliskā 
oriģinālā aprīkojuma detaļu amortizāci
jas īpašības. Varat izvēlēties Sidem bals
tus, kas izgatavoti tikai no gumijas. Tādā 
veidā tiek nodrošināts tāds pats braukša
nas komforts, kā izmantojot oriģinālo 
detaļu. Šie pilnībā gumijas balsti nolie
tojas lēnāk un pakāpeniski, salīdzinot ar 
oriģinālā aprīkojuma detaļām. 

            Kā novērst siksnas piedziņas trokšņus?

Nepietiekama siksnas darbība saistībā  
ar sliktu spriegotāja atsperes stāvokli

Sidem piedāvā vienkāršu risinājumu  
kā nomainīt hidrauliskos gumijas atbalstus 

 

Sidemref. Application OE-number 

801620 Ford Mondeo / Jaguar X-Type 1 311 417* / C2S 39662* 

809631 Opel / Vauxhall Corsa - Combo - Meriva - TwinTop 3 52 366 / 9 199 961 

809633 Opel / Saab / Fiat / Vauxhall 3 52 319 / 12 786 412 / 717 40 107 / 93 171 448 

809643 Opel / Vauxhall Insignia 3 52 868 / 13 257 785 

821622 BMW - 7 Serie E38 31 12 0 006 482 

821627 BMW - 5 Serie E39 31 12 9 068 753 

849626 Mercedes C-Class - CLK-Class - GLK-Class 203 333 10 14 

863619 Audi A4 - A6 - A8 / Skoda Superb / VW Passat 4D0 407 183 AC 

865606 Range Rover Sport RBX 500531 

 

Sidemref. Application OE-number 

801620 Ford Mondeo / Jaguar X-Type 1 311 417* / C2S 39662* 

809631 Opel / Vauxhall Corsa - Combo - Meriva - TwinTop 3 52 366 / 9 199 961 

809633 Opel / Saab / Fiat / Vauxhall 3 52 319 / 12 786 412 / 717 40 107 / 93 171 448 

809643 Opel / Vauxhall Insignia 3 52 868 / 13 257 785 

821622 BMW - 7 Serie E38 31 12 0 006 482 

821627 BMW - 5 Serie E39 31 12 9 068 753 

849626 Mercedes C-Class - CLK-Class - GLK-Class 203 333 10 14 

863619 Audi A4 - A6 - A8 / Skoda Superb / VW Passat 4D0 407 183 AC 

865606 Range Rover Sport RBX 500531 

Sidem ref. Lietošana Oriģinālā aprīkojuma numurs
801620 Ford Mondeo / Jaguar X-Type 1 311 417* / C2S 39662*
809631 Opel / Vauxhall Corsa - Combo - Meriva - TwinTop 3 52 366 / 9 199 961
809633 Opel / Saab / Fiat / Vauxhall 3 52 319 / 12 786 412 / 717 40 107 / 93 171 448
809643 Opel / Vauxhall Insignia 3 52 868 / 13 257 785
821622 BMW - 7 Serie E38 31 12 0 006 482
821627 BMW - 5 Serie E39 31 12 9 068 753
849626 Mercedes C-Class - CLK-Class - GLK-Class 203 333 10 14
863619 Audi A4 - A6 - A8 / Skoda Superb / VW Passat 4D0 407 183 AC
865606 Range Rover Sport RBX 500531

padomi autoservisiem
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            Kā novērst siksnas piedziņas trokšņus?

motion
motionCeļojums sniegos

Tests.
Astoņas ziemas riepas pieņem smago šā gada ziemas riepu izaicinājumu. Izmēģinājuma 
automobilis – Mercedes C 63 AMG Coupé. 225/40 R18 V izmēra riepām ir jānokārto pār
baude, braucot pa sausu, slapju un ar sniegu pārklātu ceļa segumu.

Kad virsmas segums ir slapjš, ir manā
mas acīmredzamas testa riepu atšķirī
bas.

dūmi. 457 Nm rada dūmus no riepām 
testa laikā uz sausas virsmas. 

viNGriNĀjumi Pa sNieGu. Kad ceļa 
virsma ir sniegota, svarīgs ir vilces spēks, 
bremzēšana un akvaplanēšana.

Ziemeļos, kur ir daudz sniega, 
kad notiek riepu pārbaudes, sauci
ens „Traktoru!“ radio sakaros nostrādā 
ātri un uzticami, izsauktais traktors 
atbrauc pa sniegu uz lielo pārbaudī
juma teritoriju un Mercedes C 63 AMG 
Coupe, kurš iestrēdzis mīkstajā sniegā 
Hankook Winter Icept Evo nepietie
kamās vilces spēka, bremzēšanas ceļa 
un sānu virzības dēļ, atgriež atkal uz 
izvēlēto kursu.

To, ka ziemā braukt ar automobi
li ar 457 Nm daudz drošāk un labāk, 
lieliski nodemonstrēja Continental TS 
830 P, kas ar sniegu pārklātajā lauku
mā nodemonstrēja lielisku rezultātu 
un savāca 99 punktus no 100 iespē
jamiem. Lai gan Goodyear Ultragrip 
8, Nokian WR A3 un Pirelli Sottozero III 
tikai nedaudz atpalika. 

Vērtējot, Pirelli un Nokian īpašības 
ir mazāk sabalansētas. Tā kā Sottoze
ro riepu beigu vērtējums atpaliek no 
pārbaudījuma uzvarētājiem, iemesls 

aštuonių išbandytų padangų privalumai ir trūkumai

Vadība (izbraukšanas laiks pa riņķi) 
Braukšanas īpatnības
Vilces spēks 
Bremzēšana
Summa

Vadība (izbraukšanas laiks pa riņķi) 
Braukšanas īpatnības
Vadīšanas precizitāte 
Bremzēšana 
Akvaplanēšana garenvirzienā 
Summa

Vadība (izbraukšanas laiks pa riņķi) 
Braukšanas īpatnības
Vadīšanas precizitāte 
Bremzēšana
Summa
Kopējā summa

SNIEGS

SLAPJš 
SEGuMS

SAuSS 
SEGuMS

Vērtēšana notiek šādi: 
riepas, kurām ir labākā 
kritērija vērtība, iegūst 
punktu. Vērtējot vadīšanas 
precizitāti, svarīgs ir taisnums 
un reaģēšana no vidējā 
stāvokļa. Bet vērtējot braukša-
nas īpašības, svarīga pēc 
iespējas neitralitāte straujos 
pagriezienos.

Lieliska bremzēšana, laba saķere ar 
slapju ceļa segumu, bet raksturīga 
nenoturība pret slodzes izmaiņām. Ļoti 
augsta precizitāte, braucot pa sausu ceļa 
segumu. Labs vilces spēks, bet nestabila 
braukšana pa sniegotu ceļu.

Lieliska saķere, braucot par 
sniegainu un slapju ceļa segumu, 
ļoti sabalansētas, droša braukšana, 
īss bremzēšanas ceļš. Ja ceļš ir 
sauss, diezgan nepārliecināta un 
neprecīzas braukšanas sajūta.

Ļoti labas īpašības pagriezienos 
(lielas robežzonas) un labas 
braukšanas īpašības pa slapju 
segumu, lieli sānu spēki un labs 
bremzēšanas spēks uz sniega. 
Labas braukšanas īpašības, bet 
vidējs bremzēšanas spēks, ja ceļa 
segums ir sauss.

astoņu pārbaudīto riepu priekšrocības un trūkumi

Vidējās cenas, ko noteica 
Vācijas tirdzniecības ar riepām 
un vulkanizēšanas speciālistu 
savienība Reifenhandel und
Vulkaniseur-Handwerk e. V.

Maksimālais 
iegūto punktu 

skaits

Testi

Cena 219 eiro* Cena 221 eiro* Cena 222 eiro*
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ir ne tik daudz to vidējās spējās sausā 
laikā, jo ziemas riepām to vēl varē
tu pieļaut. Diemžēl, ja ceļa segums 
ir slapjš, Sottozero III riepām trūkst 
saķere, vispirms runa ir par akvap
lanēšanas spēku. Tāpat arī sevi parā
dīja gan Nokian, gan Toyo Snowprox 
S 953. Nokian arī netiek galā ar akva
planēšanu. Toyo slīd bremzējot un 
ļoti vāji palēninās, salīdzinot ar citām 
riepām uz laukuma, bet braucot strau
jos pagriezienos, mētājas starp pārāk 
lielu un pārāk mazu manevrēt spēju.

Pavisam savādāk uz slapja ceļa 
uzvedas Conti. Automobilis brauc sa

balansēti un mierīgi, lai gan riņķi tika 
ātrāk izbraukti. Piemēram, Goodyear, 
kuras ar savas sabalansētās braukšanas 
īpašībām nedaudz atpaliek no Conti un 
Dunlop SP Winter Sport 4D, pieder tām 
riepām, kuras lieliski ripo pa slapju ceļa 
segumu, lai gan straujos pagriezienos 
vairāk reaģē uz slodzes izmaiņām un 
tām raksturīgas nedaudz straujākas 
kustības.

Ceturtā riepa no šīs kompānijas, 
kas precīzi nokārto eksāmenu uz šī 
ceļa, savācot 91 punktu, ir Michelin 
Pilot Alpin PA 4. Šīm riepām raksturīgs 
īss apstāšanās ceļš un laba saķere ar 

ceļa segumu. Stūrēšanas precizitāte 
arī ir ļoti lieliska, tikai tām raksturīga 
lielāka kustība.

Hankook nav viegli savaldāms rie
pu veids. Vājākā vieta tām ir slodzes 
mainīšanās, uz ko tās reaģē diezgan 
jūtīgi. Tādas ir Hankook riepas, brau
cot pa sausu ceļa segumu. Un tas 
nozīmē mazu riņķa izbraukšanas lai
ku un precīzu kustību. Taču ziemas 
riepām svarīgs ir daudzpusīgums, ar 
ko izceļas Continental: tās ir labas, 
braucot pa sausu ceļa segumu, pa 
slapju ceļu – ļoti labas, bet pa sniego
tu ceļu – pat lieliskas.

Vērtēšana notiek šādi: 
riepas, kurām ir labākā 
kritērija vērtība, iegūst 
punktu. Vērtējot vadīšanas 
precizitāti, svarīgs ir taisnums 
un reaģēšana no vidējā 
stāvokļa. Bet vērtējot braukša-
nas īpašības, svarīga pēc 
iespējas neitralitāte straujos 
pagriezienos.

Ļoti liels saķeres spēks un lieliska 
vilce, braucot pa sniegotu segumu, nav 
pastāvības starp pārāk mazu un pārāk 
lielu manevrēt spēju. Vidējs apstāšanās 
spēks un vidējs saķeres spēks uz slapja vai 
sausa ceļa seguma. Slikti akvaplanēšanas 
rādītāji. 

Ļoti stabila un sabalansēta kustība 
uz sausa seguma. Tikai vidēji rādītāji, 
braucot pa slapju ceļu. Ļoti vāja saķere un 
nevienmērīga gaita uz sniegota ceļa.

Ļoti labs bremzēšanas un vilces 
spēks, braucot pa sniegu, liels 
saķeres spēks un precīza braukšana 
pa sausu segumu. Vidējs akvap-
lanēšanas un bremzēšanas spēks 
uz slapja ceļa.

Ļoti labas akvaplanēšanas 
īpašības, liels saķeres spēks uz 
slapja ceļa seguma, labi spēka 
rādītāji uz sausa ceļa seguma. 
Sabalansēta kustība, braucot pa 
sniegu, lai arī vilces un bremzēša-
nas spēks ir vidējs.

Labas vadāmības īpašības, 
sabalansēta kustība un lielisks 
vilces spēks uz sniegota seguma. 
Tikai vidējs bremzēšanas spēks uz 
sausa ceļa. Vidēja palēnināšanās 
un nevienāda kustība, kad ceļa 
segums ir slapjš.

astoņu pārbaudīto riepu priekšrocības un trūkumi

Testi
motionmotion

Vadība (izbraukšanas laiks pa riņķi) 
Braukšanas īpatnības
Vilces spēks 
Bremzēšana
Summa

Vadība (izbraukšanas laiks pa riņķi) 
Braukšanas īpatnības
Vadīšanas precizitāte 
Bremzēšana 
Akvaplanēšana garenvirzienā 
Summa

Vadība (izbraukšanas laiks pa riņķi) 
Braukšanas īpatnības
Vadīšanas precizitāte 
Bremzēšana
Summa
Kopējā summa

SNIEGS

SLAPJš 
SEGuMS

SAuSS 
SEGuMS

Vidējās cenas, ko noteica 
Vācijas tirdzniecības ar riepām 
un vulkanizēšanas speciālistu 
savienība Reifenhandel und
Vulkaniseur-Handwerk e. V.

Maksimālais 
iegūto punktu 

skaits Cena 209 eiro* Cena 232 eiro* Cena 213 eiro* Cena 166 eiro* Cena 199 eiro*
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Delphi Automotive, vupertāle, 
vācija. Delphi L formas vijums 0,13 
mm2 izmēra vadam.

Schaeffler Technologies, Herco-
genrāte, vācija. UniAir pilnībā regulē
jama vārstu pacelšanas sistēma.

Valeo Wiper Systems, Parīze. Vis-
ioBlade sistēma.

Delphi Automotive, Lokporta, Ņujorka.
Termiskais sarežģīto atveru saliek

tais cauruļtipa Delphi kondensators. 
FederalMogul, Sausfilda, Mičigana. 

Divu mērījumu ultraskaņas testē
šana paredzēta paceltiem augšējiem 
dīzeļdzinēju virzuļiem.

Progresīvās partnerības 
uzvarētāji 
Fiat Powertrain, Chrysler Group 

un Schaeffler Technologies. UniAir 
pilnībā regulējama vārstu pacelšanas 
sistēma.

Testējot tiek atklāti defekti 
virzuļu virsmās.

Federal-Mogul Corp.
•  Kas: ultraskaņas pacelto augšējo 

dīzeļdzinēju lieto virzuļu testēšana.

•  jaunums: FederalMogul ultraska
ņas testēšanai izmantotie skaņas 
viļņi, digitālais attēlojums un auto
mātiskā pārbaude. Šādā veidā tiek 
atklāti dīzeļdzinēju no alumīnija 
lieto virzuļu virsmu defekti. Labāka 
pārbaude ļauj optimāli iestrādāt 
dzesēšanas kanālu, kas tiek integ
rēts virzuļa virsmā. Šādā veidā tiek 
samazināta virsmas temperatūra 
un palielināts izturīgums.

•  Pirmais klients: BMW 3. sērijas dī
zeļdzinēji, 2006. gads.

Mazs vijums savieno plāno 
vadu ar spaili.

Delphi Automotive
• Kas: L formas vijums 0,13 mm² iz

mēra vadam.
•  jaunums: automobiļu ražotāji var 

nozīmīgi samazināt komplektus ar 
plānāku, 0,13 kv.mm vadu. Taču 
inženieriem nepieciešams ekono
miskāks veids, kā pievienot vadus 
pie spailēm. Problēma tiek atrisi
nāta ar inovatīvo L formas Delphi 
vijumu.

•  Pirmais klients: konfidenciāla in
formācija.

Šķidrums tiek padots pa 
tīrīšanas slotiņās esošiem 
kanāliem.

Valeo Wiper Systems
•  Kas: VisoBlade tīrītāji.
•  jaunums: Valeo tīrītāju lokanajās 

slotiņās tiek izmantoti kanāli un at
veres, pa kuriem tīrītāju šķidrums 
tiek padots tieši uz tīrīšanas slotiņas 
virsmu. Šādi tiek samazināts nepie
ciešamā šķidruma daudzums. Ja āra 
temperatūra sasniedz vai nokrīt ze
māk par sasalšanas robežu, tīrītāju 
šķidrums tiek uzsildīts.

•  Pirmais klients: MercedesBenz 
SL, 2012. gada februāris

Saliekto cauruļu process 
paātrina ražošanu.
Delphi Automotive

•  Kas: Delphi termiskais sarežģīto atve
ru saliekto cauruļtipa kondensators, 
kas paredzēts dzesēšanas šķidrumam.

•  jaunums: cenšoties nomainīt sarežģī
tas un grūti presējamas kondensatora 
caurules, Delphi izmanto daudz reizes 
saliekto vienu metāla lentu. Saliektās 
caurules process samazina ražošanas 
zīmju skaitu un par 90 procentiem sa
īsina laiku, kas nepieciešams kondens
atora cauruļu ražošanai.

2012. gada PACE
apbalvojumu 
ieguvēji atbilstoši kategorijām

Auto tehnoloģiju jaunumi
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The Ferodo brand is a registered trademark of 

Pastāv vieglāKs veiDs
Kā Pasargāt sevi!

Ar Ferodo OE kvalitātes bremžu uzlikām!
Daži cilvēki velta daudz enerģijas, lai pasargā
tu savas automašīnas un cilvēkus, kas ir tajās. 
Bet ļoti maz lietas ir nepieciešamas, kuras var 
sniegt tādu pašu aizsardzības līmeni kā Fero-
do OE kvalitātes bremžu risinājumi. Ferodo 
sniedz Jums uzlabotu bremzēšanas distanci, 
spēcīgu un konsekventu bremzēšanas spēku 
un patiešām zemu troksni.
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•  Pirmais klients: General Motors, 
2007. gada maijs.

Izmantojot modelēšanas 
iekārtu, vairāk nav nepiecie
šams veikt vadu testēšanu.

Delphi Automotive
•  Kas: datorizētā modelēšanas iekār

ta sarežģītās elektrisko vadu savie
nojumu sistēmās mēra vājināšanos 
liekšanas procesā.

•  jaunums: ierīce modelē un aprē
ķina liekšanas spriegumu vadu sa
vienojumu sistēmās bez atkārtotas 
fiziskas testēšanas. Šādā veidā pat 
par vairākām nedēļām un pat mē
nešiem tiek saīsināti ķēdes un elek
trovadu sistēmas sagatavošanas 
darbi.

•  Pirmais klients: Toyota Motor Corp. 
jaunajam Corolla modelim 2013. 
gada augusts. 

Degvielas līnijas caurule 
samazina emisijas.

Gates Corp. Automotive
•  Kas: Gates Barricade degvielas līnijas 

caurule ar mazu caurplūdi, kas pare
dzēta degvielas iesmidzināšanai

•  jaunums: vairums degvielas līniju 
cauruļu tika radītas automobiļiem, kas 
darbojas pēc karburatora principa. 
Taču mūsdienās vairumā dzinēju deg
viela tiek iesmidzināta, tāpēc līnijām 
jābūt piemērotām augstam spiedie
nam un dažādiem degvielu veidiem 
un maisījumiem, ieskaitot biodegvie
lu. Gates caurule ir izturīga pret caur
plūdi, tāpēc tiek samazinātas emisijas. 
Turklāt šī caurule iztur lielāku spiedie
nu par vairākumu citu līniju.

•  Pirmais klients: rezerves deta
ļu klienti O’Reilly Automotive Inc., 
Carquest Corp., NAPA, 2011. gads

Degvielas sūknis novērš tie
šās benzīna iesmidzināšanas 
radīto troksni.
Delphi Automotive un Magneti 
Marelli

•  Kas: augsta līmeņa augstspiediena 
Gdi sūknis, kas rada zemu troksni. 
Magneti Marelli radīja tiešai benzīna 
iesmidzināšanai paredzēto degvie
las sūkni, kas darbojas klusāk un ir 
daudz vieglāks par tradicionālajiem 
degvielas sūkņiem,

•  Pirmais klients: Hyundai modelis 
Lambda II V6, 2012. gads

Izturīgāks cilindra ieliktnis 
samazina eļļas patēriņu.

Federal-Mogul Corp.
•  Kas: hibrīda ieliktņi, kas paredzēti 

automobiļu dūralumīnija sakausē
juma dzinējiem.

•  jaunums: ārējā cilindra ieliktņa virs
ma ir pārklāta ar alumīnija sakausēju
ma slāni, kas pielīp pie dzinēja bloka. 
Pateicoties šai saķerei, tiek nodroši
nāta papildu izturība un labāka spe
cifiskā siltumcaurlaidība. Šādā veidā 
tiek samazināta cilindra diametra 
deformācija. Šīs priekšrocības par 
40 procentiem samazina eļļas patē
riņu (salīdzinot ar tradicionālajiem 
ieliktņiem). Turklāt ir arī mazākas slā
pekļa un oksīdu emisijas.

•  Pirmais klients: BMW benzīna dzi
nēji un PSA Peugeot Citroen dīzeļ
dzinēji, 2004. gads

Auto tehnoloģiju jaunumi
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M A D E  T O  F E E L  G O O D.
Ì Īsāks bremzēšanas ceļš uz 

 ledus

Ì Uzlabota saķere uz ledus

Ì Novatoriska virzienveida 

 radzes forma

Ì Uzlabota bremzēšana un 

 vilkme sniegā

Ì V-veida lameles un ierobi 

 rievās

Ì Izcils sniegums dziļā sniegā

Ì Apvienots pakāpjveida un 

 zāģa formas plecu dizains

*Salīdzināts ar 3 vadošo konkurentu riepu vidējo sniegumu uz ledus; mērījumus veica Test World Ltd 2012. gada janvārī; riepas izmērs: 205/55R16 94T; testa automašīna: Audi A3; vieta: Ivalo (FI); ziņojuma Nr.: TW-TT11-MT224.

Jaunās UltraGrip Ice Arctic – par 7% īsāks bremzēšanas ceļš uz ledus*
Izbaudiet izcilas bremzēšanas, vilktspējas un vadāmības iespējas uz ledus un sniegā, ko nodrošina Multicontrol 
Ice tehnoloģija ar visprogresīvāko virzienveida radžu konstrukciju uzlabotai saķerei uz ledus. Papildinformāciju 
skatiet goodyear.eu 

 Brauciet tur, kur 
 citi nevar paiet. 

TESTĒŠANU VEICA

JAUNAS
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TAKSOMETRIEM 
PAREDZēTIE 
AKUMULATORI
Pārpildītas ielas sastrēgumu laikā 

un liels elektrības patēriņš, gaidot 
nākamo pasažieri: taksometros izman
totiem akumulatoriem tiek izvirzītas 
stingras prasības, tāpēc to efektivitātei 
jābūt milzīgai.

VARTA TAXI akumulators ar AGM 
tehnoloģiju ideāli piemērots ekstre
māliem taksometra darba apstākļiem, 
tāpēc tos bieži arī izmanto taksometru 
ražotāji.

GALVENĀS VARTA TAXI AKUMULA
TORA PRIEKŠROCĪBAS:

•  ilgāks (līdz trim gadiem)* kalpoša
nas laiks;

•  labāka cikliskā stabilitāte (līdz 3 rei
zēm)*;

•  daudz mazāki viena cikla izdevumi;
•  speciāli pielāgoti smagiem takso

metra darba apstākļiem.
 *Salīdzinot ar parastajiem akumu

latoriem.

CENAS SALĪDZINĀJUMS
VIENA CIKLA CENA
VARTA TAXI akumulatoru ar AGM 

tehnoloģiju vērts pirkt arī tādā gadī
jumā, ja tas ir dārgāks par citiem aku
mulatoriem. Ņemot vērā akumulatora 
ciklu skaitu, kļūst skaidrs, ka VARTA 
TAXI akumulatora vērtība ir lielāka. Šo 
akumulatoru lietošanas ciklu skaits ir 
3–4 reizes lielāks par parasto akumula
toru lietošanas ciklu skaitu, tāpēc viena 
cikla cena ir daudz mazāka.

TAXI
ar agm tehnoloģiju

PĀRBAUDE REĀLOS DARBA APSTĀKĻOS: PASTĀVĪGA 
IZMANTOŠANA REĀLOS UN ĪPAŠI SMAGOS APSTĀKĻOS.

Dažādās valstīs ekstremālos klimata apstākļos veiktie pārbaudījumi 
parādīja, ka VARTA TAXI akumulatoru ar AGM tehnoloģiju darbības ilgums 
ir trīs reizes ilgāks par parasto akumulatoru darbības ilgumu. Pārbaudes 
rezultātā tika rēķināti nobrauktie kilometri.

PĀRBAUDE LABORATORIJĀ: CIKLISKĀS STABILITĀTES SALĪDZINĀJUMS.

VARTA TAXI akumulatori pārsteidza arī pārbaudes laikā laboratorijā. 
Pārbaudes rezultāti parādīja, ka šo akumulatoru kalpošanas ilgums ir vai
rāk nekā trīs reizes ilgāks par parastajiem akumulatoriem.

tirdzNīCīBĀ jau drīzumĀ!

Auto tehnoloģiju jaunumi
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TRW Automotive Holdings Corp. pre
zentēja informatīvi izklaidējošo ierīču 
skārienjūtīgo plāksnīti, ko var uzstādīt 
automobiļa rokas balstā, stūrē vai uz 
ierīču rādītāju virsmas.

Skārienjūtīgā plāksnīte ir līdzīga 
pārnēsājamā datora skārienjūtīgajam 
lauciņam, ar kuru tiek kontrolēts kur
sors. Skārienjūtīgā plāksnīte ļauj šo
feriem ar pirkstiem ievadīt ciparus vai 
burtus un sūtīt komandas navigācijas 
sistēmai, radio, viedtālrunim, vai veikt 
citas informatīvi izklaidējošo ierīču 
funkcijas.

Skārienjūtīgā plāksnīte piesais
tīja uzmanību 2010. gadā, kad Audi 
kompānija prezentēja Harman Becker 

Automotive Systems Inc. uzprojektēto 
aprīkojumu ar skārienjūtīgo plāksnī
ti, kas bija paredzēta Audi automobiļa 
MMI Touch informatīvi izklaidējošai sis
tēmai. Šis jaunums 2011. gadā tika pie
lāgots A7 un A8 automobiļu modeļiem.

Harman Becker skārienjūtīgā plāk
snīte, kas tagad tiek uzstādīta informa
tīvi izklaidējošo ierīču vadības skalas 
augšpusē, izmantojot telpiskos sen
sorus, fiksē lietotāja pieskārienus un 
interpretē pirksta kustības. Piemēram, 
ja vadītājs vēlas zvanīt uz mājām, ar 
skārienjūtīgo plāksnīti jāievada tālruņa 
numurs. Telpiskie sensori kļuva popu
lāri pēc tam, kad Apple kompānija pie
lāgoja tos iPhone tālruņiem.

TRW kompānija ir pasaules līmeņa 
elektronikas, bremžu un pasažieru dro
šības sistēmu ražotājs. Arī citi ražotāji 
vēlas saglabāt savu vietu informatīvi 
izklaidējošajā segmenta, kas ļoti ātri 
pilnveidojas. Lai to izdarītu, TRW kom
pānija attīsta skārienjūtīgās plāksnītes 
ideju un piedāvā bloku, ko var integrēt 
izliektā virsmā. Tā kā virsmām nav jābūt 
līdzenām, skārienjūtīgo plāksnīti var 
uzstādīt jebkurā vietā, kur vēlas auto
mobiļa dizaineris.

Harman Becker skārienjūtīgā plāk
snīte, ko var atrast jaunajā uzprojek
tētajā Audi A3 automobiļa modelī, uz
stādīta informatīvi izklaidējošās ierīces 
kontroles skalas augšā.

tehnoloģija jau šeit: 
precīzas pielāgošanas un 
juridiskie jautājumi vēl 
gaida nākotnē
Cadillac savu vadīšanas sistēmu bez 

vadītāja sauc par Super Cruise. Preču zī
mes pārstāvji cer, ka šīs sistēmas vari
antu varēs iegādāties jau šīs desmitga
des vidū. Automobiļi ar automātiskās 
vadīšanas sistēmām var kļūt par karstu 
jaunumu, taču vēl paies daudz laika, 
kamēr šoferi varēs ērti iekārtoties sē
deklī un ļaut visu vadīšanas darbu veikt 
automobilim. Lai arī to var apzināties 
tikai neliela vadītāju daļa, tehnoloģija, 
kura izraisīs revolūciju, lēni laužas au
tomobiļos jau vairākas desmitgades. 
Daži automobiļi jau tagad var veikt 
novietošanas funkciju un automātiski 
regulēt savu ātrumu atbilstoši priekšā 
braucošiem automobiļiem. Nākotnē 
būs vadīšana, kurā nav nepieciešamas 
nedz rokas, nedz kājas. Daži automo
biļu ražotāji jau tagad cenšas sakom

binēt adaptīvās ātruma vadības un 
automātiskās vadīšanas sistēmas, lai 
automobilis varētu atrast ceļu.

Taču tas būs tikai, ja rūpniecībai 
izdosies atrisināt dažādus jautājumus, 
kurus rada automātiski vadāmie auto
mobiļi. Tas aptver juridiskos un regla
mentēšanas aspektus, apdrošināšanas 
jautājumus un sabiedrības nostāju. 
Viens no lielākajiem šķēršļiem ir auto
mobiļu ražotāju bailes, ka viņi būs at
bildīgi tiesā vai vienkārši sabiedrības 
acīs, ja to radītais automātiskās vadības 
automobilis iekļūs avārijā.

mērķis – radīt nesasitamu 
automobili
Speciālisti saka, ka visbeidzot auto

mobiļi varēs paši aizbraukt uz vēlamo 
vietu. Automobiļi neiekļūs avārijās, un 
šādi tiks izglābti daudzi desmiti tūkstošu 
dzīvību. Pateicoties šiem automobiļiem, 
maģistrāles būs efektīvākas, nozīmīgi sa
mazinot laiku, kas tiek pavadīts sastrēgu

mos. Tādas kompānijas, kā GM un Google 
radīja automātiski braucošo automobiļu 
prototipus. Šādā veidā kompānijas cen
tās parādīt šo automobiļu potenciālu un 
pierādīt, ka šī ideja nav vienkārši fantāzi
ja. Tomēr tehnoloģiju, lai tā kļūtu par pie
mērotu masu mazumtirdzniecībai tirgū, 
vēl nāksies uzlabot vairākus gadus.

Piedalieties sacensībās, lai 
būtu pirmie
Ford kompānija izmantos sensora 

un kameras tehnoloģiju, ar ko tiks at
pazīts braukšanas joslas marķējums un 
tuvumā notiekošā kustība. Šī tehnolo
ģija palīdzēs izvairīties no avārijas. Tur
klāt ik pa laikam šī sistēma vērsīsies pie 
vadītāja un lūgs atkal pārņemt vadību.

Mercedes-Benz, Audi, BMW un GM ap
stiprināja, ka tās ražo līdzīgu tehnoloģiju.

skārienjūtīgo plāksnīti,
izmantojot

vadītāji var rakstīt komandas, nenovēršot uzmanību

bez vadītāja
automobilis

Auto tehnoloģiju jaunumi
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Lai cik netīrs vai slapjš laiks ir ārpusē, Jūs vienmēr redzēsiet skaidri ar 
Champion Contact „plakanajām“ slotiņām. Tās sagādā jauna līmeņa 
autovadītāja komfortu, drošību un logu slotiņu efektivitāti. Šī iemesla 
dēļ daudzi automašīnu ražotāji uzticas Champion Contact „plakanajām“ 
slotiņām un uzstāda tās kā OE aprīkojumu. Tapēc, ja meklējat skaidrību, 
iegādājieties Contact.

Aizslaukiet projām savas rūpes
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