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augšējo stiprinājumu montēšanas komplekti
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Vasara tuvojas beigām. Tā paskrēja garām tikpat ātri, 
kā pienāca, un ir laiks gatavoties jaunajai sezonai. Turpinot 
drošības tēmu, šo numuru mēs veltām ritošajai daļai.

Mēs:
• apskatīsim pašus izplatītākos ritošās daļas veidus;
• veiksim īsu ritošo daļu sistēmu apskatu par, piemēram, 

Hydractive 3 Citroen C5 un Audi A8 pneimatisko ritošo 
daļu;

• apskatīsim galvenās ritošās daļas sastāvdaļas;
• sniegsim īsu ieskatu par ritošo daļu biežākajiem 

salūšanas un/vai bojājumu gadījumiem.
Šai sakarā vēlējāmies īpaši atzīmēt jauna Applus 

brenda ieviešanu mūsu portfelī, kurš ir viens no lielākiem ritošo 
daļu sastāvdaļu piegādātājiem Eiropā, bet atsevišķās detaļu 
pozīcijās, pat viens no lielākajiem piegādātājiem pasaulē. 
Dažiem no mūsu klientiem bija iespēja par to pārliecināties 
nesen notikušajā seminārā (precīzāk par šo semināru tiks 
aprakstīts šajā numurā).

Kā ierasts, jaunākās ziņas no mūsu piegādātājiem:
• Visās Baltijas valstīs ir uzsākusies mūsu lielā akcija, 

kurā vienlaicīgi piedalās pieci piegādātāji: KYB, Sidem, 
SWAG, TOTAL un ContiTech.
Mūsu klientiem ir radusies iespēja vinnēt VIP paketi 

pasaules mēroga pasākumā. Pirmo reizi Rīgā tiks organizēts 
Pasaules rallijkrosa čempionāta posms: Neste World RX 
of Latvia. Klientus sagaida divu dienu VIP biļetes ar ieeju 
sacensību tehniskajā zonā, pieejamām uzkodām, dzērieniem 
un nakšņošanu četru zvaigžņu viesnīcā, kura atrodas Rīgas 
vecpilsētā. Mēs esam padomājuši par visu, lai šis brauciens 
Jums patiktu.

• Sadarbībā ar Mann-Filter, Jums ir iespēja vinnēt 
braucienu uz Vāciju, kurā iekļauta ekskursija uz 
Porsche rūpnīcu un Cannstatter Volksfest alus festivāla 
apmeklējums.
Detalizētu informāciju par akcijām ir iespējams 

noskaidrot pasūtījumu sistēmā sadaļā “Akcijas”. 
Jums šobrīd ir iespēja sekot līdzi saviem rezultātiem 

online režīmā, uzspiežot uz pogas –  “Akcija”, zem atbilstošā 
produkta.
Veiksmi!

Nikolajs Želņins,
AD Baltic direktors
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19.  lpp.
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BALSTIEKĀRTA

PIEGĀDĀTĀJU ZIŅAS

AD BALTIC JAUNUMI

APPLUS apmācības

APPLUS: Kvalitāte un attīstības perspektīvas
KAVO: Uzticams korejiešu un japāņu automobiļu 
rezerves daļu piegādātājs 
SIDEM: Aizsarggumiju unikālas īpašibas – sajuties 
starpību
ZF: piekares pārbaude drošam atvaļinājumam  
VALEO: piegādātājs Vācijas automobiļiem 
MANN-FILTER: jaunie filtri dīzeļdzinējiem (OE 
kvalitāte)

Balstiekārtas sistēmas un elementi
Amortizācijas un stabilitātes elementi
Aktīvās balstiekārtas sistēmas
Izplatītākie traucējumi
Tehniskas piezīmes
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AD PRODUKTI – 
GUDRA IZVĒLE!

AD produktu klāsts – izvēlies 
produktus, kuriem vari uzticēties! Mēs 
garantējam visaptverošu risinājumu 
klāstu, kvalitāti un uzticamību. 
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Tāpat kā iepriekš, mēs turpinām mūsu klientiem organizēt 
tikšanās ar piegādātājiem, kuru laikā ir iespējams noskaidrot 
jaunāko informāciju par precēm, kuras redzamas veikalu 
plauktos, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus.

Augusta sākumā uzņēmums AD Baltic organizēja semināru par 
produkciju Applus, kuru vadīja eksporta menedžeris Hakans 
Ozturks (Hakan Ozturk). Viņam asistēja jaunu produktu 
līnijas menedžeris (new product line manager) Mehmets 
Aidins (Mehmet Aydin) un Applus mārketinga speciāliste Alla 
Masļuka (Alla Masliuk).

Semināra dalībnieki noskaidroja, ka produkciju Applus ražo 
rūpnīcā Turcijā. Līdztekus šai produkcijai, rūpnīcā tiek saražota 
liela daļa pasaulē zināmu Premium un vidējā līmeņa zīmolu, kā 
arī OE detaļas, kur izmantotās tehnoloģijas un izejmateriāls ir 
identisks. Rūpnīca AYD, kas ražo produkciju Applus, ir lielākā 
rūpnīca Eiropā, kas specializējas uz automašīnas piekares 
rezerves daļu ražošanu. Uzņēmums, sekojot līdzi laikam, 
regulāri ražošanas procesā pielieto jaunas tehnoloģijas, kuru 
vidū ir iekārta īpašas noturības detaļu pārklājuma uzklāšanai 
ar kataforēzi un CNC ierīces.

APPLUS SEMINĀRS

Hakans Ozturks (Hakan Ozturk) stāsta par rūpnīcas vēsturi

Ad Baltic klientai įdėmiai klausėsi informacijos apie Applus įmonę.
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Pasūtiet 
preces ADCat 
sistēmā

4.

Izvēlieties
automobiļa

modeli

Izvēlieties 
automobiļa 
specifikāciju

   Izvēlieties 
automobiļa 

izgatavošanas gadu

3.

5.

6.

   Izvēlieties
preci pēc

automobiļa

1.

2.

  Atrodiet konkrētam 
automobiļa modelim 

piemērotas detaļas

Mercedes Benz CLK 
(C209)/220 CDI 

(110 kW)/2005-2009
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Kavo Parts šogad atzīmē savu 30 gadu 
darbības jubileju
Šo 30 gadu laikā Kavo Parts ir ieguvis patiesi 
apskaužamu reputāciju Eiropas pēcpārdošanas 
tirgū. Kopš 1986. gada mēs cieši sadarbojamies 
ar vairākiem oriģinālaprīkojuma (OE) ražotājiem 
Āzijā. Šo gadu laikā mēs esam izveidojuši 
stabilas partnerattiecības, kuras augstu novērtē 
mūsu klienti, un pateicoties mūsu ilgtermiņa 
sadarbībai ar uzņēmumiem mēs spējam 
nodrošināt oriģinālaprīkojuma kvalitāti par ļoti 
pievilcīgām cenām.  

Un tā ir viena no mūsu priekšrocībām. Kavo 
Parts ir ģimenes uzņēmums. Mēs mīlam savu 
darbu un šo uzņēmumu. Mēs nemitīgi tiecamies 
pēc tā, lai nodrošinātu klientu apmierinātību, 
koncentrējamies uz klientu lojalitāti, un mūs 
raksturo elastīgums. Mūsu klienti ļoti augstu 
vērtē šīs kvalitātes. 

Pilnīgs serviss
Kad Kavo Parts 1986. gadā uzsāka darbību, tas 
tirgoja eļļas filtrus un degvielas filtrus — 
pazīstamus ar zīmolu AMC Filters. Tagad, 30 
gadus vēlāk, Kavo Parts ir viens no 
nozīmīgākajiem Āzijas automašīnu detaļu 
piegādātājiem. Mēs joprojām strādājam ar ACM 
zīmolu, kas klientiem saistās ar nevainojamu 
kvalitāti un lielisku saderību. Taču to pašu var 
attiecināt uz visām mūsu produktu grupām. Šo 
30 gadu laikā mēs esam paplašinājuši produktu 

klāstu, kas tagad aptver visu Āzijas 
automobiļu segmentu.

Mūsu produktu diapazons aptver gandrīz 
100% no visiem Japānas un Korejas 
automobiļiem. Tas nozīmē, ka klientiem vairs 
nav ilgi jāmeklē — pietiks ar vienu 
pieturvietu, kur atradīsiet visas detaļas jūsu 
Āzijas automašīnai. 

Rezerves daļas arī jaunākajiem 
modeļiem! 
Kavo Parts ir aktīvs spēlētājs pēcpārdošanas 
tirgū. Mūsu galvenie centieni ir vērsti uz pilna 
produktu diapazona nodrošināšanu visiem 
piecus līdz piecpadsmit gadus veciem Āzijas 
transportlīdzekļiem. Taču mēs arī tiecamies 
būt tirgū pirmie arī jaunāko modeļu rezerves 
daļu sektorā. Jo īpaši tādēļ, ka arvien vairāk 
patērētāju, kuriem ir jaunas automašīnas, 
izvēlas apmeklēt neatkarīgas 
remontdarbnīcas (pateicoties Eiropas 
Komisijas regulai par grupu atbrīvojumu 
automobiļu rūpniecībā BER 1400/2002). 

30 gadu Kavo Parts:

Mums ir 30 gadu pieredze Āzijas 
automašīnu rezerves daļu tirgū. 

Mums ir 30 gadu ilga sadarbība ar 
klientiem vairāk nekā 50 valstīs.

Mums ir 30 gadu oriģinālaprīkojuma 
(OE) kvalitāti par pievilcīgām cenām. 

Mēs jau 30 gadus esam tirgū pirmie!

Mums ir 30 gadu stabilas 
partnerattiecības ar 
oriģinālaprīkojuma (OE) ražotājiem 
Āzijā.

Plašs detaļu diapazons Āzijas 
transportlīdzekļiem — viss pie viena 
ražotāja

Vairāk nekā 20 000 pieejamu 
izstrādājumu vienību. 

"Mēs ieklausāmies savos klientos un turpināsim to darīt arī turpmāk, 
tāpēc ka viņi ir mūsu galvenā prioritāte!" André van Leeuwen - ģenerāldirektors

Jau 30 gadus stabils 
partneris Āzijas automašīnu 
rezerves daļu tirgū.

Kavo_Advertorial_210x297mm_FC_15jul2016_V2.indd   1 01-08-16   13:47

Piemēram, Toyota Yaris, 2015. g.> 

Augstas kvalitātes 
produkti

30 gadu 
pieredze

Izcila 
apkalpošana
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STŪRES UN PIEKARES
NĀKOTNE

IR JŪSU ROKĀS

Kopš 1933. gada Sidem ir augstas kvalitātes stūres iekārtas un piekares rezerves daļu simbols 
Eiropā. Klienti gan automobiļu pēcpārdošanas tirgū, gan oriģinālo iekārtu tirgū dod priekšroku 
Sidem kā piegādātājam. Būdams zīmols ar bagātīgu pagātni, Sidem ir pieredze un zināšanas, 
lai stātos pretim rītdienas izaicinājumiem strauji augošajā rezerves daļu nozarē.

Ar Sidem stūres un piekares nākotne ir jūsu rokās.

www.sidem.be

130692_Sidem_ConceptAdv.indd   1
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www.zf.com/lemfoerder

 LEMFÖRDER nosaka jaunus drošības un kvalitātes standartus. Autobūves 

nozares spēlētājiem ir pārliecība par šo apgalvojumu, un tie zīmolam 

ir izrādījuši atzinību vairāku desmitgažu ilgās partnerības veidā 

oriģinālaprīkojuma komponentu jomā.

LEMFÖRDER ir zīmols, kuram Jūs varat uzticēties! 

 LEMFÖRDER gādā par stūres iekārtas un balstiekārtas drošību. 

Oriģinālaprīkojuma kvalitātes 
rezerves daļas   

  

   1 03.08.2016   10:58:07
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Bojāti amortizatori var palielināt 
negadījumu risku, jo pastāv tieša 
saistība starp amortizatoru stāvokli un 
bremzēšanas ceļu, stabilitāti izbraucot 
līkumus un bremžu pretbloķēšanas 
sistēmas (ABS) un elektroniskās 
stabilitātes programmas (ESP) efektivitāti. 
No amortizatoriem sagaidāmā veiktspēja 
ir gandrīz prātam neaptverama - pēc 120 
000 kilometru nobraukuma virzuļa kāts būs 
veicis augšup un lejup kustību apmēram 
sešdesmit miljonus reižu. Aktīvi izmantotas 
detaļas darbmūžs ir atkarīgs no daudziem 
faktoriem. Amortizatora nodilumu var 
paātrināt slikts autoceļu stāvoklis, 
smaga krava, sportisks braukšanas stils, 
aukstums, putekļi, ūdens un sāls u.c. 
Pēc pašreizējām aplēsēm apmēram 15% 
Vācijas pasažieru automašīnu atrodas 
uz ceļiem ar nodilušiem vai defektīviem 
amortizatoriem.

Tāpēc ZF Services eksperti iesaka 
autovadītājiem pārbaudīt amortizatoru un 
to saistīto komponentu funkcionalitāti ne 
vēlāk kā pēc 80 000 kilometriem un tad 
pēc katriem 20 000 kilometriem — vai 
arī kad ir pagājuši pieci līdz seši gadi no 
jaunas automašīnas iegādes brīža. Visi 
šie apsvērumi ir interesants potenciāls 
neatkarīgajām remontdarbnīcām, jo 
īpaši tāpēc, ka statistika rāda, ka šīs 
kategorijas transportlīdzekļu īpašnieki — 
transportlīdzekļiem kļūstot vecākiem un tā 
nobraukumam lielākam — arvien mazāk 
izmanto zīmolu remontdarbnīcas.

Drošība ir galvenā prioritāte saistībā ar 
stūres iekārtu!

Stūres iekārta un amortizatoru nodilšana 
ir cieši saistītas — bojāti amortizatori bieži 

ŠASIJU PĀRBAUDE DROŠIEM 
ATVAĻINĀJUMU PĀRBRAUCIENIEM

izraisa priekšlaicīgu stūres pirkstu vai citu 
šasijas komponentu nodilšanu. Eksperti ir 
vienisprātis, ka svarīgākie šasijas un stūres 
mehānisma komponenti pirms došanās 
atvaļinājumā ir jāpārbauda. Tādējādi tādi 
komponenti kā, piemēram, stūres stieņi, 
ļaus automašīnai palikt uz ceļa un var 
samazināt priekšlaicīgu riepu protektoru 
nodilšanu. Ja ir bojāti stūres stieņi un citi 
šasijas un stūres mehānisma komponenti 
vai lodšarnīri, tad nevar garantēt precīzu 
un drošu transportlīdzekļa vadāmību.

Bojājumi un nodilums rada nopietnu 
drošības apdraudējumu kad dodaties 
atvaļinājumā. Lielu kravnesību bieži 
sasaista ar nelabvēlīgu gravitātes centra 
sadalījumu, kā rezultātā jumta bagāžnieks 

un velosipēdu piekabināšana pie piekabes 
āķa — automašīnu padara daudz 
nestabilāku nekā no fiziskās perspektīvas. 
Kritiskās situācijās daudz lielāku lomu 
spēlēs, piemēram, strauja bremzēšana 
vai izvairīšanās manevri, kā arī nodiluši 
komponenti. Uz slapjas ceļa virsmas 
pieaug bremzēšanas ceļš un daudz ātrāk 
notiek akvaplanēšana, un bieži vien pat 
elektroniskās stabilitātes programma 
vairs nespēj novērst transportlīdzekļa 
novirzīšanos no trajektorijas.

Profesionālu pārbaužu un OEM 
kvalitātes detaļu svarīgums

Tādu komponentu kā, piemēram, 
amortizatoru vai stūrēšanas elementu 
ietekme samazinās lēnām un pakāpeniski, 
un bieži vien autovadītāji nemaz 
nepamana šo komponentu nodilšanu. 
Tāpēc remontdarbnīcas speciālista veikta 
rūpīga pārbaude var novērst citādi vēlāk 
sagaidāmas augstas izmaksas un tādējādi 
veicināt klientu lojalitāti.

ZF Services eksperti iesaka izmantot OEM 
kvalitātes izstrādājumus, kā, piemēram, 
Sachs amortizatorus un Lemförder 
šasijas un stūres iekārtas komponentus, 
kuri ir pielāgoti tieši katram attiecīgajam 
transportlīdzeklim. Tādējādi jums nekas 
netraucēs nokļūt vēlamajā atvaļinājuma 
galamērķī.
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Valeo ir globāla mēroga automobiļu komponentu 
ražotājs, kas piegādā produkciju ražotājiem visā 
pasaulē — sākot no Āzijas, visā Eiropā, un līdz 
pat ASV. Mūsu reģionā lielākoties uzskata, ka 
Valeo detaļas izmanto Francijas ražotāji vai Fiat, 
bet faktiski tieši Vācijas automobiļu nozare ir 
nozīmīgākais Valeo klients. Viena no straujāk 
augošajām produktu grupām gan oriģinālā 
aprīkojuma, gan pēcpārdošanas tirgus segmentā 
ir sajūgi un to saistītie komponenti — divmasu 
spararati un sajūga hidraulika. Jaunāko sajūgu 
tehnoloģiju nozare, kura ir balstīta uz divmastu 
spararatu risinājumiem, kurus izmanto iekšdedzes 
dzinējā radušos vērpes vibrāciju slāpēšanai, 
pamazām kļūst par vienu no lielākajām Valeo 
uzņēmējdarbības jomām. Pateicoties nesen 
noslēgtajiem līgumiem ar VW, Daimler un Opel 
par divmastu spararatu tehnoloģiju piegādi 
Valeo kļūst par nozīmīgu spēlētāju šajā nozarē 
un lielāko Vācijas automašīnu izgatavotāju 
detaļu piegādātāju. Pamatojoties uz uzņēmuma 
bagāto oriģinālaprīkojuma izstrādes pieredzi 
saistībā ar iekšdedzes dzinēja vērpes vibrāciju 
slāpēšanu Valeo izstrādāja pēcpārdošanas 
tirgus piedāvājumu vispopulārākajiem Vācijas 
automašīnu modeļiem (piemēram, 836225 — ļoti 
populāri dzinēju VW spēkratu grupai ar 1,9 TDI 
litrāžas dzinēju un 836224 — tā radniecīgajam 
2,0 TDI litru motora tilpuma modelim). Papildinot 
piedāvājumu ar K4P komplektiem (piemēram, 
K4P 835153 ir pieminētā DMF 836224 versija) 
Valeo piedāvā visaptverošu produktu diapazonu 
tirgus divmasu spararata segmentam, kas 
palīdz patērētājiem un remontdarbnīcām izdarīt 
izšķirošo izvēli un izvēlēties īsto risinājumu savai 
automašīnai. 
Valeo detaļu virsmas izturību uzlabojošie materiāli 
tiek uzskatīti par pašiem labākajiem un tos var 
atrast praktiski jebkurā pasaules automašīnā. 
Pamatojoties uz uzņēmuma zināšanām par 
berzes materiāliem Valeo izstrādāja īpašu ļoti 
augstas veiktspējas sajūgu Vācijas automašīnām, 
kura virsmas apstrādē izmantotie materiāli ir līdz 
pat trīs reizēm izturīgāki par standarta sajūgos 
izmantotajiem. Tie palīdz paildzināt sajūga 
darbmūžu un ļauj neizmantot pašregulējošu 
mehānismu.
Valeo sajūga komponenti ļauj nodrošināt 
vienmērīgu griezes momenta pārnesi uz 
pārnesumkārbu, un arvien vairāk Vācijas 
automašīnu oriģinālaprīkojumā aprīko ar 
Valeo tehnoloģiju. Pateicoties uzņēmuma 
pilnīgajam piedāvājumam Valeo ir lieliska 
izvēle komponentiem, kurus uzstāda Vācijas 
automašīnām — arī pēcpārdošanas tirgū!

1. attēls — Divmasu spararata tehnoloģija no Valeo

1b. attēls — K4P tehnoloģija no Valeo

2. attēls — H.E.C. sajūga virsmu pastiprinošais materiāls.

Valeo — rezerves daļu 
piegādātājs Vācijas 
automašīnām
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Valeo 4P komplektā ietilpst...
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Pārliecinies, ka elpo viegli.
FreciousPlus - biofunkcionālais salona filtrs, kas aiztur 
alergēnus, sēnītes un cietvielu daļiņas.

Kad izplūdes gāzes, piesārņojošās vielas un alergēni iekļūst automašīnas salonā, ceļošana ar auto var ātri kļūt par 
nepatīkamu pieredzi. Parastais salona filtrs tikai novērš putekļu, ziedputekšņu, dīzeļdegvielas kvēpu un nepatīkamu 
smaku iekļūšanu transportlīdzeklī, savukārt, jaunais FreciousPlus no MANN-FILTER sniedz papildus komfortu un 
aizsardzību. Tas aiztur gandrīz 100 % alergēnu un bloķē praktiski visu baktēriju, pelējumu un daļiņu iekļūšanu salonā. 
Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.frecious-plus.com

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

Aizsargā 
sevi ar FreciousPlus!

FreciousPlus_Advert_MF_210x297mm_InDesign_LV_0816_MHDE.indd   1 17.08.16   09:05
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Jauni OEM kvalitātes 
dīzeļdegvielas filtri efektīvai 
ūdens atdalīšanai
Automechanika Frankfurt: MANN-FILTER piedāvā jaunos PU 9005 z 
un PU 10 011 z dīzeļdegvielas filtrus.

MANN-FILTER 2016 gada autonozares izstādē Automechanika Frankfurt pārsteidz 
ar jauniem pēcpārdošanas tirgus filtrācijas risinājumiem. Laika posmā no 13. līdz 
17. septembrim pasaulē vadošajā autobūves nozares izstādē 3. hallē filtrācijas 
iekārtu profesionālis MANN+HUMMEL prezentēs jaunus PU 9005 z un PU 10 011 
z dīzeļdegvielas filtrus ar MANN-FILTER zīmolu. Turklāt MANN-FILTER izstādes 
apmeklētājiem prezentēs vēl arī citus produktus no tā iespaidīgā gaisa, eļļas, 
degvielas un salona filtru portfeļa. 

Modernajām dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēmām ir nepieciešama 
augstākās tīrības pakāpes degviela. MANN-FILTER nodrošina atbilstību šīm 
prasībām piedāvājot divus jaunus augstas veiktspējas PU 9005 z un PU 10 011 
z dīzeļdegvielas filtrus, kuri tagad spēj vēl labāk apmierināt pat visprasīgāko 
pēcpārdošanas tirgus klientu vajadzības. 

MANN-FILTER produktu portfelī tiek piedāvāti vairāk nekā 4600 filtru veidi, kuri 
aptver vairāk nekā 98% no Eiropas automobiļu un transportlīdzekļu tirgus. Visā 
pasaulē MANN-FILTER klāsts ietver 6200 filtru veidus, kurus izmanto vairāk 
nekā 225 000 spēkratu modeļiem. MANN-FILTER produktu augstā kvalitāte ir 
1000 MANN+HUMMEL pētniecības un attīstības komandas darbinieku centienu 
un pūliņu nopelns. Vācijas Patentu un preču zīmju birojs 2015. gadā uzņēmumu 
jau piekto reizi pēc kārtas ierindoja 50 aktīvāko vietējo patentu pieteicēju starpā. 
MANN+HUMMEL šobrīd pieder vairāk nekā 3000 patentu pieteikumu, patentu un 
reģistrētu dizainparaugu.
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MANUFACTURERS
BY LEADING CAR

RECOMMENDED
BY LEADING CAR

MANUFACTURERS

RECOMMENDED

www.castroledge.com

MŪSU PAŠU SPĒCĪGĀKĀ EĻĻA AR 
TITANIUM IR VĒL SPĒCĪGĀKA

1 3

SPIEDIENS DZINĒJĀ IR 
GANDRĪZ DIVKĀRŠOJIES, 
LIEKOT LIELĀKU UZSVARU 
UZ EĻĻU. 

CASTROL EDGE IR 
SPĒKS LAI SASNIEG-
TU MAKSIMĀLU 
VEIKTSPĒJU.

CASTROL EDGE AR TITANI-
UM FST, KAS DIVKĀRT PAL-
IELINA TĀS IZTURĪBU PRET 
EĻĻAS PLĒVES SADALĪJU-
MU UN SAMAZINA BERZI.

2

SAE 5W-30
ACEA C3

MB-Approval 229.31/229.51
Porsche C30

VW 504.00/507.00
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MB-Approval 229.31/229.51
Porsche C30
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5W-30 LL

MANUFACTURERS
BY LEADING CAR

RECOMMENDED
BY LEADING CAR

MANUFACTURERS

RECOMMENDED

www.castroledge.com
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DABAR TITANO STIPRUMO

13
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BALSTIEKĀRTAS SISTĒMA IR DAĻA NO TRANSPORTLĪDZEKĻA AKTĪVĀS DROŠĪBAS. TĀ IR ATBILDĪGA PAR TO, LAI NODROŠINĀTU 
KOMFORTU TRANSPORTLĪDZEKLĪ ESOŠAJIEM CILVĒKIEM, NOVĒRŠOT UZ ĶERMENI PĀRNESTĀS VIBRĀCIJAS NO CEĻA. TĀ ARĪ NO-
DROŠINA, KA RITEŅI PALIEK SASKARĒ AR ZEMI, TĀ UZTUROT DINAMISKU TRANSPORTLĪDZEKĻA KONTROLI. 

SVĀRSTĪBĀM, KAS VAR BŪT TRANSPORTLĪDZEKLĪ, JĀBŪT UZTURĒTĀM NOTEIKTU PARAMETRU ROBEŽĀS, UN TĀS NEDRĪKST MAI-
NĪT BRAUCĒJA NOSKAŅOJUMU. TIEK LĒSTS, KA CILVĒKA KOMFORTA LĪMENIS IR LĪDZ 2 SVĀRSTĪBĀM SEKUNDĒ. VIRS ŠĪM VĒR-
TĪBĀM, NERVU SISTĒMA KĻŪST UZBUDINĀTA. 

BALSTIEKĀRTAS SISTĒMAS UN ELEMENTI

Balstiekārtas sistēma ietver dažādus elementus, kuri var veidot dažādas 
konstrukcijas.

Ar piekares elementiem saprot tos, kuri atrodas starp atsperoto slodzi, t.i. 
motoru, virsbūvi, šasiju, u.tml. un neatsperoto slodzi, t.i. asīm un riteņiem.

Piekares sistēma sastāv no elastīgiem elementiem, amortizācijas elemen-
tiem un riteņiem.

Elastīgiem elementiem jābalsta transportlīdzeklis, lai to izolētu no 
vibrācijas ceļa virsmas nelīdzenumu dēļ.

Amortizācijas elementi ir svarīgi elastīgo elementu papildinājumi, 
jo tie samazina to svārstības, bet riteņi, papildus tam, ka ļauj transport-
līdzeklim kustēties, nodrošina arī elastību ar riepām. Tie ir automašīnas 
pirmie piekares elementi.

Var tikt veidotas dažādas konstrukcijas atkarībā no izmantotajiem elemen-
tiem un to izvietojumu, kuru vidū ir:

Stingrā ass, kas izmanto vienu asi, lai savienotu abus riteņus pie tās 
galiem. Parasti izmanto uz aizmugurējiem riteņiem.

Neatkarīgā piekare, katrs uz vienas ass uzstādītais ritenis ir pilnīgi 
neatkarīgs no otra.

Kombinētā, tas ir uzlabota versija, kas izstrādāta no divām iepriekš-
minētajām.

Visbeidzot, aktīvā piekare ir piekares veids, kas ir papildināts ar elek-
tronisko palīdzību un sasniedz precīzākus rezultātus.
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Tas ir elastīgs elements, kas nostiprināts starp riteņiem un šasiju, izman-
tojot dažādus savienojuma veidus. Tas balsta transportlīdzekļa svaru un 
absorbē zemes nelīdzenumu.

Tas ir spirālē savīts tērauda stienis. Tā gali ir veidoti plakani, lai panāktu 
labu iegulšanos. Tas darbojas vērpē, sagriežoties uz tā uzlikto ārējo spēku 
ietekmē.
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BALSTIEKĀRTAS ELASTĪGIE ELEMENTI 

Spirālveida atspere

Ir dažādas alternatīvas, zemāk jūs redzēsiet dažas, kuras  visvairāk lieto automašīnās, visparastākā ir spirālveida atspere.

Torsions
Tas ir elastīgs tērauda stienis, kas paredzēts, lai izturētu vērpes. Vārpstas 
galos ir savienotājuzmavas stiprināšanai. Viens gals ir savienots ar šasiju 
un otrs pie piekares sviras.

Stienis ir nostiprināts vienā no tā galiem tā, ka, ja tiek pielikts ārējs griezes 
moments, tas nedaudz savērpjas, pateicoties savai elastībai, un pretojas 
pieliktajam griezes momentam ar tādas pašas vērtības griezes momenta 
reakciju un pretējā virzienā.

Tā priekšrocība ir kompaktums un tāpēc neaizņem daudz vietas.

Tas visbiežāk tiek izmantots uz aizmugurējās ass.

Pneimatiskais bloks

Šis ir vēl viens elastīgo elementu variants, ko parasti novēro transportlī-
dzekļiem, kuri aprīkoti ar augstuma korekcijas sistēmu. Ir divu veidu bloki- 
hidro-pneimatiskais, kas darbojas ar eļļu un gāzi, un gaisa.

Transportlīdzekļi ar hidro-
pneimatisko vai pneimatis-
ko balstiekārtu neizmanto 
tērauda atsperes kā elas-
tīgo elementu. Tās ir aiz-
stātas ar bumbām, kurās 
atrodas slāpekļa gāzi hid-
ro-pneimatiskajās piekarēs, 
ko galvenokārt uzstāda ra-
žotājs Citroën. 

Gaisa piekares sistēmas ir aprīkotas ar pneimoatsperēm, kas aizvieto tē-
rauda atsperes.
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AMORTIZĀCIJAS UN STABILITĀTES ELEMENTI

Amortizatori

Tie absorbē atsperes svārstības, lai novērstu to pārnešanu uz virsbūvi.

Amortizators, ko visvairāk izmanto automašīnā, ir teleskopisks, hidrauliskā 
tipa. Tas funkcionē uz šķidruma pārvietošanas principa, gan saspiešanas, 
gan izvilkšanas ciklā.

Tas pamatā sastāv no virzuļa, kas pārvietojas ar eļļu piepildīta cilindra iek-
šienē. Šim virzulim ir vārsti, caur kuriem eļļa cirkulē no vienas kameras uz 
otru. Eļļas pārvietošanās tiek kontrolēta, lai regulētu svārstību slāpēšanu.

Gāzes amortizatori ir iepriekšminēto sistēmu uzlabojums. Lai darbotos, to 
iekšpusē ir arī zem spiediena esoša slāpekļa gāze ar pastāvīgu spiedienu 
uz hidraulisko šķidrumu. Šīs metodes rezultātā iegūst klusāku slāpētāju 
un ātrāku reakciju.

Piekares stabilizators  

Tā uzdevums ir uzturēt transportlīdzekli pēc iespējas horizontāli, braucot 
pa līkumiem vai nelīdzenu virsmu.

Tas sastāv no atsperu tērauda stieņa, kas atrodas starp abiem riteņu ple-
ciem uz vienas ass, un tās ir piestiprināts pie korpusa tā centrā. Braucot 
pa līkumu, vienam ritenim ir tendence iet uz leju, un otram - iet uz augšu, 
kas rada vērpes efektu stienī, kurš absorbē spēku un neļauj korpusam no-
liekties uz vienu pusi. Tas pats efekts rodas, ja viens no riteņiem saskaras 
ar bedri vai šķērsli.

Divu sviru piekare

Tā ir uzstādīta transportlīdzekļiem ar neatkarīgo piekari un savieno kor-
pusu ar riteni. Tās uzdevums ir noturēt šarnīru, uzlabot riteņu stūrēšanu 
un ļaut tam svārstīties. Piekares sviras var būt montētas šķērseniski, slīpi, 
gareniski vai būt daudzposmu.
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Pasūtiet 
preces ADCat 
sistēmā

4.

Izvēlieties
automobiļa

modeli

Izvēlieties 
automobiļa 
specifikāciju

   Izvēlieties 
automobiļa 

izgatavošanas gadu

3.

5.

6.

   Izvēlieties
preci pēc

automobiļa

1.

2.

  Atrodiet konkrētam 
automobiļa modelim 

piemērotas detaļas
BMW 5 (E60) 

530 D (160 kW)
/2003-2010
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Šī veida balstiekārtai ļauj automātiski mainīt attālumu līdz zemei atkarībā 
no ātruma. Ir divas pozīcijas, sporta un komforta, kas automātiski mai-
na amortizācijas stingrību. Šīs izmaiņas dod lielāku stabilitāti, pateicoties 
smaguma centra pazemināšanai par 15 mm priekšpusē un 11 aizmugurē, 
kas samazina degvielas patēriņu. Uz sliktiem ceļiem, sistēma var palielināt 
transportlīdzekļa augstumu līdz pat 13 mm.

Hydractive 3 atvieglo izvēli starp divām piekares iespējām. Tā ļauj pārslēg-
ties pārmaiņus un reālā laikā, no mīkstā iestatījuma, kas dod priekšroku 
komfortam, uz cieto, lai uzlabotu stabilitāti, vienlaikus visu laiku ņemot 
vērā braukšanas stilu un ceļa profi lu.  

Hydractive 3 Citroën C5

AKTĪVĀS BALSTIEKĀRTAS SISTĒMAS

Ideālā balstiekārtas sistēmā, riteņu stāvoklim attiecībā pret korpusu neva-
jadzētu mainīties. Dažādu aktīvo balstiekārtu mērķis ir kontrolēt amortizā-
cijas stingrību. Hidrauliskajās un pneimatiskajās sistēmās tiek kontrolēts 
arī transportlīdzekļa augstums atkarībā no svara un ceļa apstākļu izmai-

ņām. Šim nolūkam nepieciešamas elektroniskas un elektromehāniskas 
sistēmas. Trīs šāda veida piekaru piemēri aprakstīti zemāk. 

Galvenie sistēmas elementi ir:

• Integrēts hidro-elektroniskais bloks  -1-, kas ir sistēmas smadzenes. 
Elektromotors darbina hidraulisko sūkni, kas novietots neatkarīgā 
spiediena ģeneratorā. Šis motors funkcionē neatkarīgi no dzinēja 
ātruma un, vienīgi ja nepieciešams, ar ātrumu 2300 apgr./min. Neat-
karīgais spiediena ģenerators sagrupē kopā visas plūsmas, drošības 
un pretpikēšanas funkcijas, hidraulisko sūkni un četrus elektromag-
nētiskos vārstus.

• Priekšējie balstelementi  -2-.

• Priekšējais -3- un aizmugurējais -6- stingruma regulatori ar saviem 
baloniem.

• Elektriskie augstuma devēji  -4- un -7- pievienoti piekares stabiliza-
toriem.

• Aizmugurējie hidro-pneimatiskie cilindri  -5-.

• Vadības ierīce  -8-.

• Devējs -9- kas mēra stūres rata leņķi un tā leņķiskās pārvietošanās 
ātrumu.

• Hidrauliskā šķidruma tvertne -10-.

• Akseleratora pedāļa stāvokļa devējs -11-.

• Bremzēšanas spēka devējs  -12-, kas sniedz informāciju par spēku, 
kāds uzlikts bremzes pedālim.

• Vienkāršots hidrauliskais tīkls.
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ŠKODA OCTAVIA 
(1U2)/1.9 TDI 

(66kW)
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1.

2.
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piemērotas detaļas
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Šo sistēmu darbības princips balstīts uz mainīga augstuma korekciju, kas 
atkarīga no eļļas daudzuma, kas nonāk virzuļos un piekares svārstību 
amortizācijas, gāzei saspiežoties un izplešoties balona iekšpusē.  

Šie baloni ir īpaši hidrauliskie akumulatori, kuriem ir divas ar membrānu 
atdalītas kameras. Viena kamera ir piepildīta ar slāpekli, bet otra savienota 
ar hidraulisko ķēdi. Slāpekļa spiediens tiek visu laiku uzturēts nemainīgs, 
kas nozīmē, ka tā tiek pilnībā saglabātas tā īpašības.

Katra ass ir aprīkota ar trešo balonu elastībai un ar stingruma regulatoru 
amortizācijai un papildu balona ieslēgšanai. Princips ir izolēt šos elemen-
tus sporta režīmam un aktivizēt tos komforta režīmam. Tas balstīts uz in-
formāciju, kas tiek saņemta no augstuma devējiem, stūres rata, bremžu 
spiediena un dzinēja ātruma ar automobiļa elektrotīkla palīdzību.

1 Drošības vārsts 6 Papildu balons
2 Augstuma korektors 7 Amortizators
3 Elektrovārsts 8 Lodvārsts
4 Stinguma regulators 9 Vārpsta
5 Piekares cilindri

Audi A8 pneimatiskā piekare

Pneimopiekare ļauj noregulēt virsbūvi līdz dažādam augstumam saskaņā 
ar ekspluatācijas prasībām. Tā arī palīdz piekarei un amortizācijai pielāgo-
ties ceļa virsmai un braukšanas stilam.

Šī piekare tiek izcelta augstā elastīguma, labas svārstību amortizācijas 
un sistēmas pašregulēšanās dēļ, kas ļauj uzturēt attālumu starp šasiju un 
ceļa virsmu neatkarīgi no transportlīdzekļa slodzes.  

Ar vertikālo, uz virsbūves novietoto paātrinājuma devēju palīdzību, šis 
piekares modelis atpazīst zemes konfi gurāciju. Braukšanas stilu iespē-
jams noteikt, balstoties uz transportlīdzekļa ātrumu un stūrēšanas leņķi. 

Iespējams izvēlēties trīs dažādas amortizācijas 
programmas: automatiskā, komforta un sporta. 
Katra tiek aktivizēta atkarībā no ceļa apstākļiem 
un vadītāja vēlmēm, un dod ieguldījumu braukša-
nas drošumā un ērtumā. Pneimopiekare ar adap-
tīvo amortizāciju ļauj arī neatkarīgi kontrolēt katru 
amortizatoru.
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Pirmkārt, pneimopiekare ir veidota no gaisa padeves bloka, kas ģenerē 
un paaugstina spiedienu, kas nepieciešams, lai darbinātu ķēdi, līmeņa 
devēju augstuma regulēšanai, pneimoatsperes un brīdinājuma gaismu uz 
instrumentu klastera.

Gaisa padeves bloks ietver vadības ierīci, kompresoru ar fi ltru-žāvētāju, 
spiediena releju un dažus piekares vārstus. 

Padeves bloks pa vārstu bloku pievada gaisu pneimoatsperēm, kamēr 
transportlīdzekļa līmenis ir noregulēts. Vadības ierīce ir informēta par šo 
līmeni ar mērījumiem, ko nodrošina līmeņa devēji.

Katru piekares bloku kontrolē elektromagnētiskais solenoīda vārsts, kas 
atver un noslēdz saikni ar ķēdi. Piekares solenoīda vārsti tiek aktivizēti ar 
elektrību pa pāriem priekšējai un aizmugurējai asij.

Ķēdes darbībai jāņem vērā divi darbības periodi. Viens ir spiediena pa-
augstināšanas periods, kad gaiss tiek saspiests, lai nodrošinātu plūsmu 
uz solenoīda vārstiem, kas kontrolē pneimoatsperes. Liekais gaiss pa so-
lenoīda vārstu nonāk gaisa akumulatorā. 

Otrs ir spiediena samazināšanas periods. gan piekares bloka solenoīda 
vārsti gan solenoīda spiedvārsti ir atvērti. Spiedvārsts ļauj gaisam izplūst 
pēc papildu trokšņa slāpētāja un gaisa fi ltra šķērsošanas.
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TOYOTA AVENSIS 
(T25_)/2.0 D-4D 

(85kW)
/2003-2008
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Devēja, vadības un izpildmehānisma shēma

Adaptīvā (DCC) VW Golf

Šī piekares sistēma pielāgo amortizāciju ceļa apstākļiem. Ar pogas palī-
dzību jūs varat izvēlēties trīs dažādas amortizācijas programmas: normā-
lu, sporta un komforta. 

Normālā režīmā amortizators darbojas starp mīksto un stingro. Amor-
tizācija kļūst stingrāka sporta režīmā un komforta režīmā amortizācija ir 
mīkstāka.

Tā pielāgojas automātiski saskaņā ar transportlīdzekļa ekspluatācijas no-
sacījumiem, lai novērstu iespējamo mašīnas apgāšanos un garensveri. 
Bez tam, aktivizējot sporta režīmu, stūrēšana tiek vadīta ar sportiskākiem 
raksturojumiem, lai sasniegtu labāku precizitāti transportlīdzekļa pārvieto-
šanās laikā. 

Šī piekares sistēma sastāv no šādiem elementiem: četriem amortizato-
riem, kuri noregulēti ar raksturlīkņu saimes palīdzību, Gateway kontroles 
ierīce, kas veido interfeisu ar transportlīdzekļa CAN kopnes sistēmām, 
elektroniskā amortizācijas kontroles ierīce, trīs devējiem virsbūves kustī-
bas mērīšanai un citiem trijiem devējiem riteņu vertikālā gājiena mērīšanai.
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Piekares stingrību maina ar mainīgo amortizatoru palīdzību. Tiem ir līdzīga 
uzbūve kā divcauruļu amortizatoriem, bet mainīgie amortizatori ietver so-
lenoīda regulēšanas vārstus. Tos aktivizē vadības bloks atbilstoši vadītāja 
vēlmēm, ceļa apstākļiem vai dinamiskajiem apstākļiem, kādiem pakļauts 
transportlīdzeklis. Šim nolūkam vadības bloks ņem vērā informāciju, kas 

iegūta no dažādiem devējiem, kuri izvietoti ap transportlīdzekli.   Piekares stingrību maina ar mainīgo amortizatoru palīdzību. Tiem ir līdzīga iegūta no dažādiem devējiem, kuri izvietoti ap transportlīdzekli.   

Devēja, vadības un izpildmehānisma shēma

WWW.EURECAR.ORG — 9

Devēja, vadības un izpildmehānisma shēma
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• Pārbaudiet vai amortizators ir pilnībā hermetizēts, amortizators ar noplūdi ir mazāk efek-
tīvs. Jebkuri amortizatora kāta bojājumi var radīt eļļas zudumu, tāpēc jāpārbauda, vai nav 
bojāti putekļu sargi un atsitēji.

• Troksnis var izklausīties kā grabēšana vai svilpšana. Jebkuri kāta bojājumi var ietekmēt 
eļļas hermētiskumu. Tāpat kā iepriekš jāpārbauda, vai nav putekļu sargu un atsitēju bojā-
jumu. Citos gadījumos troksni var radīt amortizatora stiprinājumu plaisas vai deformācija. 

• Amortizatora deformāciju vai salūšanu parasti izraisa sitieni, tā slikta uzstādīšana vai slikts 
stiprinājumu stāvoklis.  

• Gadījumā, ja ir noplūde amortizatorā, tas jānomaina kopā ar elementiem, kuri to izraisījuši 
– putekļu sargiem vai atsitējiem.

• Ja amortizators ir sliktā stāvoklī, nomainiet to. 
• Ja amortizators ir salūzis, deformēts vai sliktā stāvoklī, tas jānomaina un jāpārbauda en-

kurojumi uz virsbūves un piekares sviras. 
• Vienmēr nomainiet abus amortizatorus uz ass.

Amortizators

• Eļļas noplūdes.
• Neparasts troksnis.
• Salūšana vai deformācija.

BIEŽĀKIE DEFEKTI 

Mehāniskie elementi, kuri veido piekares sistēmu, ir pakļauti pastāvīgam 
nogurumam, dilšanai. Tie var ieķīlēties vai pat salūzt. Tāpēc ir svarīgi veikt 
periodiskas apkopes un ievērot izgatavotāja ieteikumus.

Zemāk aprakstīti daži biežākie defekti, kas var rasties galvenajos piekares 
elementos.

Atspere

Problēmas, kādas var būt atsperei ir korozija, salūšana un augstuma samazinā-
šanās noguruma dēļ.

Jāpārbauda atspere un tās sēžas stāvoklis. Atsperes berze ar tās sēžu un bojājums var 
rasties no skaidām, kas rada aizsargpārklājuma atdalīšanos. Ja atspere ir bojāta, tā viegli 
korodē mitruma ietekmē. Salūšanu izraisa galvenokārt spriedzes ietekme, kas rodas no 
atsperes saspiešanas un izstiepšanas. Konstatējot, ka atsperes garums ir samazinājies, 
salīdziniet tās izmērus ar izgatavotāja izmēriem.

Ja atsperes korozija ir neliela, tā jāaizsargā ar īpašu krāsu. Ja tā ir nopietna vai atspere ir 
sliktā stāvoklī, ārpus pielaidēm vai salūzusi, tā jānomaina.  

IZPLATĪTĀKIE TRAUCĒJUMI
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Vizuāli pārbaudiet stabilizatora stieņa  un fi ksējošo stiprinājumu stāvokli. Ja nepieciešams, 
izmantojiet sviru, lai pārbaudītu brīvkustību. 

Torsions

Vizuāli pārbaudiet torsiona stāvokli, vai nav sasitumu, plaisu, u.tml. Pārbaudiet, vai rievas ir 
labā stāvoklī un, ja nepieciešams, izmantojiet sviru, lai pārbaudītu brīvkustību.

Visbiežākās novirzes, kas ietekmē torsionu, ir brīvkustība tā stiprinājuma punktos, deformā-
cija un salūšana.

Ja ir brīvkustība, stieņi un sviras ir jānomaina. Ja ir torsiona deformācija, plaisas vai citi fi ziski 
bojājumi, tas jānomaina ar jaunu.  

Stabilizatora stienis

Defekti, kas var būt stabilizatora stienim, ir brīvkustība tā stiprinājumos, deformācija ārējo 
sasitumu dēļ un salūšana noguruma dēļ (reti).

Brīvkustības gadījumā bojātie stiprinājumi jānomaina. Ja stabilizatora stienis ir deformēts, 
tas jānomaina ar jaunu.
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Vizuāli pārbaudiet gumijas bukšu un lodveida šarnīru apvalku stāvokli. 
Pārbaudiet arī, vai nav deformētas sviras.

Plaukta svira

Galvenās problēmas, kas var rasties, saistītas ar gumijas ieliktņiem un pie-
kares lodveida šarnīriem. Šajos elementos var rasties brīvkustība, tie var 
izžūt un pat salūst. Piekares sviras var deformēties stipru triecienu rezultātā.

Gadījumā, ja ir gumijas bukses salūšana vai brīvkustība, tas jānomaina. Ja ir brīvkustība 
lodveida šarnīrā, nomainiet to. Ja deformēta svira, tā jānomaina, jo to nav iespējams sare-
montēt.
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TEHNISKAS PIEZĪMES

CITROËN C5 (DC_), C5 (RC_), C5 Break (DE_)

Pazīme Piekares šķidruma noplūde no aizmugurējās piekares cilindra. PIEZĪME: Šī tehniskā piezīme attiecas tikai uz tiem transportlī-
dzekļiem, kuri ir noteikta šasijas numura diapazonā.

Cēlonis Blīvējuma defekts starp cilindra korpusu un gumijas blīvējošo apvalku.

Labošana
Remonta procedūra: – Pārbaudiet cilindra korpusa blīvgredzena stāvokli. – Nomainiet blīvgredzenu starp gumijas apvalku un 
cilindra korpusu ar atloka uzgriezni. Detalizētai informācijai sazinieties ar savu tehnisko konsultantu. Lai saņemtu rezerves 
daļas, sazinieties ar savu izplatītāju.

PSA GROUP

Tagad mēs aprakstīsim biežākos defektus piekares mehānismā un elektronikā. Atkarībā no izgatavotāja un atšķirīgajiem modeļiem, defektu skaits, kas 
rodas laika gaitā, var būt ievērojams. 

Šie defekti ir atlasīti no tiešsaistes platformas: www.einavts.com. Šai platformai ir virkne nodaļu, kas norāda marku, modeli,  diapazonu, ietekmētās 
sistēmas un apakšsistēmas. Tās iespējams atlasīt atsevišķi atkarībā no meklēšanas veida, ko jūs vēlaties veikt.

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

Pazīme 00774 – Piekares sviras devējs, aizmugurējais kreisais RL - G76. 00775 -  Piekares sviras devējs, aizmugurējais labais RR - 
G77. 00776 - Piekares sviras devējs, priekšējais kreisais FL - G78. 01769 - Piekares sviras devējs, priekšējais labais FR - G289. 
Piekares sistēmas defekta ziņojums uz instrumentu klastera displeja.

Cēlonis Defekts vienā vai vairākos transportlīdzekļa piekares līmeņa devējos.

Labošana

Remonta procedūra: – Noņemiet piekares līmeņa devēju un pārbaudiet izgatavošanas datumu. – Nomainiet bojāto devēju 
saskaņā ar DTC pazīmju sadaļā, ja tas norādītā izgatavošanas datuma ietvaros. PIEZĪME: Šī informācija attiecas tikai uz trans-
portlīdzekļiem, kuri aprīkoti ar piekares līmeņa devējiem, kuri izgatavoti norādītā izgatavošanas datuma ietvaros. Detalizētai 
informācijai sazinieties ar savu tehnisko konsultantu. Lai saņemtu rezerves daļas, sazinieties ar savu izplatītāju.

VAG GROUP

AUDI Q7 (4L)

Pazīme

00142 - 008E – Priekšējās kreisās amortizācijas regulēšanas vārsts. Defekts elektriskajā ķēdē. N336. 00143 - 008F - Priekšējās 
labās  amortizācijas regulēšanas vārsts. Defekts elektriskajā ķēdē. N337. 00144 - 0090 – Aizmugurējās kreisās  amortizācijas 
regulēšanas vārsts.  Defekts elektriskajā ķēdē. N338. 00145 - 0091 – Aizmugurējās labās  amortizācijas regulēšanas vārsts. 
Defekts elektriskajā ķēdē. N339.

Cēlonis Defektīvs piekares sistēmas vadības bloks.

Labošana

Remonta procedūra: –  Pārbaudiet piekares sistēmas vadības bloka vadu un savienojumu stāvokli.  – Pārbaudiet vārsta strāvu 
(650 mA - 2000 mA) – Pārbaudiet vārsta pretestību (1.66 Ω +vai- 6% pie -30ºC), (2.20 Ω +vai- 6% pie 20ºC), (3.61 Ω +vai- 6% 
pie 110ºC). – Ar diagnostikas rīku nolasiet defektu kodus dzinēja vadības blokā, ja vārsta pārbaudes vērtības nav pareizas. 
–  Ar diagnostikas rīku nodzēsiet defektu kodus, kuri reģistrēti dzinēja vadības blokā. – Ja viss ir pareizi un defektu kodi turpina 
atkārtoti parādīties, nomainiet piekares vadības bloku. Detalizētai informācijai sazinieties ar savu tehnisko konsultantu .

VAG GROUP

QASHQAI (J10, JJ10)
Pazīme Nepareiza aizmugurējās piekares darbība, ekspluatējot zem slodzes vai ekstremālās situācijās.
Cēlonis Defektīvs metinājums piekares svirās.

Labošana Remonta procedūra: – Pārbaudiet transportlīdzekļa aizmugurējās piekares sviras un paskatieties, vai metinājums ir pareizs. – 
Defekta gadījumā nomainiet piekares sviru. Detalizētai informācijai sazinieties ar savu tehnisko konsultantu. 

NISSAN
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AUDI A6 (4F2), A6 (4G2), A6 Allroad (4FH), A6 Avant (4F5), A8 (4E_), A8 (4H_), Q7 (4L)

Pazīme

00453 - 01C5 – Funkcionāli traucējumi paaugstinātas temperatūras dēļ. 01583 - 062F – Sistēmā konstatēta noplūde. 01770 - 
06EA – Kompresora temperatūras devējs, līmeņa kontrole - G290. 01772 - 06EC – Līmeņa kontroles spiediena devēja signāla 
kabelis - G291. 02645 - 0A55 – Pazeminošais vārsts pašpazeminošajai piekarei. Defekta kods reģistrēts pašpazeminošās 
piekares vadības blokā (J197). Piekares augstuma līmeni nav iespējams regulēt manuāli, izmantojot Multimedia Interface (MMI) 
vadības rīkus. Darbnīcā novērotas šādas pazīmes: - Piekares augstuma līmeņa kontroles kompresors turpina darboties pēc 
dzinēja izslēgšanas un transportlīdzekļa noslēgšanas.

Cēlonis Iespējamie cēloņi: – Defektīvs jaudas padeves relejs J403 piekares augstuma līmeņa kontroles kompresoram. – Defektīvs relejs 
J403 un piekares augstuma līmeņa kontroles kompresors.

Labošana
Remonta procedūra: – Pārbaudiet piekares augstuma līmeņa kontrolējošā kompresora darbību, tam pievadot līdzstrāvu. – No-
mainiet kompresoru un releju (J403) ja kompresors nedarbojas vai rada neparastu troksni, ja tam pievadīta līdzstrāva. – Pār-
baudiet releju J403, ja pievadot līdzstrāvu kompresora troksnis ir normāls. – Pārbaudiet releja kontaktus (J403) un nomainiet to. 

VAG GROUP

VECTRA C, VECTRA C GTS, VECTRA C Family estate car

Pazīme Klikšķošs troksnis priekšējā piekarē. PIEZĪME: Šī tehniskā piezīme attiecas tikai uz tiem transportlīdzekļiem, kuri ir noteikta 
šasijas numura diapazonā.

Cēlonis Defektīvs piekares atsperes stiprinājums uz amortizatora kausveida paplāksnēm.

Labošana

Remonta procedūra: – Noņemiet transportlīdzekļa priekšējās piekares mezglu. – Izvelciet piekares atsperes no piekares 
mezgla. – Rūpīgi notīriet piekares atsperes. – Ja ir piekares atsperu korozija, uzklājiet gruntējumu. – Ja ir korozija, nokrāsojiet 
piekares atsperes. – Pārbaudiet amortizatora atsperes diametru, lai tas derētu atbilstošajam aizsargapvalkam. – Uzstādiet 
aizsargapvalku piekares atsperes apakšā līdz aizsargapvalka atdurei. Detalizētai informācijai sazinieties ar savu tehnisko 
konsultantu. Lai saņemtu rezerves daļas, sazinieties ar savu izplatītāju.

OPEL

FIESTA IV (JA_, JB_), FIESTA V (JH_, JD_)
Pazīme Klikšķošs troksnis aizmugurējās piekares zonā, kad transportlīdzeklis atsitas bedrē.
Cēlonis Defektīvi aizmugurējās piekares amortizatora augšējie stiprinājumi.

Labošana Nomainiet aizmugurējā amortizatora augšējos fi ksējošos stiprinājumus ar pareizo versiju.  Detalizētai informācijai sazinieties ar 
savu tehnisko konsultantu. Lai saņemtu rezerves daļas, sazinieties ar savu izplatītāju.

FORD

147 (937)
Pazīme No aizmugurējās piekares nāk troksnis.
Cēlonis Atdalījusies šķērssviras bukses ieliktņa gumija.

Labošana Nomainiet aizmugurējo šķērssviras buksi ar pareizo versiju. Detalizētai informācijai sazinieties ar savu tehnisko konsultantu. 
Lai saņemtu rezerves daļas, sazinieties ar savu izplatītāju.

ALFA ROMEO
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Jums no mums!
Visa informācija pieejama digitāli.
R  Mūsu portālā 
R www.contitech.de/pic 
R Ievadiet produkta apzīmējumu 
R Saņemiet informāciju par produktu

R  Jūsu mobilajā ierīcē
(jebkura platforma, nav nepieciešama instalācija)
R Noskenējiet QR kodu uz produkta iepakojuma 
R Saņemiet informāciju par produktu

ContiTech Antriebssysteme GmbH
Hannover, Germany
aam@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam
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