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Driven by 
SOLUTIONS  

Diagnostikas risinājumi no Bosch
Ekspluatācijā uzticami, perspektīvi vadības bloku 
diagnostikas risinājumi ar Ethernet un PassThru 
nodrošina piekļuvi visiem līdzšinējiem un gaidāmajiem 
interfeisiem. Apvienojumā ar labākajām mērījumu 
veikšanas metodēm un līdzekļiem tiek garantēta mobila 
un ātra diagnostika dažādās pielietojuma sfērās. 
Rezultāts – vienkāršs un efektīvs darbs autoservisā un 
apmierināti klienti.  

What drives you
drives us.

AD BALTIC JAUNUMI

USAL forums “Automašīnu apkope un drošība” 4. lpp. 

AD BALTIC SORTIMENTS

Viss un vēl vairāk - riepu montāžai un remontam 6. lpp.

Riepu montāžas iekārtas 8. lpp.

AD Baltic ziemas riepu klāsts 10. lpp.

PIEGĀDĀTĀJU JAUNUMI

GOODYEAR: riepu izvēle: kā izvēlēties pareizās? 12. lpp.

HANKOOK: droša saķere ar augstākās klases 
Hankook riepām 14. lpp.

BOSCH: aizdedzes sveču informācija 16. lpp.

TRISCAN: labākais pēcpārdošanas tirgū 17. lpp.

TOTAL: kur Total izmēģina savas motoreļļas? 21. lpp.

DENSO: Denso ir vadošais lambda zondes tehnoloģijā 23. lpp.

SWAG: ar Tritan pret nodilumu! 24. lpp.

TRW: TRW Aftermarket izskaidro elektriskās 
stāvbremzes īpašības un plusus 27. lpp.

FERODO: bremžu troksnis: apturiet to! 29. lpp.

Cienījamie partneri,
Laiks nemanāmi virzās uz priekšu, un ziemas sezona jau praktiski ir klāt. 
Tāpat kā jūs, arī mēs tai  intensīvi gatavojamies, lai nodrošinātu jūs ar visu 
nepieciešamo sezonas laikā. Mūsu misija vienmēr ir bijusi un būs – būt par 
labāko partneri mūsu klientiem.
Pamatā šis žurnāla izdevums tiks veltīts riepām un visam, kas saistīts ar 
šo preču segmentu. Šī tēma vienmēr būs aktuāla, jo katru sezonu parādās 
jauninājumi, ar kuriem jūs jāiepazīstina.
Vēlamies informēt par pēdējā laikā notikušajām aktivitātēm. 
Šā gada 14.septembrī Viļņā, viesnīcā “Vilnius Grand Resort” asociācija 
“Par drošu automobili Lietuvā” autoservisu vadītājiem organizēja forumu 
“Automobiļu apkope un drošība”. Šajā pasākumā piedalījās apmērām 400 
apmeklētāji no Lietuvas un Latvijas valstīm, kurā, sadarbībā ar partneriem, tika 
organizēti 12 ekspozīciju stendi. Lai iegūtu papildus informāciju par pasākumu, 
lasiet rakstu  žurnālā.
Augusta mēnesī beidzās mūsu lielā “Multibrand” akcija. No savas puses vēlos 
apsveikt uzvarētājus un dalībniekus. Kā parādīja rezultāti, katram bija iespēja 
iegūt savā īpašumā vērtīgas balvas, jo rezultāti, kas palīdzēja noskaidrot 
balvu ieguvējus, bija mainīgi līdz akcijas noslēgumam. Tiem, kuriem šajā reizē 
neizdevās iegūt balvas, nav pamata skumt – ar prieku paziņojam, ka tuvākajā 
laikā tiks organizēta vēl viena akcija ar saistošu balvu fondu (sekojiet līdzi 
turpmākiem jaunumiem ADCat sistēmā).
AD Baltic turpina darbu piedāvājumu klāsta paplašināšanā. Uz doto brīdi 
sortiments ir papildināts ar sekojošiem produktiem:
• MILES akumulatoriem;
• INTERMOTOR aizdedzes spolēm;
• ATG – rūpnieciski atjaunotiem stūres mehānismiem.
Par jaunumiem, ar kuriem vēlējāmies dalīties, plašāku informāciju iegūsiet šī 
žurnāla lapās.

Veiksmīgu sezonu, kā arī vairāk gandarītu klientu!

Nikolajs Želņins,
SIA “AD Baltic” direktors
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Jau otro gadu pēc kārtas asociācija „Už saugų automobilį Lietuvoje“ (“Par drošu automobili Lietuvā”) kopā ar 
ģenerālsponsoru AD grupu aicināja lielāko autoservisu pārstāvjus uz unikālu pasākumu – forumu „Automašīnu 
apkope un drošība”, kas notika Vilnius Grand Resort konferenču telpās. Pasākumā piedalījās 400 pārstāvji no 
vadošiem autotransportu apkalpojošiem uzņēmumiem no visas Lietuvas, kā arī 12 labi zināmi rezerves detaļu 
ražotāji, kas piedāvāja apskatei savas ekspozīcijas.

Pirmā pasākuma daļa bija veltīta pasākuma sponsoru 
ekspozīcijām. Foruma dalībnieki varēja saņemt īpašus 
piedāvājumus, dāvanas, apskatīt produktu paraugus un 
demonstrācijas. Katram dalībniekam bija iespēja uzdot 
ražotājiem jautājumus un saņemt atbildes no pirmavota. 
„Šis pasākums ir lieliska iespēja satikt mūsu klientus, 
uzzināt viņu atsauksmes un vēlmes. Šāda veida pasākumi 
ļauj mums labāk izprast problēmas, ar kurām ikdienā 
sastopas mūsu klienti“, – stāstīja 
ContiTech pārstāvis Baltijas valstīs 
Džons Miohanens (John Myohanen).

Autoservisu pārstāvjiem bija arī 
iespēja satikties ar BOSCH Car 
Service pārstāvjiem un iepazīties 
ar viņu piedāvatajiem produktiem:  
jaunākās paaudzes diagnostikas 
iekārtām, akumulatoru lādētājiem, 
lukturu regulēšanas iekārtām. 
Dalībnieki varēja paši izmēģināt 
demonstrētās inovācijas un 
pārliecināties, ka nākotnē šādas 
iekārtas kļūs par katra autoservisa 
neatņemamu sastāvdaļu. 

USAL FORUMS „AUTOMAŠĪNU 
APKOPE UN DROŠĪBA”

Foruma dalībnieki uzmanīgi klausās foruma aktuālās tēmas 

BOSCH Car Service pārstāvis Dangirutis Šapranauskas 
demonstrē lukturu pārbaudes stendu

Īpaši reālistisks sacīkšu simulators nevienu neatstāja vienaldzīgu 

Pastiprinātu interesi izraisīja drošības jostu svarīgumu 
akcentējošs simulators 

Žigimantas Mauricas prezentē Lietuvas 
makroekonomikas rādītājus

Jarko Lehtinens (Jarkko Lehtinen) 
demonstrē Gates produkcijas priekšrocības

Foruma organizatori nodrošināja arī dalībnieku izklaidi. 
Viena no tām – simulators, kas ļauj apzināties, cik svarīga 
ir drošības jostu esamība automobilī. Simulatora testēšana 
sniedza viesiem smaidus un pozitīvas emocijas, taču šī 
atrakcija arī lika padomāt par to, cik traģisks varētu būt ceļu 
satiksmes negadījums, braucējiem nepiesprādzējoties.

Reālistisks sacīkšu simulators arī tika augsti novērtēts. 
Homologēts sporta sēdeklis, precīzi strādājošā hidraulika, 
īpaši spēcīgs stūres mehānisms, secīga pārnesumkārba, 
pedāļi – tas viss atkārtoja pretestības spēkus, kas ir 
identiski reāliem, kas ļāva izjust patiesu sporta braukšanas 
pieredzi.

Otrā pasākuma daļa bija veltīta tirgus dalībnieku 
izglītošanai. Runātāji  pievērsa uzmanību ne tikai ceļu 
satiksmes drošības problēmām, bet arī citām ne mazāk 
svarīgām tēmām. Lietuvas Republikas Transporta un sakaru 
ministrijas pārstāvis Vidmantas Pumputis iepazīstināja ar 
ceļu satiksmes drošību uzlabojošiem darbiem, kuri pašlaik 
tiek veikti Lietuvā. Daudz emociju izraisīja Nordea Bank 
Lithuania galvenais ekonomists Žigimantas Mauricas, kas 
mēģināja atbildēt uz provokatīvu jautājumu: „Lietuva – 
labklājībā vai vājā stāvoklī?“. TGS advokātu biroja pārstāvis 
Gitis Kaminskas pievērsa uzmanību automašīnu remonta 
pakalpojumu sniegšanas tiesiskajiem aspektiem. Lietuvas 
autoceļu transporta inspekcijas pārstāvis Tomas Kolendo 
runāja par sūdzību izskatīšanas kārtību un praksi. Liela 
uzmanība tika pievērsta autoservisu un klientu attiecībām 
un konkrētu gadījumu izpētei. T. Kolendo automašīnu 
apkalpošanas speciālistiem atklāja, kādas detaļas 
jāņem vērā, lai nepārkāptu noteikumus. Noslēgumā divi 
referenti iepazīstināja ar salīdzinoši jaunu tēmu Lietuvā – 
telemātiku. USAL asociācijas priekšsēdētājs G. Garbinčus 

un G. Bučinskas, Robert Bosch pārdošanas vadītājs 
Baltijas valstīs, prognozēja, ka tuvākajā nākotnē visās 
automašīnās būs tā sauktie „mazie draugi“, kuri vēros 
katru automašīnas parametru un ļaus centralizēti kontrolēt 
tās stāvokli, kā arī tehniskās apskates atļaujas derīgumu. 
Tomēr uz vissvarīgāko jutājumu joprojām nav atbildes – 
kam būs piekļuve šādiem datiem.

Katram foruma dalībniekam bija iespēja uzdot jautājumu 
un saņemt uz to atbildi. Diskusijas bija ļoti intensīvas, tādēļ 
pasākuma organizētājiem dažkārt nācās tās apturēt. Tas 
nav pārsteigums, jo daži no jautājumiem bija tieši saistīti ar 
dalībnieku ikdienas darbu.

Pagājušajā gadā asociacija „Už saugų automobilį 
Lietuvoje“ organizēja pirmo forumu „Autoservisu ietekme 
uz ceļu drošību Lietuvā“. Asociācija cenšas veicināt ceļu 
satiksmes drošību Lietuvā, formulēt sabiedrisko domu, 
ierosināt priekšlikumus tiesiskā pamata izveidošanai, 
palīdzēt aizsargāt vidi, attīstīt asociāciju biedru pilsonisko 
un sociālo aktivitāti.
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VISS UN VĒL VAIRĀK –
RIEPU MONTĀŽAI UN REMONTAM

Riepu mārķēšanas krītiņi Skaits iepakojumā ADCat kods

Dzeltens vaska krīts marķēšanai 1 MP03

RIEPU MONTĀŽAS PIEDERUMI

Viss ir daudz vienkāršāk, kad nav jāuztraucas par to, kur atrast vienu vai citu nepieciešamo detaļu vai instrumentu. 
Piedāvājām Jūsu uzmanībai speciāli atlasītu sarakstu ar sezonas pieprasītākiem materiāliem, kas var būt 
nepieciešami riepu montāžas vai remonta laikā.

Līmējamie disku atsvari Svars Skaits iepakojumā ADCat kods

Līmējamie tērauda atsvari diskiem

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

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

5 g (60 g) 100 TPALU - FE

Ventīļi bezkameru riepām Skaits iepakojumā ADCat kods

Ventīļi TIP5622555 100 TIP5622555

Ventīļi TIP5622627 100 TIP5622627

Plastmasas ventīļu micīte 1000 VC8

Ventīļa serdenis 1000 9001

Uzsitamie tērauda disku atsvari Svars Skaits iepakojumā ADCat kods

Uzsitamie atsvari automašīnu 
tērauda diskiem

5 g 200 0105

10 g 100 0110

15 g 100 0115

20 g 100 0120

25 g 100 0125

30 g 100 0130

35 g 100 0135

40 g 100 0140

45 g 100 0145

Uzsitamie atsvari automašīnu 
lietajiem diskiem

5 g 100 0405

10 g 100 0410

15 g 100 0415

20 g 100 0420

25 g 100 0425

30 g 100 0430

35 g 100 0435

40 g 100 0440

45 g 100 0445

Montāžas / hermetizējošās pastas Skaits iepakojumā ADCat kods

Riepu remonta materiālu malu hermētiķis 1l 1 6005003

Riepu montāžas pasta 4kg, (zaļa) standarta 1 ACRYLMED GREEN 4KG

Riepu montāžas pasta 4kg, (sarkana) ar hermētiķi 1 ACRYLMED RED 4KG

Riepu montāžas pasta 4kg, (zila) ziemas 1 ACRYLMED BLUE 4KG

Riepu montāžas pulveris 500gr 1 6007000

Ielāpi, diegi un “sēnes” Skaits iepakojumā ADCat kods

“Sēne” ar adatu 6mm 24 3001006

“Sēne” ar adatu 8mm 20 3001008

Plāni, melni riepu remonta diegi 204 mm 50 2001104

Riepu remonta diegi 102 mm 60 510-1801

Pastiprināts riepu remonta ielāps 75x90mm 20 1003015

Pastiprināts riepu remonta ielāps 75x125mm 10 1003014

Pastiprināts riepu remonta ielāps 65x115mm 10 1003012

Pastiprināts riepu remonta ielāps 55x75mm 20 1003010

Ovāls riepu remonta ielāps 90x45mm 30 1001740

Ovāls riepu remonta ielāps 74x37mm 30 1001720

Ovāls riepu remonta ielāps 55mm 30 1000550

Ovāls riepu remonta ielāps 30mm 100 1000300

Apaļš riepu remonta ielāps 35mm 100 1002350

Diagonālo kordu ielāps 80mm 20 1004102

Diagonālo kordu ielāps 60mm 30 1004101

Instrumenti Skaits iepakojumā ADCat kods

Otiņa riepu montāžas pastai 1 6001001

Riepu remonta diegu montāžas instruments, ar aizvērtu 
cilpu (75mm) 1 7001013

Metāla skrāpis riepu gumijai 1 7001029

Instruments ielāpu izlidzināšanai 38mmx3mm 1 7001030

Spirālveida īlens 1 7001039

Līmes noņemšanas lāpstiņa 1 7001053

Ventīļu ievilkšanas instruments (tērauda) 1 8001070

Ventīļu ievilkšanas instruments (plastmasas) 1 8001071

Četrdaļīgs ventīļu vītņu tīrītājs 1 8001061

Riteņu balansēšanas atsvaru stangas 1 7001050

Riepu remonta diegu montāžas instruments (50mm) 1 7001010

Riepu remonta komplekts (diegi, līme, instrumenti) 12 2001102SK

Remonta ķīmija Skaits iepakojumā ADCat kods

Gumijas virsmu tīrītājs 5l (viegli uzliesmojošs) 1 6005000G

Gumijas virsmu tīrītājs 1l (viegli uzliesmojošs) 1 6005000

Ātri žūstoša līme 250ml 1 6006101

RIEPU REMONTA PIEDERUMI
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Jaunās paaudzes riepu montāžas 
iekārta no Ravaglioli – G8945ITD.26S 
MEMORY

Chicago Pneumatic (ASV)  CP7748 - 1/2” 
kompozītu  pneimatiskā uzgriežņu atslēga

Ravaglioli riteņu balansēšanas stends G3.140RS 

Compac (Dānija) mobilais hidrauliskais domkrats 2T-C G3

ADCat kods: G8945ITD.26S
Īpašības:
• Patentēta LEVERLESS tehnoloģijas demontāžas 

ierīce no polimēra materiāla ar pārklājumu aizsardzībai pret skrāpējumiem;
• Viegla demontāža (augšējais borts);
• Viegla demontāža (apakšējais borts);
• Viegla borta atspiešana – rullītis rotē 180° leņķī;
• Space Saver (vietas taupīšana) – statne ar vertikālu kustību;
• Demontāžas ierīce ar atmiņu – diska malas „atmiņas” funkcija: iestati to pirmajā 

reizē, vēlāk atgriežas tajā pašā vietā tikai piespiežot pedāli;
• Divvirzienu pneimatisks sānu riepas atspiedējs;
• Elektrisks motors ar kontrolējamu ātrumu pie jebkuriem apgriezieniem (0-16 

apgr./min);
• Visiem riepu tipiem ar maksimālu diametru 45’ (1143mm);
• Diskiem ar diametru no 10’ līdz 26’ un maksimālu platumu 15’ (381mm);
• Aprīkots ar ātras fiksācijas ierīci un centrēšanas konusu ar plastikāta aizsardzību;
• Galds ar centrālo fiksāciju – piemērots arī reversajiem diskiem;
• Instrumentu plaukti (G1000A55);
• Gaisa pumpēšana ar pedāļa palīdzību, manometru un spiediena ierobežošanas 

vārstu;
• TOP triecienpumpēšanas ierīce;
• Aprīkota ar papildroku borta piespiešanai (PLUS91AKC); 
• Riepas pacēlājs (G800A121).

ADCat kods: 8941077480
Īpašības:
• Divu āmuru mehānisms;
• Ass izmērs: 1/2”;
• Maksimālais griezes moments: 

1250 Nm;
• Sitieni minūtē: 1200;
• Svars:2 kg.

ADCat kods: 913049-1 
Īpašības:
• Celtspēja: 2 tonnas;
• Celšanas augstums: 80-500 mm;
• Garums: 730 mm;
• Ātra tukšgaitas celšana.

Ravaglioli riepu montāžas iekārta G7645D.26AD, speciāli 
izstrādāta priekš AD Baltic

ADCat kods: G3.140RS
Īpašības:
• €co-Weight funkcija atsvariņu taupīšanai;
• Diska ovalitātes mērījums;
• Dubultais LED apgaismojums atsvariņu līmēšanas vietām;
• Lāzera stars atsvariņu precīzai stiprināšanas vietai;
• Automātiskā diska izmēru ievadīšana (standartā attālums līdz 

diskam, diska diametrs un diska platums);
• Slēpto atsvaru  programma;
• Automātiskā apstāšanās ārējā nelīdzsvarotā stāvoklī;
• Balansējamo disku diametrs: 10“-26”;
• Balansēšanas cikla ilgums: 6 s;
• Balansēšanas apgriezieni: <100 apgr./min.

ADCat kods: G7645D.26AD
Īpašības:
• Montāžas galvas fiksācija ar automātisku iestatīšanu atbilstošā attālumā no diska 

malas;
• Atspiedēja atvēršanās var būt pielāgota 2 pozīcijās, lai strādātu ar lielāku ātrumu;
• Pneimatiska montāžas galvas kustība;
• Rāmis ir liels un pastiprināts, lai piešķirtu stingrību struktūrai un montāžas 

galdam; 
• Reduktors ir uzstādīts starp divām tērauda plāksnēm, lai izvairītos no saliekšanās 

darbības laikā;
• Elektrisks motors ar kontrolējamu galda griešanās ātrumu pie jebkuriem 

apgriezieniem (0 – 15 apgr./min); 
• Diskiem: 10”-28,5”; 
• Gaisa pumpēšana ar pedāļa palīdzību, manometru un spiediena 

ierobežošanas vārstu;
• Pneimatiska palīgroka ar rotējošu papildroku. 

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

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

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

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

Išorinis triukšmas: 75 dB

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

Išorinis triukšmas: 72 dB

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

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

Išorinis triukšmas: 72 dB

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

Išorinis triukšmas: 70db

Eco North

Snowpower

Eco North LT

Snowpower SUV

Eco North SUV

Snowpower2 Snowpower HP

IMPERIAL ir TRISTAR - Belgijos 
grupės Deldo Autobanden prekės ženklai

LW31Eco North

Snowpower Snowpower2Snowpower SUV Snowpower HP RoyalSnow

LW71Eco North LT

RoyalWinter

Radžojama riepa

LY31Eco North SUV

Degvielas patēriņa efektivitāte C

Saķere ar slapju asfaltu C

Ārējais troksnis 72 dB

Degvielas patēriņa efektivitāte C

Saķere ar slapju asfaltu C

Ārējais troksnis 69-71 dB

Degvielas patēriņa efektivitāte E

Saķere ar slapju asfaltu C

Ārējais troksnis 75 dB

Degvielas patēriņa efektivitāte C

Saķere ar slapju asfaltu C

Ārējais troksnis 69-70 dB

Degvielas patēriņa 
efektivitāte C

Saķere ar slapju asfaltu E

Ārējais troksnis 72 dB

Degvielas patēriņa efek-
tivitāte E

Saķere ar slapju asfaltu C

Ārējais troksnis 70 dB

Degvielas patēriņa 
efektivitāte C

Saķere ar slapju asfaltu E

Ārējais troksnis 72 dB

Degvielas patēriņa 
efektivitāte C, E

Saķere ar slapju asfaltu C

Ārējais troksnis 70-73 dB

Degvielas patēriņa efektivitāte E

Saķere ar slapju asfaltu C

Ārējais troksnis 67 dB

Degvielas patēriņa efektivitāte E

Saķere ar slapju asfaltu C

Ārējais troksnis 69 dB

Degvielas patēriņa efektivitāte E

Saķere ar slapju asfaltu C

Ārējais troksnis 70 dB

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

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

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

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

Išorinis triukšmas: 75 dB

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

Išorinis triukšmas: 72 dB

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

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

Išorinis triukšmas: 72 dB

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

Išorinis triukšmas: 70db

Eco North

Snowpower

Eco North LT

Snowpower SUV

Eco North SUV

Snowpower2 Snowpower HP

IMPERIAL ir TRISTAR - Belgijos 
grupės Deldo Autobanden prekės ženklai

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

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

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

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

Išorinis triukšmas: 75 dB

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

Išorinis triukšmas: 72 dB

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

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

Išorinis triukšmas: 72 dB

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

Išorinis triukšmas: 70db

Eco North

Snowpower

Eco North LT

Snowpower SUV

Eco North SUV

Snowpower2 Snowpower HP

IMPERIAL ir TRISTAR - Belgijos 
grupės Deldo Autobanden prekės ženklai

AD Baltic ziemas riepu klāsts

Beļģijas grupas Deldo Autobanden preču zīmes. Ražotājs, izmantodams savas vislabākās 
zināšanas un tehnoloģijas, garantē augstu IMPERIAL un TRISTAR riepu kvalitāti. IMPERIAL 
un TRISTAR riepas ir radītas Beļģijā, tās ir marķētas atbilstoši Eiropas Savienības 
standartiem.

Laufenn – gudro autovadītāju prātīgā izvēle! Vienkāršas, tomēr ar labu veiktspēju – 
šīs riepas apmierinās jūsu ikdienas braukšanas vajadzības.

Royal Black ziemas riepas – uzticams, ekonomisks zīmols piedāvā Jums karalisku 
ziemas braukšanas baudu.
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Kā izvēlēties ziemas riepas? Vai cena, neatkarīgi testi un pārdevēju 
ieteikumi ir noderīgi faktori? Pastāv dučiem ražotāju, simtiem riepu 
modeļu un pat vēl vairāk veikalu, tādēļ ir visai viegli apjukt lielajā 
informācijas plūsmā. Taču ir zināmi pamatnoteikumi, kas palīdz pareizo 
riepu meklējumos.
Ramunas Feitingis, auto žurnālists no Lietuvas, sākumā iesaka iepazīt 
automašīnu. Jums jānoskaidro, vai automašīnai ir īpaši pielāgoti 
nestandarta diski, un jāsameklē tiem ieteicamie riepu izmēri.
“Ražotājs vienmēr iesaka izmēru, kurš transportlīdzeklim ir 
piemērotākais. Tas parasti ir norādīts uz benzīnbākas vāciņa iekšējās 
daļas vai arī uz vadītāja puses durvju sliekšņa. Ja esat iegādājies 
lietotu automašīnu, tai varētu būt nestandarta diski, tādēļ pareizais 
riepu izmērs jāizvēlas atbilstoši diskiem.” saka Ramunas. 
Speciālists vēl norāda, ka riepas atšķiras atkarībā no transportlīdzekļa 
veida. Ražotāji izgatavo dažādas riepas apvidus automašīnām, 
vieglajām automašīnām, sporta automašīnām un mikroautobusiem.

Riepas ar radzēm nav piemērotas visiem
Kopumā ziemas riepas iedala trīs grupās: riepas ar radzēm un riepas 
bez radzēm, kurām var būt mīkstāks vai cietāks gumijas sastāvs. Kāda 
starp šīm riepām atšķirība?

“Iekams izvēlaties riepas, jums jāizvērtē savas vajadzības. Vai daudz 
braucat pa šosejām? Grants ceļiem? Vai apmeklējat Rietumeiropu? 
Pirms izvēlēties riepas, jums jāatbild uz šiem svarīgākajiem 
jautājumiem,” stāsta Elmantas Latkauskas, Goodyear vadītājs Baltijas 
valstīs. 

Ja automašīna nav galvenais pārvietošanās līdzeklis vai lielākoties 
braucat pa labi uzturētiem ceļiem, visticamāk, labākā izvēle ir riepas 
ar cietāku gumijas sastāvu. To saķere uz sniega vai ledus ir sliktāka, 
taču lietainos apstākļos un uz sausa asfalta, kad gaisa temperatūra ir 
virs nulles, to darbības īpašības ir labākas nekā citām ziemas riepām.

Riepas ar mīkstāku gumijas sastāvu uzrāda labas darbības īpašības uz 
sniega vai ledus, tādēļ tās ir populāras Baltijas valstīs un citās valstīs ar 
līdzīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Uz ledus tās ir ievērojami labākas 
nekā riepas ar cietāku gumijas sastāvu, taču tik un tā nepārspēj riepas 
ar radzēm.

Riepas ar radzēm ir vispiemērotākās uz ledus un piebraukāta sniega, 
taču vissliktākās uz sausa asfalta. Tāpat riepas ar radzēm rada vairāk 
trokšņa.

“Var gadīties, ka vilsieties savās nupat nopirktajās populāra zīmola 
riepās, ja tās gluži vienkārši neatbildīs jūsu vajadzībām. Piemēram, ja 
jums bieži jābrauc pa pilsētu, riepas ar radzēm var sagādāt vilšanos, 
jo tās ir trokšņainas un ar sliktu saķeri uz sausas ceļa virsmas. Šāda 
nesaderība ar vajadzībām var izraisīt sliktu viedokli par noteiktām 
riepām vai pat ražotāju,” stāsta Elmantas. 

Visiem autovadītājiem „apavus“ savām mašīnām vajadzētu izvēlēties 
atbilstoši vajadzībām. Ja vismaz vienreiz nedēļā nākas braukt pa slikti 
uzturētu zemes ceļu, riepas ar radzēm varētu būt piemērotākās. Taču 
jāņem vērā, ka lielākajā daļā Rietumeiropas valstu, tostarp Polijā, 
aizliegts izmantot riepas ar radzēm, tādēļ jūs nevarētu izmantot šādu 
automašīnu, lai dotos slēpošanas braucienā.

Testi savstarpēji konkurē
Vispārējais Vācijas automobiļu klubs (ADAC), Auto Bild žurnāls un citas 
organizācijas katru gadu rīko vairākus riepu testus. Vai autovadītāji var 
tiem uzticēties?
E. Latkauskas, Goodyear vadītājs Baltijas valstīs, teic, ka testi tiek rīkoti 
konkurences apstākļos, tādēļ tiem var uzticēties, izvēloties ziemas un 
vasaras riepas. Riepu topa augšgalā parasti ierindojas zināmāko zīmolu 
riepas, taču dažkārt tur atrodami arī lētāki produkti. Taču speciālists 
brīdina, ka tas vēl nenozīmē, ka lētas nezināma zīmola riepas ir tikpat 
labas kā dārgākas zināma zīmola riepas.
“Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ tā notiek, ir riepu izmērs, jo 
testi parasti tiek veikti ar visām viena izmēra riepām. Ekonomiskās 
klases riepu zīmoli dažkārt izgatavo riepas modeli, kurš uzrāda ļoti 
labus rezultātus vienā testā, taču tikai apmierinošus rezultātus citā. 
Piemēram, 195/65R15 izmēram lētais produkts testos var uzrādīt ļoti 
labus rezultātus, taču tas pats riepas modelis 225/50R17 izmēram 
testos var uzrādīt ļoti sliktus rezultātus. Augstākās klases zīmolu 
riepām nav šādas problēmas – tās uzrāda vienādus darbības rādītājus 
neatkarīgi no izmēra,” stāsta speciālists.
Ekonomiskās klases zīmols šādā gadījumā parasti reklamē savus 
produktus, paziņojot, ka šīs ir “ļoti labas riepas, kuras ir gandrīz tikpat 
labas kā divreiz dārgākās riepas”. Taču tā nav taisnība, jo patiesi labs ir 
tikai viens “ļoti labo riepu” izmērs.
Pastāv daudz veidu, kā izvēlēties pareizo produktu. Cilvēki var analizēt 
testu rezultātus, jautāt padomu pārdevējiem vai uzticēties reklāmām. 
Lai arī kāda būtu jūsu izvēle, Goodyear vadītājs teic, ka svarīgākais ir 
izvēlēties riepas, kas atbilst jūsu braukšanas stilam un ir piemērotas 
ceļiem, pa kuriem visbiežāk braucat.
“Tieši tādēļ Baltijas valstīs vispopulārākās ir riepas bez radzēm ar 
mīkstāku gumijas sastāvu. Cilvēkiem sanāk braukt gan pa labi, gan 
slikti uzturētiem ceļiem, tādēļ šādas riepas ir lielisks kompromiss 
starp riepām ar radzēm, kuras ir piemērotākās ziemeļvalstīm, un 
cietāka gumijas sastāva riepām bez radzēm, kuras vairāk piemērotas 
braukšanai Centrāleiropā. Turklāt augstākās klases zīmolu riepu 
tirdzniecība pieaug ar katru gadu – statistika liecina, ka arvien mazāk 
cilvēku mēģina ietaupīt naudu uz drošības rēķina,” E. Latkauskas vēl 
piebilst par Baltijas iedzīvotāju paradumiem.

RIEPU IZVĒLE: 
KĀ IZVĒLĒTIES 
PAREIZĀS?
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Paaugstināta vadāmības stabilitāte, pa-
teicoties trīsdimensionālās tehnoloģijas 
(3D) protektora zīmējuma elementiem 
(lamelēm)
Slīpās rievas labāk aizvada ūdeni, pate-
icoties kam braukšana pa mitriem ceļiem 
sniedz lielāku drošību
Pateicoties īpašajam gumijas sastāvam, 
ziemas riepas uzrāda labākus veikt-
spējas rādītājus

Elastīgs protektors ar silīcija 
maisījumu
Optimāla dizaina profils nodrošina 
lielisku vadāmību un paaugstinātu 
drošību braukšanai pa slapju ceļu
Lieliska saķere, pārvietojoties pa 
slapju ceļu

Ziemas sezonas riepas vieglajiem automobiļiem

Ātruma indekss: T, H
Profili: 80-40
Diska diametrs: no 13” līdz 17”

Ātruma indekss: T, H
Profili: 80-55
Diska diametrs: no 13” līdz 15”

Ātruma indekss: H, V, W
Profili: 60-30
Diska diametrs: no 15” līdz 20”

Optimāla dizaina, asimetrisks riepas 
protektora raksts nodrošina lielisku 
vadāmību jebkuros ziemas laikap-
stākļos 
Pateicoties platākiem ūdens novadīša-
nas kanāliem, braukšana pa mitriem 
ceļa segumiem ir kļuvusi daudz drošāka
Speciāla „sniega rieva” ievērojami uzla-
bo vilkmes rādītājus uz apsniguša ceļa

Ātruma indekss: T
Profili: 70-35
Diska diametrs: no 13” līdz 19”

Speciāls mīkstā sastāva maisījums
Uzlabota protektora pleca forma 
vienmērīgi sadala slodzi, nodroši-
not tīru riepas saskari ar ceļa 
virsmu un labāku vadāmību sniegā
Pakāpeniskā iekšējā rievu virsma 
ūdens novadīšanai novērš sniega 
uzkrāšanos bremzēšanas un 
paātrinājuma laikā uz ledus 

Ātruma indekss:  T
Profili: 75-40
Diska diametrs: no 13” līdz 19”

Ziemas riepas ar radzēm vieglajiem 
automobiļiem 
Riepas protektora dizainu iedve-
smojis Sibīrijas Haskija ķepas no-
spiedums - maksimāla efektivitāte 
bremzēšanas laikā uz ledus ceļiem
Agresīvs protektora bloku dizains 
(divi vienā) saķeres palielināšanai 
sniegā

Ziemas riepas komerctransportam

Ziemas riepas apvidus automobiļiem 4x4 un SUV

Speciāls mīkstā sastāva ziemas 
maisījums SUV automobiļiem
Lieliska vadāmība, kas palīdz 
sasniegt optimālu saķeri ar ceļu 
sniegā
Izcila riepas uzvedība uz slapja 
ceļa

Ātruma indekss: Q, R, T
Profili: 80-45
Diska diametrs: no 15” līdz 20”

Speciāla ziemas riepa komerc-
transportam
Lieliska vadāmība, kas palīdz 
sasniegt optimālu saķeri ar ceļu 
sniegā
Izcila riepas uzvedība uz slapja 
ceļa

Ātruma indekss: L, Q, R, T
Profili: 82-55
Diska diametrs: no 13” līdz 17”

Ātruma indekss: Q, T
Profili: 85-40
Diska diametrs: no 15” līdz 20”

Radžota ziemas riepa SUV auto-
mobiļiem
Labāka saķere ar apsnigušu ceļa 
segumu, pateicoties garenvirziena 
rievām un sānu kanāliem sniega 
novadīšanai
Pastiprināts protektora centra bloks 
labākai saķerei uz ledus

Ātruma indekss:  R
Profili: 82-65
Diska diametrs: no 14” līdz 16”

Radžota riepa komerctransportam
Stabila vadāmība uz apsnigušiem 
ceļiem un ar pilnu kravu
Plati ūdens novadīšanas kanāli 
saīsina bremzēšanas ceļu uz 
slapjas virsmas

Ziemas riepa SUV automobiļiem
Optimāla dizaina, asimetriskais 
riepas protektora raksts nodrošina 
lielisku vadāmību jebkuros ziemas 
laikapstākļos
Lieliska saķere ar slapju ceļa 
virsmu

Ātruma indekss: T, H, V, W
Profili: 75-35
Diska diametrs: no 15” līdz 21”

DROŠA SAĶERE AR AUGSTĀKĀS KLASES HANKOOK RIEPĀM

Veiktspējas rādītāji

28%
par

vairāk

Protektora bloku daudzums

Palielināts protektora bloku daudzums

Slīpā leņķī izvērsti kanāli ūdens novadīšanai

Riepas uzvedība uz sausa ceļa

Pateicoties papildu rievām 
protektora sānos, tikusi palielināta 
riepas elastība un saskarsmes 
laukums ar ceļa virsmu 
pagriezienos. Vienlaicīgi tikusi 
uzlabota arī vadāmība sniegā un 
uz slapja ceļa seguma. 

Palīdz riepai “pieķerties“ ceļam, 
kas vainagojas ar labāku 
vadāmību sniegā.

Nodrošina riepas pretestību 
pret akvaplanēšanu, pateicoties 
efektīvai ūdens novadīšanai 
no kontakta virsmas ar ceļu. 
Pateicoties tam tiek panākta 
labāka saķere ar slapju ceļa 
segumu. 

Nodrošina lielisku saķeri ar 
slapju ceļa segumu, pateicoties 
palielinātajiem šķērsvirziena 
iegriezumiem.

Nodrošina vadāmības stabilitāti, 
pateicoties samazinātajai 
protektora bloku deformācijai.

Pateicoties optimālajam saskarsmes laukumam ar ceļa virsmu, riepa labāk turas 
uz ceļa, lai nodrošinātu labu pretestību pret akvaplanēšanu.

Optimāla bloku forma bremzēšanai

Slīpā leņķī izvērsti kanāli ūdens novadīšanai

Trīsdimensionālās tehnoloģijas protektora zīmējuma 
elementi (lameles)

Palielināts rievu laukums

58AGRĀK

TAGAD

Pateicoties sānu malas nostiprināšanai, riepa uzrāda labākus 
vadāmības rādītājus uz sausa ceļa seguma

Berzes spēks 
pagriezienā

Vidējā līnija

Veiktspējas rādītāji
Iepriekšējās 
paaudzes riepa

Iepriekšējās 
paaudzes riepa

Iepriekšējās 
paaudzes riepa

Iepriekšējās 
paaudzes riepa Iepriekšējās paaudzes riepa

Iepriekšējās 
paaudzes riepa

Iepriekšējās 
paaudzes riepa

Iepriekšējās 
paaudzes riepa

Rievu daudzums
A

kv
ap

la
nē

ša
na

Bremzēšana sniegā Bremzēšana sniegā
110 110

105 105

100
100

95
95

Paātrinājums sniegā Paātrinājums sniegā

Vadāmība 
sniegā

Vadāmība 
sniegā

Bremzēšana 
uz slapja ceļa 
seguma

Bremzēšana 
uz slapja ceļa 
seguma

Vadāmība uz 
slapja ceļa seguma

Vadāmība uz 
slapja ceļa seguma

Akvaplanēšana Akvaplanēšana

Bremzēšana 
uz sausa ceļa 
seguma

Bremzēšana 
uz sausa ceļa 
seguma

Vadāmība 
uz sausa 
ceļa 
seguma

Vadāmība 
uz sausa 
ceļa 
seguma

Rites pretestība Rites pretestība
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Bosch tehnoloģija – no motosporta līdz sērijveida 
ražošanai:  aizdedzes sveces, kas atbilst visaugstākajām 
prasībām.
Intervija ar aizdedzes sveču speciālistiem 
Ronaldu Riteru un Bernardu Mulleru – divi 
Bosch aizdedzes sveču izstrādes inženieri 
stāsta 100 gadu veiksmes stāstu par 
autosportā izmantotajām Bosch aizdedzes 
svecēm, kuras var izmantot arī “parasti” 
auto braucēji. Parasti autosportam veidotās 
aizdedzes sveces agrāk vai vēlāk ir pieejamas 
arī sērijveida auto, vismaz nedaudz modificētā 
veidā.

Kā sākās Bosch saistība ar autosportu?

Riters: Bosch darbība autosportā sākās ļoti agri. 
Tas bija īsi pēc 1900. gada, kad notika pirmās 
lielās auto sacīkstes. 1901. gadā Dienvidfrancijā 
sacensībās Nica-Salona-Nica uzvarēja 35 
zirgspēku Mercedes, kas bija aprīkots ar Bosch 
magneto aizdedzes sistēmu. Pēc diviem gadiem 
Īrijā Gordon Bennett sacensībās uzvarēja 
beļģis Kamils Jenacijs (Camille Jenatzy) ar 
60 zirgspēku Mercedes, kas bija aprīkots 
ar Bosch zemsprieguma magneto aizdedzi. 
Jenacijs drīz kļuva par Bosch reklāmas seju 
– tēlu “Sarkano velnu” (“Red Devil”). Tomēr 
pirms Pirmā pasaules kara Bosch izstrādāja 
pirmās aizdedzes sveces, kas paredzētas tieši 
autosportam. Šī agrīnā iesaistīšanās izveidoja 
ceļu uz šī brīža Bosch Motorsport Service 
(MSD), izveidojot plašo Bosch produktu klāstu 
pieejamu sporta nolūkiem.

Kopš 1970. gada Porsche ir veiksmīgi 

Aizdedzes sveču 
informācija

sadarbojies ar Bosch un Porche Carrera 
Cup sacensībās uzticējies Bosch aizdedzes 
svecēm kopš 1991. gada. Šajās sacensībās 
izmantotie dzinēji ļoti līdzinās tiem, kas ir 
sērijveida automašīnās.

Līdz mūsdienām Bosch aizdedzes sveču 
attīstībā daudz ieguldījusi “ekstrēmo 
pētījumu testu laboratorija”, t.i. – veikusi 
grūtus pārbaudījumus zem lielas slodzes.

Kurās šī brīža sacensībās tiek izmantotas 
Bosch aizdedzes sveces?

Riters: Bosch aizdedzes sveces tiek 
veiksmīgi izmantotas vairākās sacensībās 
visā pasaulē. Pieminēšu vispopulārākās.

Kopš tika izveidots DTM 2000. gadā 
līdz mūsdienām tā komandas izmanto 
gan Bosch sistēmu kompetenci, gan 
Bosch aizdedzes sveces. Papildu citiem 
produktiem, piemēram, dzinēja vadības 
sistēmām vai sensoriem, Bosch sniedz arī 

aizdedzes sveces visām DTM komandām: Audi, 
BMW, Mercedes. Šīs sveces ir īpaši veidotas, 
lai tiktu galā ar lielo slodzi, ko rada V8 motori 
ātruma sacensību laikā.

Pat Formula 1 sacensībās, kur izmanto 
sarežģītu hibrīdu dzinējus, vairāku komandu 
veiksme ir cieši saistīta ar Bosch aizdedzes 
svecēm. Un, protams, nevaram aizmirst par Le 
Mans un CART sacensībām, kas ir vienlīdzīgas 
Formula 1, tikai ASV. Arī tur izmanto Bosch 
aizdedzes sveces.

Vai visas sacensībās izmantotās aizdedzes 
sveces ir līdzīgas vai tām ir atšķirības? 
Piemēram, Formula 1 un rallija automašīnās.

Riters: Slodze, kas svecēm jāiztur dažādās 
sacensībās ir atšķirīga.

Formula 1 sacensībās tiek nobraukti aptuveni 
300 km, savukārt Le Mans tie ir 5000 km. 
Parasti dzinēji tiek darbināti uz pilnu jaudu, 
tāpēc aizdedzes sveces ir pakļautas lielam 
termiskam spiedienam.

Savukārt pasaules rallija sacensībās  ir citas 
prasības motoriem, līdz ar to arī aizdedzes 
svecēm. Šādās sacensībās parasti izmanto 1,6 
l tiešās iesmidzināšanas turbo dzinēju, kas ir 
līdzīgi kā sērijveida ražotajām automašīnām. 
Kamēr tā saucamās “parastā ceļa” daļas 
izbrauc ar diezgan zemiem apgriezieniem 
(rpm) kā jau parastā satiksmē, īpašajās daļās 

Bosch aizdedzes sveces autosportā: 
veiksmīgas jau no paša sākuma. 
1913. gada Bosch reklāmas plakāts ar 
leģendāro “Sarkano velnu” – reklāmas 
tēlu, kas balstīts uz beļģu sacīkšu 
braucēju Kamilu Jenaciju.

Trases kā pētījumu laboratorijas aizdedzes 
svecēm. 
Bernds Mulers un Ronalds Riters ir divi 
ļoti pieredzējuši Bosch aizdedzes sveču 
inženieri un eksperti to pielietojumā 
autosportā. Viņi paskaidro kā Bosch 
aizdedzes sveču tehnoloģija, kas sākotnēji 
paredzēta sacensībām, ir iegājusi arī 
sērijveida automobiļu ražošanā un 
pēcpārdošanā.

Vili Kaušens vada Porche 917/10 300 km 
sacensībās Nurburgringā, 1973. gada aprīlī.

		Auto – Porche 917/10 Turbo;

		Dzinējs – 12 cilindru 180º gaisdzesēts 
dzinējs ar turbokompresoru;

		Veikstpēja – 736 kW (1000 zs)

		Aizdedzes sveces – Bosch. Šiem 
jaudīgajiem dzinējiem Bosch izstrādāja 
pasaulē pirmo aizdedzes sveci ar 
nodilumizturīgām dārgmetāla elektrodu 
galiem centrālajam elektrodam un 
zemētājam. Tas veidots no platīna un 
nodrošina labāko iekšdedzi jebkurā laikā 
– arī izturības sacensībās.

Avots: Porche AG

Sacensību dalībnieki paļaujas uz 
Bosch aizdedzes svecēm 24 stundu 
Le Mans sacensībās, Indy Car Series, 
Brazilian Stock Car Series un DTM 
sacensībās. Un tam ir iemesls. Pat 
lielākā daļa Formula 1 komandas 
izmanto Bosch aizdedzes sveces.

Bosch aizdedzes sveces 
autosportā. 

2

1 Nospiediet uz oranžas 
mājas ikonas, lai uzzinātu 
vairāk informācijas par 
piegādi.

Jaunajā logā būs parādīta 
informācija par preces 
piegādes termiņiem un 
cenu.

ADCAT SISTĒMĀ VAR PASŪTĪT PRECES PA TIEŠO NO RAŽOTĀJA

nepieciešama droša darbība augstā 
temperatūrā un zem liela spiediena, 
kas bieži apvienots ar putekļaina gaisa 
ieplūdi. Līdz ar to termiskā spiediena 
apjoms uz aizdedzes svecēm rallijā ir 
daudz plašāks nekā cita veida sacensībās.

Kas attiecas uz materiāliem un 
tehnoloģiju, mūsu mērķis ir izstrādāt 
labāko aizdedzes sveci katrām prasībām. 
Mēs to paveicam ciešā sadarbībā ar 
dzinēju ražotājiem. Starp citu, tas 
neattiecas tikai uz mūsu autosporta 
aizdedzes svecēm. Arī sērijveida auto 
oriģinālā aprīkojuma aizdedzes sveces 
tiek īpaši izstrādātas attiecīgajam 
motoram un sadarbībā ar auto ražotājiem 
visā pasaulē.

Cik autosports ir svarīgs aizdedzes 
sveču izstrādei?

Mulers: Ja runājam par Bosch autosporta 
aizdedzes svecēm, katram sacensību auto tipam 
tiek izstrādāta īpaša veida svece. Mēs izstrādājam 
jaunas aizdedzes sveces uz katru jaunu sacensību 
sezonu. Tāpēc pēdējās divās desmitgadēs mūsu 
izstrādes nodaļa ir izveidojusi aptuveni 400 
dažādu tipu autosporta aizdedzes sveces.

Bosch ir atsevišķa nodaļa, kas nodarbojas ar 
autosporta aizdedzes sveču ražošanu. Tā atrodas 
mūsu ražotnē Bambergā un izgatavo visas Bosch 
autosporta aizdedzes sveces. Piemēram, arī tās 
sveces, kas izmantotas CART sacensībās ASV, ir 
ražotas Bambergā.

Kāpēc Bosch aizdedzes sveces autosportā ir tik 
populāras?

Mulers: šajā nozarē Bosch pamata ideja ir 
izveidot un ražot aizdedzes sveces, kas atbilst 
specifiskām klientu prasībām. Tas nozīmē, ka 
katra no svecēm ir izveidota pēc pasūtījuma.

Sadarbības kvalitāte ir ļoti svarīga 
komandām, kas atbild par dzinējiem, 
it īpaši tāpēc, ka Bosch ir vienīgais 
aizdedzes sveču ražotājs, kas to piedāvā. 
Citi ražotāji piedāvā tikai sērijveida 
aizdedzes sveces.

Līdz ar to klientam piemērota produkta 
izstrāde ir izšķiroša Bosch kompetence. 
Un, protams, mūs klienti var pilnībā 
paļauties uz mūsu ražotajām svecēm un 
to spēju strādāt skarbos apstākļos. Tas ir 
vairākkārt pierādījies gan sacīkšu trasē, 
gan uz parastiem ceļiem.
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Iepazīstieties ar Laufenn.

Radīts uzticamai darbībai.

Nav svarīgi laikapstākļi. Nav svarīgs ceļa stāvoklis.

Laufenn ir ideāli piemērots jūsu ikdienas braukšanas vajadzībām.

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

Susipažinkite su Laufenn.

Sukurta patikimam veikimui.

Nesvarbu, koks metų laikas. Nesvarbu, koks kelias. 

Laufenn visada atitiks jūsų kasdieninius vairavimo poreikius.
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Nesvarbu, koks metų laikas. Nesvarbu, koks kelias. 

Laufenn visada atitiks jūsų kasdieninius vairavimo poreikius.
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Autosports ir bijis ļoti populārs visā pasaulē gadiem ilgi. 
Daži pasākumi ir iemantojuši vēsturisku statusu, un to 
nosaukumi ir raisījuši emocijas pat ar sportu parasti 
nesaistītu cilvēku vidū. Viens no tiem neapšaubāmi ir 
Dakaras rallijs.
“Vairāk nekā divas desmitgades Total ir aktīvi atbalstījis 
Dakaras ralliju kā degvielas piegādātājs visiem tajā 
startējošajiem transportlīdzekļiem, tostarp loģistikas 
transportlīdzekļiem. Pagājušā sezonā mēs izlēmām uzlabot 
savu sadarbību ar zīmolu Peugeot. Tas ir ļāvis mūsu 
inženieriem piedalīties 2008DKR un pēc tam 3008DKR 
dzinēju pielāgošanas darbā. Total daudzu gadu garumā 
uzkrātā pieredze motoreļļu un transmisijas eļļu ražošanā 
bija nenovērtējams ieguldījums.”
Lai arī Dakaras rallijā startējošajām automašīnām ir 
standarta modeļu bāze, tās ir modificētas atbilstoši 
noteiktiem tehniskajiem kritērijiem. Galu galā tām mazāk 
nekā divu nedēļu laikā ir jāpieveic gandrīz 10 000 kilometru 
savvaļas un tuksneša apstākļos, kā arī ekstremālās 
temperatūrās, pilnā ātrumā traucoties pa kalniem, kuru 
augstums pārsniedz 5000 metru virs jūras līmeņa.
Zem Peugeot 3008DKR dzinēja pārsega bija dubultturbo, 3 
litru, V6 dīzeļdzinējs ar griezes momentu, tam darbojoties 
ar mazāku apgriezienu skaitu. Par inženieru komandas 
pieņemto lēmumu pareizību visnepārprotamāk liecina 
fakts, ka šīgada Dakaras rallijā pirmās trīs vietas vieglo 
pasažieru automašīnu kategorijā ieguva Peugeot Total 
komanda!
“Pirms gada Peugeot Total komanda triumfēja Dakaras 
rallijā, pēc tam izmērāmi atspoguļojoties Total zīmola 
pozīcijā eļļu tirgū. Šogad mēs ieņemam visu pjedestālu, un 
tas ir apliecinājums tam, ka iepriekš gūtās uzvaras nebija 
nejaušība. Panākumi mūs priecē divu iemeslu dēļ. No 

KUR TOTAL 
IZMĒĢINA 
SAVAS 
MOTOREĻĻAS?

vienas puses tie apstiprināja mūsu eļļu augsto kvalitāti, bet 
no otras puses mēs varam vērot autovadītāju intereses par 
tiem palielināšanos. Un mani personīgi priecēja fakts, ka 
tas attiecas arī uz Poliju,” piebilst Total Polska Mārketinga 
un tirgus izpētes daļas direktore Eva Kalinovska (Ewa 
Kalinowska).
Total Quartz klāsta eļļa nodrošināja efektīvu Peugeot 
3008DKR dzinēju aizsardzību. Ekstremālajai dzinēja 
noslodzei bija jāpielāgo ne tikai automašīna, bet arī 
eļļa. Izmaiņas attiecās galvenokārt uz piedevām, kam 
lielākā mērā bija jāmazina berze un līdz ar to arī detaļu 
nodilums, vienlaikus nodrošinot maksimālu dzesēšanu. 
Lietojot eļļas ar augstiem ekspluatācijas rādītājiem, tas ir 
vieglāk panākams, jo nav jāmeklē kompromiss, paildzinot 
tās kalpošanas laiku un padarot to noturīgāku pret 
kontamināciju. Pēc katra posma veikšanas eļļa vienkārši 
tiek nomainīta. Lai arī Peugeot 3008DKR atšķiras no 
braukšanai pa ceļu paredzētā 3008 praktiski visā, izņemot 
virsbūves formu, Dakaras rallijā lietotā Total eļļa ir daudz 
tuvāka eļļai, kuru autovadītāji iegādājas degvielas uzpildes 
stacijā vai autoservisā. Tas ir redzams pat cenā – litrs 
eļļas ar augstiem ekspluatācijas rādītājiem maksā “tikai” 
apmēram 23 Eur.
Dakaras rallijā tika lietota Total Quartz eļļa ar viskozitāti 
0W40 vai 5W40. Izvēli noteica automehāniķi, kas pirms 
katra starta ņēma vērā ceļa un laika apstākļus attiecīgajā 
posmā. “Mazāk” prasīgos rallijos, parasti tiek lietota eļļa 
ar viskozitāti 0W30, bet Formula 1 var tikt lietotas eļļas ar 
viskozitāti 0W20. Papildu pieredze, lietojot Total Quartz 
eļļas ar augstiem ekspluatācijas rādītājiem, tiks gūta 
šajā sezonā notiekošajā ne mazāk prestižajās pasaules 
rallijkrosa čempionāta sacensībās. Šī pieredze ļauj Total 
inženieriem paātrināt darbu pie braukšanai pa ceļiem 
paredzēto automašīnu dzinēju eļļu uzlabošanas.

Dakaras rallijā trīs komandas, kas brauc ar Peugeot 
3008DKR, svinēja vēsturisku triumfu. Šie panākumi nebūtu 
iespējami bez labi sagatavotām automašīnām, kur nozīmīga 
loma bija Total Quartz klāsta motoreļļai.

Piedziņas sistēmas komponenti nolietojas dažādos ātrumos. Izvairieties no 
stresa, ko tas rada sistēmai, nomainot visus komponentus kopā, kā vienu 
vienību. Kad ir pienācis laiks mainīt zobsiksnu, iesakiet piedziņas agregātu 
kapitālo remontu ar Micro-V® un PowerGrip® komplektiem no Gates. 
Uzticama OE kvalitāte, mazāk atgriešanu, laimīgāki klienti.

LABĀKĀS KOMANDAS 
STRĀDĀ KĀ 
VIENS VESELS

© Gates Corporation 2017 - All rights reserved.
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Kopš 1977. gada DENSO radījis jaunas inovācijas un 
tehnoloģijas lambda zondēm.

Kāpēc DENSO?
Kā pasaulē vadošais transportlīdzekļu oriģinālo detaļu 
un sistēmu ražotājs un viens no lielākajiem pirmā līmeņa 
oriģinālo detaļu ražotāju (OEM) produktu piegādātājs, 
DENSO pieredze dzinēju vadības sistēmu pēcpārdošanas 
tirgū ir unikāla, līdz ar to piešķirot arī rezerves detaļām OEM 
veiktspēju. Arī lambda zonde nav izņēmums, un DENSO 
ir kļuvis par vienu no pasaulē vadošajiem lambda zondu 
piegādātājiem, kas uzstādījis vairākus simtus miljonu 
iekārtu.

Pateicoties tam, ka DENSO pievērš īpašu uzmanību 
straujajai pēcpārdošanas tirgus attīstībai un jaunajām 
ES emisiju regulām, DENSO ir nostiprinājis sevi kā līderi 
augstas veiktspējas, progresīvā lambda zondes tehnoloģijā, 
kas piedāvā produktus auto ražotājiem visā pasaulē.

Mantojums un inovācijas
Pēcpārdošanas tirgus industrijā ir daudz inovāciju, un laikā, 
kad darbnīcu un izplatītāju mērķis ir solīt saviem klientiem 
kvalitāti un labu veiktspēju, DENSO to ievēro un sniedz 
vienmēr mainīgu klāstu, nepārtraukti attīstās līdzi tirgum un 
ir industrijas attīstības priekšgalā.

DENSO pirmo reizi sāka ražot lambda zondes 1977. 
gadā. Gadu gaitā šī mazā, bet būtiskā detaļa ir ievērojami 
mainījusies, un uzņēmums kā pēcpārdošanas tirgus milzis 
tās attīstībā ir spēlējis nozīmīgu lomu.

DENSO IR 
VADOŠAIS 
LAMBDA 
ZONDES 
TEHNOLOĢIJĀ

Agrākās sistēmas bija diezgan atšķirīgas no tā, kā lambda 
zondes darbojas. Šīs sistēmas ieviesa lambda zondes 
atgāzu sistēmā, lai kontrolētu slēgta loka gaisa/degvielas 
sajaukumu, savukārt mūsdienu atgāzu standarti pieprasa, 
lai dzinēji izmantotu līdz pat četrām zondēm, kas novērotu 
atgāzu skābekļa līmeni, kā arī katalizatora efektivitāti.

Parādoties degvielas iesmidzināšanas sistēmām, tapa arī 
vieglās lambda zondes. Kad deviņdesmito gadu sākumā 
tika ieviesti vides un atgāzu standarti, DENSO sevi pierādīja 
kā industrijas līderi, jo izveidoja jaunizgudrojumu – gaisa/
degvielas attiecības zondi, kas palīdzēja auto ražotājiem 
atbilst paaugstinātajām prasībām un Euro 3 standartam.

Šī tehnoloģija piedāvā zondi ar tiešo izvadu, kas palīdz 
transportlīdzekļiem darboties atbilstoši arvien stingrākajiem 
atgāzu likumiem, kas nosaka atgāzu pieņemamo limitu 
visiem jaunajiem ES un EEA dalībvalstīs pārdotajiem auto.

DENSO augsti attīstītās lambda zondes ietver vēl kādu 
industrijas jaunumu: unikālu alumīnija oksīda dubulta 
pārklājuma kārtu, lai paildzinātu produkta darba mūžu, 
aizsargājot tā keramikas elementu. Piesārņotas degvielas 
sliktai kvalitātei ir nelabvēlīga ietekme uz lambda zondes 
darbību. Šis dubultās aizsardzības pārklājums stabilizē 
temperatūru un sargā tā keramikas elementu pret 
bojājumiem no silikona un svina, kas palīdz arī ietaupīt 
degvielu, uzlabot dzinēja veiktspēju un samazināt 
potenciālo dzinēja bojājumu iespējamību.

Laikā, kad patērētājs vēlas garantētu produkta darbību un 
optimizētu efektivitāti, šis DENSO radītais pārklājums ir vēl 
viens iemesls, kāpēc atradīsiet DENSO lambda zondes tik 
daudzos vadošo zīmolu transportlīdzekļos.

Automašīnas vispārēja veiktspēja ir atkarīga no katras dzinēja detaļas pilnvērtīgas darbības. DENSO sensoru progresīvās 
tehnoloģijas pasargā dzinēju un nodrošina tā darbību pie vislielākajiem apgriezieniem. Šī iemesla dēļ deviņās no desmit 
automašīnām uzstādītas oriģinālas DENSO detaļas. Piemēram, mūsu pārbaudītās, precīzas lambda zondes – tās samazina 
degvielas patēriņu un izmešu emisiju. Mums uzticas lielākie autoražotāji. Izmēģini arī Tu!

www.denso-am.eu

Izmēģini DENSO!
• Piemērots plašam Eiropas un Āzijas 

automobiļu klāstam 

• Optimizē dzinēja veiktspēju 

• Samazina degvielas patēriņu 

• Samazina CO2 emisijas
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ZF TRW nesen paziņoja, ka saražoto elektrisko stāvbremžu 
(EPB - Electric Park Brake) ar elektromotoru uz suporta 
skaits sasniedzis 60 miljonus. Šis ZF TRW ir nopietns 
sasniegums un izcēla uzņēmuma EPB produkta portfolio, 
kas savā jomā ir sevi pierādījis un tagad tiek ražots jau 
piektajā paaudzē.

ZF TRW bija pirmais, kas ienāca tirgū ar EPB sistēmu, 
2001. gadā uzstādot to Lancia, Audi un VW, bet kopš tā 
laika sistēma pieejama arī Renault, Nissan un Daimler 
platformām, un nesen arī BMW X4 un BMW i8, Jeep 
Renegade, Fiat 500X, Ford F150, Honda Accord, Nissan 
Qashqai, Range Rover Evoque un citiem.

Šī jaunā tehnoloģija pirmo reizi tika izstrādāta ZF TRW 
globālajā tehniskajā centrā Koblencā, Vācijā, un tagad 
uzņēmums ražo EPB arī Ziemeļamerikā un Ķīnā.

Elektriskā stāvbremze izmantojama pasažieru 
transportlīdzekļiem, lai tas neripotu nogāzē un arī uz līdzena 

TRW AFTERMARKET IZSKAIDRO 
ELEKTRISKĀS STĀVBREMZES 
ĪPAŠĪBAS UN PLUSUS

ceļa. Tas parasti tika panākts ar manuālu stāvbremzi. 

Savukārt ar EPB vadītājs aktivizē turēšanas mehānismu 
ar pogu, un bremžu kluči tiek elektroniski iedarbināti 
aizmugurējām bremzēm. To izdara Elektroniskās vadības 
iekārta (ECU - Electronic Control Unit) un aktuatora 
mehānisms. 

Automobiļu ražošanā šobrīd tiek izmantoti divi mehānismi 
– sistēmas ar trošu pārvadu un uz suporta integrētas 
sistēmas, kādas ir ZF TRW ražotās EPB.

Uz suporta integrētām sistēmām bremžu suports savieno 
pedāļa bremžu hidraulisko daļu ar elektriski darbināmo 
stāvbremzi. 

Motora vai transmisijas vienība (aktuators), kas darbina 
stāvbremzi, ir pieskrūvēta tieši bremžu suporta ietvaram. 
Stāvbremze tiek iedarbināta ar slēdzi auto interjerā. Tas, 
ka stāvbremzes kloķa vietā ir poga, arī atbrīvo vietu salonā. 

MŪSU JAUNĀ EKOLOĢISKĀ TEHNOLOĢĲ A DOD JUMS 
PAPILDU PRIEKŠROCĪBAS:

  Zaļāk: piedāvājot minimālu / nulles vara saturu bremžu 
kluču sastāvā, tādējādi samazinot smago metālu emisĳ as

  Drošāk: premium kvalitātes bremžu kluči nodrošina 
labāko bremzēšanas veiktspēju savā klasē

  OE tehnoloģĳ a, ko uzstāda vadošajām vācu 
automašīnām

ECO-FRICTION®
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Braucot pie automašīnas stūres, vadītājam būtu jābauda 
miers un klusums. Automašīnai vajadzētu būt kā miera 
ostai. Neviens autovadītājs nevēlas, lai šo harmoniju 
izjauktu kaitinošs troksnis; neatkarīgi no tā, kas to rada – 
transmisija, radio vai pasažiera sēdeklis. Neskatoties uz to, 
izplatīta problēma, ko cilvēki nevis novērš, bet gan iemācās 
ar to sadzīvot, ir bremžu radītais troksnis, un tas ir absolūti 
nevajadzīgi.

Jaunu automašīnu pircēji tagad sagaida daudz zemākus 
trokšņa, vibrācijas un griezīguma līmeņus nekā jebkad 
agrāk, un nav nekāda pamata, lai, automašīnai kļūstot 
vecākai vai nomainot detaļas (piemēram, bremzes), šī 
problēma tiktu uzskatīta par mazāk aktuālu. “Pareizai 
OE kvalitātes detaļu uzstādīšanai nekad nav bijusi tik 
liela nozīme,” skaidro Federal-Mogul Motorparts reģiona 
mārketinga daļas direktors Džonatans Allens (Jonathan 
Allen). “Pieaugot elektromobiļu un hibrīdautomašīnu 
popularitātei un automašīnu pircēju vēlmei zemāku 
izmaksu transportlīdzekļos baudīt luksa klases ērtības, 
trokšņa, vibrācijas un griezīguma līmeņu problēma ir 
kļuvusi īpaši aktuāla. Tagad pamanāmāks ir ne tikai bremžu 
radītais troksnis, bet arī klienti mazāk akceptē neoptimālus 
risinājumus. Viņi pieprasa mieru un klusumu!”

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ autovadītājs 
vēršas autoservisā, ir bremžu radītais troksnis, kas nereti 
kļūst par pastāvīgas klientu neapmierinātības iemeslu. 
Bremžu radītā trokšņa iemesls var būt apnicīga lieta gan 
autovadītājam, gan arī automehāniķim, un bieži vien tā 
ir grūti diagnosticējama un risināma problēma. Tomēr, 
pateicoties Ferodo, ir daži ļoti vienkārši soļi, kas palīdzēs 
nodrošināt, ka bremzes ir ne tikai labā un ekspluatācijai 
derīgā stāvoklī, bet arī darbojas klusi un efektīvi.

Kā noteikt bremžu troksni
Ir virkne diagnosticējamu bremžu radīto trokšņu, kurus 
parasti rada vibrācija starp automašīnas riteņu gala 
sekciju: starp riteņu lokiem un pievienojumu šasijai. Lai arī 
bieži vien tiek vainoti bremžu kluči, vibrācija ir iespējama 
virknē detaļu no riteņu gultņiem līdz šarnīrsavienojumiem. 
Vibrācija bremžu sistēmā nav nekas neparasts, taču to 
dzirdamību nosaka frekvence – jo ātrāka ir vibrācija, jo 

BREMŽU 
TROKSNIS: 
APTURIET TO!

lielāka ir iespējamība, ka tā pāraug troksnī. Vibrācijas 
līmeņi un tās radītā skaņa var būt zemfrekvences 
skaņas (piemēram, stipra vibrācija), vidējas frekvences 
šņirkstēšana, augstfrekvences čīkstoņa un ļoti augstas 
frekvences ultraskaņa.

Stipra bremžu vibrācija ir dobjš troksnis ar frekvenci 
līdz 300 Hz, kuru parasti izraisa slikti veikta montāža 
uz riteņa rumbas, diska bojājums vai pārāk liels diska 
biezums. Šņirkstēšana ir skaņa diapazonā no 300 līdz 
5000 Hz, un to bieži izraisa bremžu suporta virzuļa vai 
slīdošo detaļu daļēja kustība, nepareiza montāža, berzes 
materiāla skrāpēšanās, slikti uzmontēti bremžu kluči, ļoti 
liels disku nodilums vai nepareizs prettrokšņa elementu 
(piemēram, starpliku novietojums). Frekvence virs 5000 
Hz ir “čīkstoņa”, kuru var izraisīt vairāki faktori. Izplatītākais 
no tiem ir vibrācija berzes materiālā saskarē ar bremžu 
disku. Visbeidzot, frekvence virs 12 000 Hz tiek saukta par 
ultraskaņu, kas ir virs augšējā līmeņa, kuru dzird cilvēks.

Kā novērst bremžu troksni
Rūpīgi izpētiet simptomus un to iespējamos cēloņus, jo 
problēmas izpratne ir sākums risinājuma meklējumam. 
Izvērsts simptomu uzskaitījums ir atrodams tīmekļvietnē 
www.ferodo.com, taču daudz var uzzināt, veicot demontāžu 
un analizējot. Piemēram, lielāks nodilums bremžu kluča 
vienā malā var būt virzuļa deformācijas vai ieķīlēšanās 
pazīme, savukārt nevienmērīgs kluča nodilums var liecināt 
par nevienmērīgu bremžu disku nodilumu.

Tādu vietu kā bremžu vairoga bojājumi liecina par 
nepareizi veiktiem montāžas darbiem, savukārt virzuļa 
bojājums liecina par to, ka tas netiek pilnībā atvilkts atpakaļ 
(iespējams, ka bremžu intensīvas lietošanas dēļ) un var 
izraisīt pārkaršanu un citu detaļu bojājumus.

Tā kā nav stāvbremžu troses, tad nerodas arī temperatūras 
problēmas (piemēram, sasalšana) vai mehāniskais 
nodilums, tāpēc optimāls bremžu spēks pieejams jebkādos 
apstākļos.

EPB ir daļa no ZF TRW apņemšanās uzlabot vispārējo 
bremžu sistēmu veiktspēju, kā arī vadītāja drošību un 
komfortu. Papildus stāvbremžu funkcionalitātei EPB 
ir arī pilnībā integrēta bremžu sistēmas daļa, kurai ir 
tādas funkcijas kā dinamiskā darbināšana, bremžu kluču 
nodiluma noteikšana, un tā samazina noārdīšanos, kas 
raksturīga mehāniskām sistēmām. 

EPB arī palīdz uzlabot drošību ārkārtas situācijās. 
Piemēram, hidrauliskās sistēmas kļūmes gadījumā (kas ir 
vienīgais iemesls, kāpēc izmantot stāvbremzes braukšanas 
laikā) aizmugurējie riteņi tiek uz maiņām bremzēti, lai auto 
neizslīdētu bloķētas aizmugurējās ass dēļ. 

Turklāt, EPB ir izmantojama arī funkcija, kas neļaus 
ripot atpakaļ, uzsākot braukt pret nogāzi. Labs piemērs 
būtu braukšana daudzstāvu autostāvvietā. Kad satiksme 
kustas lēni, un vadītājam ir jāapstājas izteiktā slīpumā, 
braukšanas uzsākšana var būt sarežģīta. Tomēr EPB 
šo problēmu atrisina, piedāvājot uzsākšanas palīdzības 
sistēmu. Tā automātiski 
atlaiž stāvbremzi, kad 
dzinējam ir pietiekams 
griezes moments, lai 
droši izkustinātu auto. 
Un ja gadās, ka dzinējs 
apstājas un auto sāk 
ripot atpakaļ, sistēma to 
atpazīst un automātiski 
iedarbina stāvbremzi. 

(PIEZĪME: papildu 
funkcijas atšķiras 
atkarībā no auto 
ražotāja)

Sīkāk par EPB komforta un drošības 
funkcijām
Ārkārtas bremzēšana – ja EPB slēdzi nospiež braukšanas 
laikā, sistēma to uztver kā ārkārtas bremzēšanu. Tā kā 
tūlītēja pilnīga bremzēšana bloķētu aizmugurējo asi un auto 
aizmugure izslīdētu, stāvbremze tiek pēc kārtas ātri atvērta 
un aizvērta (līdzīgi ABS funkcijai). Šis režīms mašīnu droši 
bremzē, līdz tā apstājas.

Bērnu drošības režīms – stāvbremzi nevar atlaist, kamēr 
aizdedze ir izslēgta. 

Automātiskā aizture – stāvbremzi var automātiski 
iedarbināt, tiklīdz ir atvērtas vadītāja durvis vai ir izslēgta 
aizdedze.

Elektroniska vadība – EPB ir drīzāk elektroniski nekā 
mehāniski vadīta, tāpēc tā var strādāt ar dažādām auto 
sistēmām un sensoriem. Piemēram, ASV pēc nesenā 
NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) 
FMVSS 111 standarta grozījuma, kas nosaka aizmugurējās 
kameras par obligātām, EPB sistēmu varētu integrēt ar 
video signālu, un tā varētu automātiski izmantot bremzes, 
ja tiek noteikta potenciāli bīstama situācija.

Dizaina brīvība auto interjeram – EPB elektroniskās 
troses un vadības slēdzis vienkāršo sistēmu un sniedz 
lielāku brīvību auto interjera dizaina veidošanā. Tas, ka 
sistēmai vajag tik maz vietas, kļūst arvien pievilcīgāk auto 
ražotājiem, kas turpina izmantot salona vietu arvien jaunām 
standarta funkcijām un opcijām.

ZF TRW piedāvā dažādu EPB risinājumu klāstu, tai skaitā 
standarta EPB, integrētu EPB, kam nav nepieciešama 
atsevišķa ECU, jo tā ir integrēta Elektroniskās stabilitātes 
vadībā, un EPB priekšējai asij, kas padara šo tehnoloģiju 
pieejamāku mazākiem auto segmentiem. 
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Kā izvairīties no bremžu trokšņa
Vienkāršākais un rentablākais veids, kā izvairīties no 
pārlieka bremžu radītā trokšņa, ir profilaktiskā apkope. 
Rūpējieties par bremzēm, un tās rūpēsies par jūsu dzīvi. 
Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā novērst problēmas, 
ir pārliecināties par pareizu bremžu kluču, disku un virzuļu 
montāžu, ievērojot OE pielaides. Jāpārliecinās arī par to, 
vai OE kvalitātes detaļas ir uzstādītas, nodrošinot optimālu 
ekspluatāciju un maksimālu kalpošanas laiku. Tādi 
uzņēmumi kā Ferodo investē lielas summas pētniecībā un 
pilnveidē, jaunākās paaudzes iekārtās un plašā atbalsta 
infrastruktūrā ar mērķi vienkāršot automehāniķu dzīvi un 
palielināt autovadītāju drošību. Izmantojiet priekšrocību.

Par Federal-Mogul
Federal-Mogul Holdings Corporation (NASDAQ: FDML) ir 
viens no galvenajiem preču piegādātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem pasaulē ražotājiem un servisa pakalpojumu 
sniedzējiem vieglo automobiļu, vidēji smagā un smagā 
komerctransporta, jūras, dzelzceļa, gaisa transporta, 
enerģijas ražošanas un rūpniecības tirgos. Uzņēmuma 
produkcija un pakalpojumi nodrošina lielāku degvielas 
ekonomiju, mazāku izmešu daudzumu un lielāku 
transportlīdzekļu drošumu.

Federal-Mogul ir divas neatkarīgas saimnieciskās darbības 
vienības, kurām katrai ir savs ģenerāldirektors, kas ir 
pakļauts Federal-Mogul valdei.

Federal-Mogul Motorparts pārdod un izplata preces 
plašā klāstā, sadarbojoties ar vairāk nekā 20 pasaulē 
atzītākajiem zīmoliem vispasaules rezerves daļu tirgū, 
vienlaikus apkalpojot arī oriģinālā aprīkojuma ražotājus. 
Uzņēmuma rezerves daļu zīmoli ir, piemēram, BERU®* 
aizdedzes sistēmas; Champion® aizdedzes sveces, logu 
tīrītāji un filtri; AE®, FP Diesel®, Goetze®, Glyco®, Nüral® 
un Payen® dzinēju produkti; MOOG® šasiju komponenti; 
Ferodo®, Wagner®, Beral®, Necto®, Duron®, Jurid®, 
Stop® un Abex® bremžu produkti.

Federal-Mogul Powertrain projektē un ražo oriģinālā 
aprīkojuma spēka piedziņas komponentes un iekārtu 
aizsardzības produktus automobiļu, komerctransporta, 
rūpnieciskās un pārvadājumu sfēras uzņēmumiem.

Federal-Mogul ir dibināts Detroitā 1899. gadā, un tā 
vispasaules centrālais birojs atrodas Sautfīldā, Mičiganā 
(Southfield, Michigan). Uzņēmumā strādā vairāk nekā 53 
000 darbinieku visā pasaulē. Vairāk informācijas lasiet, 
apmeklējot tīmekļvietni www.FMMotorparts.com.

*BERU ir BorgWarner Ludwigsburg GmbH reģistrēta preču 
zīme.
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KIT4P un FullPack DMF
– divi risinājumi 
– viens piegādātājs
Atbilstoši savai stratēģijai
Mūsu stratēģija ir sniegt labāko un plašāko divmasu spararatu (DMF) piedāvājumu, 
Valeo ir vienīgais piegādātājs tirgū ar pilna klāsta piedāvājumu lielākajai daļai 
populāro automobīļu modeļu.
Kā vadošais oriģinālā aprīkojuma (OE) sajūgu ražotājs, un pilnībā apzinoties 
divmasu un viengabala spararatus, esam padarījuši savu stratēģiju elastīgāku 
un nebalstāmies tikai uz vienu risinājumu. Tagad varat izvēlēties, vai paliekat pie 
divmasu spararata, vai vēlaties pāriet uz viengabala spararatu, uzstādot KIT4P 
komplektu.

Jūs izlemjat – mēs piegādājam!

VALEO Full PACK DMF VALEO KIT4P

OE risinājums no Valeo.

Ja klients nav pārliecināts 
vai šaubās.

Precīza atbilstība - DMF komplekts 
DMF komplektam.

Tradicionāla sajūga uzticamība 
un izturība.

Zemākas izmaksas – nākamajā 
labošanā nomainiet tikai sajūgu.

Perfekts risinājums busiņiem
un taksistu auto.


