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Dārgie partneri!
Ziemas sezona ir pagājusi tikpat ātri kā bija iesākusies, un, nemanot, 
pienācis 2018. gads. Ceru, ka priekš Jums 2017. gads ir bijis tikpat 
veiksmīgs, kā priekš mums. Šī sezona mums izvērtās īpaši veiksmīga 
pateicoties AD komandas saskaņotajam darbam un Jums – mūsu 
partneriem. Mēs ļoti augstu vērtējam Jūsu lojalitāti un katru reizi cenšamies 
pilnveidoties, lai vienmēr atbilstu izvirzītajam mērķim – būt par labāko 
partneri mūsu klientiem.
Tā kā mēs skaidri apzināmies, ka, ņemot vēra mūsdienu steidzīgo dzīves 
ritmu, ir svarīga katra minūte, daudz piestrādājam pie procesiem, kuri 
samazinātu meklēšanas, pasūtīšanas un pasūtījuma apstrādes laiku. Arī 
šajā sezonā viens no galvenajiem  virzieniem bija ADCat elektroniskās 
pasūtījumu sistēmas pilnveidošana.
Pēdējie jauninājumi ADCat pasūtījumu sistēmā ļauj:
• viegli pārbaudīt savu iepirkumu grozu jebkurā pasūtījuma veikšanas 

procesa brīdī;
• ātri mainīt preču daudzumu grozā, negaidot kamēr lapa pārlādējas – 

tagad preču daudzums un cena atjaunojas automātiski;
• izmantot grafisko preču meklēšanu;
• samazināt soļu skaitu, kurus nepieciešams veikt, lai noformētu 

pasūtījumu;
• izmantot „dzīvo meklēšanu”, lai maksimāli precīzi un ātri izvēlētos 

nepieciešamo preci.
Informāciju par visiem sistēmas jauninājumiem var atrast sadaļā “Palīdzība”.
Protams, mēs turpinām arī sava piedāvājuma paplašināšanu. Mūsu preču 
klāstam nesen pievienojām sekojošos produktus:
• ATG (Motorherz) stūres pastiprinātāja sūkņus;
• Stellox degvielas sūkņus;
• Valeo HydroConnect jauno 100% bezrāmja logu tīrītāju slotiņu klāstu.
Un vēl viens paziņojums: veiksmīgi noslēdzās AD Baltic GRAND PRIX 
akcija, kuras laikā mūsu klientiem  bija iespēja laimēt vairākas balvas: sākot 
no sadzīves tehnikas iekārtām līdz pat atlaidēm mūsu piedāvājuma klāstā 
esošo instrumentu vai servisa aprīkojumu iegādei. Apsveicam uzvarētājus!
Visbeidzot, novēlu Jums ražīgu pavasara sezonu un veiksmīgu gadu!

Nikolajs Želņins, 
AD Baltic SIA direktors

SATURS

AD BALTIC JAUNUMI

Jauninājumi ADCat pasūtījumu sistēmā 4. lpp.

Vasaras riepas AD Baltic sortimentā 6. lpp.

Viss un vēl vairāk – riepu montāžai un remontam 8. lpp.

Riepu montāžas iekārtas 10. lpp.

PIEGĀDĀTĀJU JAUNUMI

BOSCH: Automechanika inovāciju balvas saņēmējs 13. lpp.

SWAG: sadales vārpstas piedziņas ķēdes – visi fakti 
īsumā 14. lpp.

MANN-FILTER: inovatīvs filtrējošais elements, kas 
izgatavots no otrreizējā pārstrādē iegūtām šķiedrām 16. lpp.

TOTAL pārākums – trīs uzvaras, viena eļļa 18. lpp.

TRISCAN: plašākā ABS programma tirgū 20. lpp.

FILTRON: uzziniet svarīgākos faktus, kas apliecina 
gaisa filtru augsto kvalitāti 22. lpp.

VALEO: premium klases HydroConnect logu tīrītāju 
slotiņas 24. lpp.

VALEO: vidējās un ekonomiskās klases logu tīrītāju 
slotiņas 25. lpp.

SIDEM: sortimenta jaunums – amortizatoru atbalsta 
gultņi 26. lpp.

HIBRĪDA TEHNOLOĢIJA

Mikrohibrīdi 28. lpp.

Daļējie hibrīdi 28. lpp. 

Pilnībā ar elektrību darbināmi hibrīdi 29. lpp. 

No elektrotīkla uzlādējāmie hibrīdi 30. lpp. 

Saīsinājumi 31. lpp. 

Uzbūve ar dīzeļdzinēju 32. lpp.

Augstsprieguma akumulators 32. lpp. 

Nepalaid garām lielo lomu!
Mūsu ūdens sūknis 
zobsiksnas komplektā.
Neķer zivis duļķainā ūdenī! Labākais “ķēriens” – acīmredzamas 
mūsu jauno ūdens sūkņu priekšrocības. Uzticams blīvējums 
un ilgmūžīgums, pateicoties iebūvētam izturīgam gultnim. 
Pārdomāts komplekts ar zobsiksnu un tās uzstādīšanas detaļām 
ContiTech izcilajā kvalitātē!

ContiTech Antriebssysteme GmbH
Hannover, Germany
aam@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam
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IEPIRKUMU GROZA JAUNINĀJUMI – ĒRTĀKAI PIRKUMU VEIKŠANAI.
TAGAD JŪS VARAT VIEGLI PĀRBAUDĪT SAVU IEPIRKUMU GROZU JEBKURĀ BRĪDĪ, 
PASŪTĪJUMA VEIKŠANAS PROCESĀ. 

JŪSU ĒRTĪBAI – GRAFISKĀ AUTO DETAĻU MEKLĒŠANA.

TAGAD PASŪTĪT PRECES IR VĒL ĀTRĀK. 

Tagad, mainot preču daudzumu 
grozā, nav jāgaida, kamēr lapa 
pārlādējas – preču daudzums un 
cena atjaunojas automātiski.

Tikai 1 solis (3 vietā) 
pasūtījumiem bez 
piegādes.

ADCat pasūtījumu 
sistēmā tagad ir 
iespējams izmantot gan 
meklēšanu pēc preces 
grupas, gan grafisko 
meklēšanu.

JAUNINĀJUMI ADCAT  
PASŪTĪJUMU SISTĒMĀ

Novietojiet kursoru uz groza ikonas 
un ieraudzīsiet līdz piecām pēdējām 
precēm, kuras tika pievienotas 
iepirkumu grozam.

Tikai 2 soļi (4 vietā) pasūtījumiem ar 
piegādi.

Šajā meklētājā jūs varat 
atrast jums nepieciešamās 
preces pēc attēla/shēmas.

Novietojiet kursoru uz 
nepieciešamās attēla daļas 
un jūs redzēsiet produktu 
grupas nosaukumu un 
detaļu skaitu šajā grupā.

Gaiši pelēkā krāsa norāda, 
ka attiecīgās detaļas uz 
doto brīdi nav krājumā.
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Saķere ar 
slapju ceļu

C

B;C

B;C

Saķere ar 
slapju ceļu

Saķere ar 
slapju ceļu

Degvielas 
patēriņa 
efektivitāte

Degvielas 
patēriņa 
efektivitāte

Degvielas 
patēriņa 
efektivitāte

S Fit EQ
• Asimetrisks protektora raksts optimālai braukšanai gan pa 

sausiem, gan slapjiem ceļiem.
• Optimizēts riepas protektora raksts ievērojami palielina ūdens 

izvadīšanu un saķeri uz ceļa.
• Hibrīda maisījums samazina rites pretestību un riepu nodilumu.
• Īpašs gumijas slānis samazina degvielas patēriņu.

G Fit EQ
• Asimetrisks protektora raksts optimālai braukšanai gan pa 

sausiem, gan slapjiem ceļiem.
• Šķērsvirziena rievas nodrošina lielāku stabilitāti un vadamību, 

braucot pa slapjiem ceļiem.
• Īpašs gumijas slānis samazina degvielas patēriņu.

X Fit VAN
• Platās šķērsvirziena rievas nodrošina lielāku stabilitāti un 

vadamību, braucot pa slapjiem ceļiem.
• Riepas maisījums nodrošina lēnāku riepu nodilumu.
• Īpašs dizains samazina degvielas patēriņu.

C;E

C;E

C;E

Ārējais 
troksnis

70-71 dB

70-73 dB

67 dB

Ārējais 
troksnis

Ārējais 
troksnis

LAUFENN RIEPAS AD BALTIC SORTIMENTĀ

Labākais līdzsvars starp sniegumu uz slapja un sausa 
ceļa premium SUV segmentā
Ventus S1 evo2 ir augstākās veiktspējas riepa apvidus automobiļiem. 
Tā saīsina bremzēšanas ceļu gan mitros, gan sausos apstākļos, kā 
arī uzlabo degvielas patēriņa efektivitāti, pateicoties zemākai rites 
pretestībai, vienlaikus nodrošinot lielisku saķeri un drošību.
• Saķere ar slapju ceļa virsmu: A; B; C
• Degvielas patēriņa efektivitāte: B; C; E
• Ārējais troksnis: 67-73 dB

Ideāls līdsvars starp veiktspēju un drošību
Vasaras riepa, kas var lepoties ar uzlabotām funkcijām, kas atbilst arvien 
pieaugošajiem  pasažieru automašīnu veiktspējas standartiem.
• Saķere ar slapju ceļa virsmu: A; B
• Degvielas patēriņa efektivitāte: B; C; E
• Ārējais troksnis: 66-72 dB

Gudra izvēle autovadītājam un videi
Kinergy Eco² ir vasaras riepa, kas ir izstrādāta mūsdienīgiem maza 
izmēra, kompaktklases un vidēja izmēra transportlīdzekļiem. Tāpat 
kā tās priekšgājējas, kas parādīja ļoti labus testa rezultātus, arī šīs 
riepas dizains fokusējas uz rites pretestības optimizēšanu, nobraukuma 
palielināšanu, kā arī trokšņa samazināšanu, nemazinot  tās sniegumu 
ne mitros, ne sausos ceļa apstākļos.
• Saķere ar slapju ceļa virsmu: A; B
• Degvielas patēriņa efektivitāte: B; C; E
• Ārējais troksnis: 68-72 dB
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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.

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 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

Līmējamie disku atsvari Svars Skaits iepakojumā ADCat kods

Līmējamie tērauda atsvari diskiem

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

5 g (60 g) 100 TPALU-FE1 12X5

4x5 g + 4x10 g (60 g) 100 TPALU-FE-ECO2

5 g (60 g) 100 TPALU-FE1B

5 g (60 g) 100 TPALU-FE1C
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Jaunās paaudzes riepu montāžas 
iekārta no Ravaglioli – G8945ITD.26S 
MEMORY

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

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.

RIEPU MONTĀŽAS IEKĀRTAS
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. 

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

Compac (Dānija) mobilais 
hidrauliskais domkrats 2T-C G3
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Auto tehnoloģiju izstādes “Automechanika” 
inovāciju balvas saņēmējs — jaunais, jaudīgais 
divriteņu transportlīdzekļu Bosch M Li-ion 
akumulators ar litija-jonu tehnoloģiju

► Jauns, jaudīgs litija-jonu akumulators 
divriteņu transportlīdzekļiem, kas nodroši-
na uzlabotu dinamiku aizraujošai braukša-
nai un drošībai.

► Tas ir piemērots arī sporta vai sacīkšu 
motocikliem braukšanai pilnīgos bezceļa 
apstākļos.

► Ietilpst Bosch Esitronic Bike program-
matūra, kas izstrādāta īpaši divriteņu 
transporta līdzekļu remontdarbnīcām.

Frankfurte/Karlsrūe — Bosch litija-jonu divri-
teņu transporta līdzekļu akumulators M Li-ion 
2016. gada Vācijas auto tehnoloģiju izstādē 
Automechanika saņēma inovāciju balvu re-
zerves daļu un komponentu kategorijā. Šajā 

izstādē balvas piešķir par inovatīviem un 
vērienīgiem produktiem.

Pateicoties M Li-ion inovatīvajai litija-jonu teh-
noloģijai, šim jaunajam akumulatoram ir augs-
tāks uzlādes/izlādes ciklu skaits nekā paras-
tajiem svina-skābes akumulatoriem. Turklāt 
tas arī sver aptuveni par trešdaļu mazāk. Tā 
kā divriteņu transportlīdzekļos divus akumu-
latorus parasti uzstāda samērā augstu, M Li-
ion nelielajam svaram ir pozitīva ietekme uz 
motocikla smaguma centru. Šī akumulatora 
pārvaldības sistēma (tā sauktie „balansieri”) 
nodrošina visu akumulatora sekciju līdzsvaro-
tu uzlādi un izlādi. Vēl viena M Li-ion akumula-
tora priekšrocība ir tā zemās pašizlādes īpašī-
bas. Tas saglabā uzlādi līdz pat četras reizes 

ilgāk nekā salīdzināmi svina-skābes akumu-
latori, un tādējādi ziemas dīkstāves periodā 
neizlādējas. Pateicoties M Li-ion akumulatora 
augstajai veiktspējai un ātrajai un uzticamajai 
darbībai, tas ir īpaši piemērots divriteņu trans-
portlīdzekļiem ar ļoti augstām enerģijas prasī-
bām, piemēram, motocikliem ar ABS un MSC 
(motociklu stabilitātes kontroles) sistēmām 
vai elektroniskajām degvielas iesmidzināša-
nas sistēmām. Izmantojot šo jauno M Li-ion 
motociklu akumulatoru, remontdarbnīcas un 
mazumtirgotāji saviem klientiem var piedāvāt 
jaudīgu divriteņu transportlīdzekļu akumulato-
ru uzlabotai dinamikai un aizraujošai braukša-
nai.

Driven by 

    PASSION

What drives you, 
drives us

bosch-automotive.com

Sajūti kvalitāti ar Bosch M Li-ion: īpaši viegls un ļoti jaudīgs motocikla akumulators 
ar litija jonu tehnoloģiju palielinātam vadīšanas priekam un uzlabotai dinamikai.

▶Par 2/3 samazinātais akumulatora svars pozitīvi ietekmē motocikla smaguma 
centru;
▶ Litija dzelzs fosfāta šūnas maksimālās drošības nodrošināšanai;
▶ 4 reizes ilgāks kalpošanas laiks, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem;
▶ 100% bezapkopes, pilnībā hermētisks un novietojams jebkurā pozīcijā.

Īpaši izstrādāts sporta un sacīkšu motocikliem
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Best Choice 
for Spare Parts

www.swag.deSWAG is a bilstein group brand

Sadales vārpstas piedziņas ķēdes un sadales vārpstas piedziņas 
ķēžu komplekti no SWAG

• Oriģinālajam aprīkojumam līdzvērtīga kvalitāte

• Piedāvājums aptver 97% no visiem Eiropas vieglajiem automobiļiem

•  Atsevišķas sadales vārpstas piedziņas ķēdes ar TRITAN® 
pārklājumu ilgstošai ekspluatācijai

• 5 gadu vai 100 000 km nobraukuma garantija*

* izmantojot ražotāju paredzēto dzinēja eļļu un stingri 
ievērojot paredzētos eļļas maiņas intervālus

Sadales vārpstas piedziņas ķēdes komplekts: SWAG 99133985 Ķēdes spriegotājs: SWAG 30946274 Mierinātājsliede: SWAG 30936631

SWAG is a bilstein group brand
SWAG Autoteile GmbH  ·  Am Kiesberg 4-6  ·  42117 Wuppertal  
T +49 202 26454-0  ·  E-Mail info@swag.de  ·  www.swag.de

SWAG sadales vārpstas piedziņas ķēdes –
visi fakti īsumā

• SWAG – galvenais sadales vārpstas piedziņas 
ķēžu un remontkomplektu piegādātājs neatkarīgajā 
rezerves daļu tirgū.

• Sortiments: 250 sadales vārpstas piedziņas ķēžu 
komplekti un 370 sadales vārpstas piedziņas ķēdes 
vairāk nekā 40 automobiļu ražotājiem.

• Piedāvājums aptver 97% Eiropas vadošo automobiļu 
ražotāju.

• Stratēģiskā partnerība ar tehnoloģiju līderi un oriģinālā 
aprīkojuma piegādātāju IWIS neatkarīgajā rezerves 
daļu tirgū.

• Ražots Vācijā: svarīgi sistēmas komponenti, 

• Vismaz par 50% samazināta berze, salīdzinot ar parastām pārklājuma metodēm.
• CO2 izplūdes gāzu samazinājums pateicoties par aptuveni 20% mazākai berzei.

SWAG sadales vārpstas piedziņas ķēdēm tiek dota 5 gadu vai 100 000 km nobraukuma garantija (ja tiek izmantota 
ražotāju paredzētā dzinēju eļļa un ievēroti tās maiņas intervāli).

Tritan© pārklājuma priekšrocības

piemēram, ķēdes spriegotāji izgatavoti mūsu rūpnīcās 
Ennepetālē.

• 2016. gadā aptuveni 35% no visiem pārdotajiem 
ķēdes spriegotājiem tika saražoti mūsu rūpnīcās.

• Augstākās kvalitātes garantija: regulāras izturības un 
stiepes pārbaudes, kā arī tiek pārbaudīti 100% no 
visām mūsu rūpnīcās ražotajām ķēdēm.

• Atsevišķas sadales vārpstas piedziņas ķēdes no 
SWAG pārklātas ar TRITAN® pārklājumu: jauna 
TRITAN® tehnoloģija ķēdes tapām, kas nodrošina 
tehniskās apkopes neprasošu sadales vārpstas 
ķēdes piedziņu pat nākotnes dzinējiem ar augstām 
prasībām.
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Divas krāsas, kas nozīmē tik daudz – oriģinālā aprīkojuma kvalitāte, augsta pieejamība un plašs klāsts. MANN-FILTER 
produktu piedāvājums nosedz vairāk kā 98% Eiropas autoparka pieprasījuma. Dzeltens un zaļš – vienmēr labākā iz-
vēle.

MANN-FILTER – Perfektas autodaļas. Perfekta apkalpošana.
www.mann-filter.com

Kad skaties uz oriģinālā 
aprīkojuma kvalitāti, redzi...

dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un 
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un 
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un 
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un 
dzeltenu un zaļu un dzeltenu un zaļu un

MANN-FILTER PIEDĀVĀ INOVATĪVU 
FILTRĒJOŠO ELEMENTU, KAS IZGATAVOTS NO 
OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDĒ IEGŪTĀM ŠĶIEDRĀM

Jaunajam MANN-FILTER C 24 005 gaisa fil-
tram ir novatorisks filtrējošais elements, kas 
izgatavots no pārstrādātām sintētiskajām šķie-
drām. „Vienā filtrējošā elementa kvadrātmetrā 
ir tikpat daudz plastmasas, cik aptuveni divās 
1,5 litru PET pudelēs. Šis filtrs ir mūsu arta-
va planētas resursu saglabāšanā,” skaidro 
MANN+HUMMEL gaisa sintētisko filtrējošo 
elementu eksperts Dr. Till Batt. „Mūsu mērķis 
ir palielināt otrreizēji pārstrādātas šķiedras iz-
mantošanas īpatsvaru jaunajos produktos līdz 
80 procentiem.”

Šim gaisa filtram ir izcila filtrēšanas spēja, ko 
nodrošina MICROGRADE A-S vairākslāņu 
filtrējošais elements, kas aiztur līdz pat 99,5 
% netīrumu daļiņu, kuru izmēru diapazons ir 
0,001–0,352 milimetri. Salīdzinājumam, cil-
vēka mata diametrs ir 0,05–0,07 milimetri. 

Pateicoties augstajai netīrumu aizturēšanas 
spējai visā tā kalpošanas laikā, šī gaisa filtra 
laukums ir vien 30 % salīdzinājumā ar parasto 
celulozes šķiedru gaisa filtru filtrēšanas lau-
kumu. C 24 005 gaisa filtrs atbilst automobiļu 
ražotāju noteiktajām prasībām par nomaiņas 
intervāliem, pat ja to izmanto putekļaina ceļa 
apstākļos, kā arī tam ir labas liesmu slāpēša-
nas īpašības. C 24 005 filtrs vizuāli atšķiras 
no citiem gaisa filtriem, jo otrreizējā pārstrādē 
iegūtās šķiedras tam piešķir zaļu krāsu un at-
šķirīgu izskatu. Jaunais MANN-FILTER C 24 
005 gaisa filtrs kopš 2017. gada novembra ir 
pieejams Eiropas tirgū oriģinālaprīkojuma kva-
litātē dažādiem Toyota modeļiem. Uzņēmu-
mam patlaban izstrādes posmā ir arī citi gaisa 
filtri ar inovatīvu filtrējošo elementu.

Filtru risinājumu līderis MANN+HUMMEL jau 

vairākus gadus atbalsta ilgtspējīgu mežsaim-
niecību, piedāvājot videi draudzīgākus gaisa 
filtru filtrējošos elementus. Līdztekus atbils-
tības nodrošināšanai tehnisko specifikāciju 
prasībām, uzņēmums sev par prioritāti ir no-
teicis īstenot uzņēmējdarbību ilgtspējīgā un 
videi draudzīgākā veidā. Šajā kontekstā ļoti 
svarīgs faktors ir dabas resursu saglabāšana. 
Tādēļ MANN+HUMMEL ir divas ražošanas 
ražotnes, kas saņēmušas sertifikāciju atbils-
tīgi Meža uzraudzības padomes (Forest Ste-
wardship Council® jeb FSC) vadlīnijām, kas 
tam ļauj izgatavot produktus, izmantojot koks-
ni no sertificētiem avotiem.

Lai saglabātu progresīvu tehnoloģiju ražotāja 
līderpozīcijas, MANN+HUMMEL, sadarbojo-
ties ar dažādiem filtru elementu ražotājiem, 
nemitīgi uzlabo savus filtrēšanas risinājumus. 
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TOTAL PĀRĀKUMS — TRĪS 
UZVARAS, VIENA EĻĻA

Šā gada Dakaras rallijā dalībnieki 
sacentās piecās transportlīdzekļu 
klasēs. Trīs no TOTAL atbalstītajām 
komandām plūca uzvaras laurus.

Šajā jau 40. rallijā sacensības notika piecās 
transportlīdzekļu klasēs: motocikli, kvadrici-
kli, SxS, automobiļi un kravas automašīnas. 
Katrai klasei maršruts bija nedaudz atšķirīgs, 
kas atbilda katras transportlīdzekļu kategorijas 
veiktspējas iespējām. Taču visiem maršrutiem 
bija viena kopīga iezīme — bezceļa braukša-
nas apstākļi.

„Pēc Dakaras rallija es izjūtu lielu bijību pret 
sacensību dalībniekiem un viņu tehniskajām 
komandām par viņu uzrādītajām prasmēm. 
Vidējais statistiskais autovadītājs nekad nav 
saskāries pat ar nelielu daļu no situācijām, kas 
ir viņu ikdiena,” sacīja TOTAL Polska tehniskā 
departamenta direktors Anžejs Husjatinskis 
(Andrzej Husiatynski). „Taču viņiem visiem bija 
kas kopīgs — TOTAL dzinēja eļļa, kura pēc 
sastāva ir ļoti līdzīga komerciāli pieejamajam 
produktam. Tāpēc komandu, kuras paļaujas 
uz mūsu piedāvātajiem risinājumiem, panā-
kumi ir ne vien apliecinājums mūsu produktu 
augstajai kvalitātei, bet arī motivē mūs strādāt 
vēl cītīgāk.”

Pēc iepriekšējā gada Peugeot-TOTAL koman-
das triumfa skatītāji savu uzmanību pievērsa 
tieši šai komandai. Jau no paša sākuma bija 
mērķis atkārtot pagājušā gada panākumus, 
taču tas nebija vis tik vienkārši. Pēc rallija 
piektā ātrumposma kāpās gūta savainojuma 

dēļ no turpmākas dalības sacīkstēs nācās 
izstāties vienam no favorītiem uz uzvaru — 
Sebastjanam Lēbam (Sébastien Loeb) kopā 
ar stūrmani Danielu Elenu (Daniel Elena). 
Trīspadsmitajā posmā Sirils Deprē (Cyril 
Despres) un Deivids Kastera (David Castera) 
apstājās, lai palīdzētu saviem komandas bie-
driem ar rezerves daļām — un tādējādi zaudē-
ja dārgās minūtes.

Taču neskatoties uz to, komandas rokās tika 
vēl viena uzvara. Galu galā automobiļu klasē 
uz goda pjedestāla kāpa Peugeot-TOTAL 
komandas pārstāvji Karloss Sainss (Carlos 
Sainz) un Lukass Krūzs (Lucas Cruz). Tas no-
zīmēja, ka komandai šī bija jau trešā uzvara 
Dakaras rallijā pēc kārtas, un tā kalpoja par 
kārtējo apliecinājumu TOTAL Quartz eļļas 
augstajai kvalitātei.

Savā kategorijā veiksmīgs bija arī Ignasio Ka-
sale (Ignacio Casale), kurš brauca ar Yamaha 
kvadriciklu.

Kravas automašīnu klasē uzvarēja KAMAZ 
Master komanda (kura startēja ar 500. nu-
muru), kurā bija Eduards Nikolajevs, Jevgē-
nijs Jakovļevs un Vladimirs Ribakovs. Turklāt 
trešo vietu izcīnīja vēl viena ekipāža, kas sa-
censībās piedalījās ar šīm pašām krāsām un 
kurā bija Airats Mardejevs, Aidars Beļajevs un 
Dmitrijs Svistunovs. KAMAZ automobiļos kā 
vienu no eļļām izmantoja TOTAL Rubia dzinē-
ja eļļu.

„Sporta sacensībās uz pjedestāla kāpj 

uzvarētāji, taču viņu uzvaras kaldināt palī-
dz liela cilvēku komanda. Bez viņu pūliņiem, 
stundām ilgas izpētes un simtiem pārbaužu 
šādi iespaidīgi panākumi nebūtu iespējami,” 
sacīja TOTAL Polska Tirgvedības un tirgus 
izpētes direktore Eva Kaļinovska (Ewa Kali-
nowska). „Tāpat kā iepriekšējos gados, šie 
panākumi veicina mūsu zīmola atpazīstamību 
un ļauj kāpināt pārdošanas apjomus. Esmu 
gandarīta, ka tas aptver mūsu trīs galvenās 
kategorijas: produktus motocikliem, automo-
biļiem un kravas automašīnām.”
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Frederik Ringby Rathje no Triscan Produkcijas nodaļas ar ABS sensora iepakojumu

Patiesību sakot, mums jāatzīst, ka esam visai apmierināti ar 
mūsu sensoru programmas attīstību. Kopš pirmo trīs produktu 
grupu ieviešanas pirms nedaudz vairāk nekā diviem gadiem 
līdz šim brīdim programmā ir ieviestas 11 dažādas produktu 
grupas, turklāt tā ir sasniegusi trešo vietu tirdzniecības 
rādītāju ziņā. Viena no populārākajām produktu grupām ir ABS 
sensori. Kā tas ir iespējams?

Šādu situāciju daļēji, visticamāk, var izskaidrot ar to, ka mums ir izdevies 
noslēgt līgumus ar vairāk nekā 23 dažādiem ražotājiem. Tas ļauj mums 
piedāvāt vairāk nekā 1300 produktus. Nosedzot 85,7% Eiropas autoparka, 
Triscan ABS sensori piedāvā plašāko segumu tirgū. “Mēs saviem klientiem 
ļaujam pārvaldīt ārkārtīgi sarežģītu produktu grupu vienkāršā un ērtā 
veidā, kas ietaupa arī laiku. Tā kā nepieciešams pārvaldīt tikai vienu 
datu kopu un klienti šādi saņem plašu programmu par konkurētspējīgām 
cenām un piegādi no viena piegādātāja, daudziem vairumtirgotājiem nav 
ilgi jālauza galva par mūsu sniegtajām priekšrocībām neatkarīgi no tā, 
vai Triscan ir galvenais piegādātājs, piegādātājs neparedzētos gadījumos vai

Seguma salīdzinājums starp Triscan un citiem ABS sensoru piegādātājiem Eiropā ABS sensors antistatiskajā iepakojumā

Triscan ABS sensoriem, visticamāk, ir zemākie garantijas prasību rādītāji
trūkstošo preču piegādātājs,” stāsta Steen 
Ray Pedersen, Triscan Tirdzniecības un 
mārketinga daļas vadītājs.

Augstos tirdzniecības rādītājus vēl var skaidrot 
ar ABS sensoru darbības kvalitāti, kas tiešā 
veidā saistīta ar ārkārtīgi zemajiem garantijas 
prasību rādītājiem. Tāpat kā visi mūsu produkti, 
arī ABS sensori tiek ražoti atbilstoši OE (oriģinālā 
aprīkojuma) specifikācijām. Visu mūsu sensoru 
ražošana tiek pakļauta stingriem automobiļu 
rūpniecības kvalitātes standartiem (ISO TS 
16949). Lai pārliecinātos par izstrādājumu 
kvalitāti, tiek veikts arī katra sensora funkcionālais 
tests. Triscan garantijas prasību statistikā tiek 
iekļautas visas garantijas prasības neatkarīgi no 
tā, vai šīs prasības atzītas par pamatotām vai ne. 
Sūdzību rādītāji par kļūdām ABS sistēmā (turklāt 
bieži kļūdas cēlonis ir kaut kas cits, nevis ABS 
sensors) joprojām ir 0,5% līmenī, tādēļ nesagādā 
nekādas raizes.

Veicot turpmākus atgriezto ABS sensoru testus, tajos noskaidrots, ka lielākajā daļā 
gadījumu sensori strādā nevainojami, tādēļ pamatotas sūdzības tiek iesniegtas 
tikai 0,09% gadījumu. Taču šis rādītājs ietver arī Holla tipa ABS sensorus. Šajos 
sensoros iestrādātie čipi ir ne vien ļoti jutīgi pret statisko elektrību, bet tā var 
šos čipus arī bojāt. Tādēļ šos sensorus pasargā antistatiskā iepakojumā. “Ja 
iepakojuma noslēgs ir bojāts, sensors, visticamāk, ir nonācis ārpus iepakojuma. 
Līdz ar to pastāv augsts risks, ka sensoru ir ietekmējusi un bojājusi statiskā 
elektrība,” paskaidro Asger Thybo Geertsen, Triscan Produkcijas nodaļas vadītājs. 
Viņš turpina: “Šāda sensora darbību var bojāt pat, piemēram, nepareiza kurpju 
izvēle apvienojumā ar ārkārtīgi sintētisku apģērbu.”

“Diemžēl atgrieztajiem ABS sensoriem iepakojuma noslēgs ļoti bieži ir bojāts. 
Visticamāk, bojājumi radušies, jo ABS sensors bijis pieslēgts vai savienots ar 
elektroinstalāciju. Risinot problēmu, atklājas, ka darbības traucējumi radušies 
nevis ABS sensora dēļ, bet gan defektīva ABS gredzena vai elektroinstalācijas 
kļūdas ietekmē,” nobeidz Asger Thybo Geertsen.

PLAŠĀKĀ PROGRAMMA TIRGŪ
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UZZINIET SVARĪGĀKOS FAKTUS, 
KAS APLIECINA FILTRON GAISA 
FILTRU AUGSTO KVALITĀTI

FILTRON ir populārākais automobiļu filtru 
zīmols Centrāleiropā un Austrumeiropā. 
Apliecinājums tā filtru augstajai kvalitātei 
ir simtiem tūkstošu Eiropas mehāniķu 
izrādītā uzticība daudzu gadu garumā, kā 
arī daudzi fakti, kas pierāda, ka FILTRON 
filtru izgatavošana notiek saskaņā 
ar visstingrākajiem un precīzākajiem 
standartiem.

Sertificēta profesionālā kompetence
FILTRON filtrus izgatavo uz tām pašām 
tehnoloģiski progresīvajām ražošanas 
līnijām, uz kurām notiek vairāku desmitu 
citu filtru modeļu komplektēšana, kurus 
kā oriģinālaprīkojumu automobiļiem 
uzstāda tādi auto ražotāji, kā: Volkswagen, 
Skoda, Peugeot vai Mercedes-Benz (pilns 

saraksts aptver vairāk nekā 20 automobiļu 
ražotājus). „Mēs sadarbojamies ar 
lielākajiem autobūves uzņēmumiem 
un tiem izstrādājam un izgatavojam 
filtrus, kas paredzēti uzstādīšanai 
jaunās automašīnās. Tādējādi mūsu 
tehnoloģijām un ražošanas procesam 
ir jāatbilst ļoti detalizētām un stingrām 
prasībām. Mūsu zināšanas un pieredzi 
filtru ražošanā tieši apliecina darbnīcām 
un mazumtirdzniecības piegādātājiem 
piedāvāto FILTRON filtru kvalitāte,” 
skaidro MANN+HUMMEL  FT POLAND 
Tirdzniecības un mārketinga viceprezidents 
Tomasz Grabias. 

 

Visaugstākā precizitāte visos ražošanas 
posmos 

FILTRON ražotnes ik gadu saražo vairāk 
nekā 90 miljonus filtru. Ar tik iespaidīgiem 
apjomiem augstu ražošanas kvalitāti var 
panākt vienīgi izmantojot automatizētas un 
tehnoloģiski attīstītas ražošanas līnijas, kā 
arī visaugstākās kvalitātes izejmateriālus. 
„Visus FILTRON filtrus, kā arī filtrus, 
kurus piedāvājam kā oriģinālaprīkojumu, 
izgatavojam savā rūpnīcā, un tiem 
uzstādām filtrēšanas elementus no 
augsti specializētiem ražotājiem Vācijā, 
Dienvidkorejā, Itālijā, Somijā un ASV. Visi 
materiāli, pusgatavie un gatavie filtri 
tiek pakļauti visaptverošai testēšanai 
laboratorijas apstākļos, izmantojot 
specializētus mērinstrumentus,” stāsta 

MANN+HUMMEL FT POLAND Pētniecības 
un attīstības daļas vadītājs Tomasz Sternal.
Attiecībā uz gaisa filtriem, viens no 
kvalitātes standartiem, ko piemēro 
attiecībā uz galaproduktiem, ir TL848 
standarts, ko izstrādājis Volkswagen. 
FILTRON gaisa filtri atbilst šo standartu 
noteiktajām prasībām attiecībā uz plašu 
parametru klāstu, kā arī vairākām citām 
prasībām, proti, saistībā ar:

	 Kompresiju un izturību pret 
paliekošu deformāciju — filtru 
blīves ir izgatavotas no unikāla 
poliuretāna maisījuma. Šīs prasības 
palīdz nodrošināt filtru vēlamo 
hermētiskumu, lai tos varētu 
izmantot ļoti dažādos ekspluatācijas 
apstākļos. FILTRON gaisa filtru 
blīvslēgi ir veiksmīgi izturējuši 
500 stundu elastības pārbaudes un 
96 stundu kompresijas testus galējās 
temperatūras vērtībās. 

	 Izmēru stabilitāti un mehānisko 
izturību. Šos parametrus pārbauda 
stundām ilgās (līdz pat 1000 stundām) 
testēšanas procedūrās. 

	 Uguns noturīgu filtrējošo elementu. 
FILTRON gaisa filtrus piegādā ar 
filtrējošajiem elementiem, kuru 
ugunsizturības efektivitāte ir F1 vai S1, 
kas nozīmē, ka tie ir liesmas slāpējoši 
un palīdz aizsargāt pasažierus no 
ugunsgrēka automobilī situācijās, ja, 

piemēram, gaisa ieplūdes sistēmā 
tiek ievilkts degošs cigaretes gals. 
Skaudrs apliecinājums tam, cik 
svarīgi ir uzstādīt ugunsdrošus 
gaisa filtrus, ir 1999. gada traģiskais 
negadījums Monblāna tunelī ar 
kādu beļģu kravas automobili. 
Kāds, kas sēdēja automašīnā, kas 
atradās priekšā šim automobilim, 
pa logu izmeta aizdedzinātu 
cigareti, kura izraisīja ugunsgrēku 
vispirms kravas automobiļa filtrā 
un tad arī pašā automobilī. Uguns, 
kas strauji pārmetās uz citiem 
transportlīdzekļiem, kopumā 
paņēma 39 cilvēku dzīvības. 

	 Filtra kroku izvietojuma stabilitāti, 
kas palīdz nodrošināt, ka aiz filtra 
izvietotais gaisa plūsmas mērītājs 
reģistrē pareizus datus. Tas palīdz 
nodrošināt pienācīgu gaisa un 
degvielas attiecību sadegšanas 
kamerā. FILTRON gaisa filtru filtrējošā 

elementa krokām ir stabilizācija ar 
īpaši izveidotiem fiksatoriem, kuri 
filtra kroku slāņiem neļauj salipt. 

	 Pirmšķirīgu filtrācijas efektivitāti — 
pateicoties visaugstākās kvalitātes 
filtrējošajiem elementiem, 
kuri ir īpaši izvēlēti atkarībā no 
konkrētajiem izmantošanas veidiem. 
Šie elementi nodrošina optimālu 
gaisa caurlaidību, kā arī izturību pret 
ūdeni un mitrumu.

 
Jau 35 gadus mēs ar visaugstāko precizitāti 
izstrādājam, testējam un ražojam 
filtrus, kas paredzēti mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem. Mūsu tehnoloģiju 
augstā precizitāte ir ļāvusi nodrošināt 
augstu filtru kvalitāti, ko atzinīgi ir 
novērtējuši simtiem tūkstoši automehāniķu 
visā Eiropā. 
 
FILTRON – TOTAL PRECISION 
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Mikrohibrīdi
Piesārņojošo emisiju ierobežošanas noteikumi ir būtiski ietekmējuši 
ražotājus, liekot tiem aprīkot transportlīdzekļus ar automātisko Start-
Stop (ieslēgšanas un izslēgšanas) sistēmu, kura ļauj samazināt 
degvielas patēriņu un izmešu daudzumu pilsētu teritorijās.
Mikrohibrīdu tehnoloģija ir vislētākais un izplatītākais tehnoloģiskais 
risinājums, ko auto ražotāji integrē savos spēkratos jau kopš 2010. 
gada. To enerģijas sistēma izmanto 12 voltu zemsprieguma elektrotīklu, 
taču izmanto arī AGM akumulatorus ar VRLA tehnoloģiju, kuriem ir 
lielāka energoietilpība, tādējādi tie spēj nodrošināt lielāku automobiļa 
iedarbināšanas reižu skaitu.
Mikrohibrīda transportlīdzekļu uzlādes princips galvenokārt izmanto 

transportlīdzekļa ātruma samazināšanas laikā radīto enerģiju, kas ļauj 
ģeneratoram uzlādēt akumulatoru, nesamazinot iekšdedzes dzinēja 
jaudu, automobilim uzņemot ātrumu. 

Tāpat elektroenerģijas pārvaldības sistēmai ir jāgarantē iekšdedzes 
dzinēja automātiskā iedarbināšana — dažādos ekspluatācijas 
apstākļos. Raksturīgākās mikrohibrīda transportlīdzekļu iezīmes ir:

•  Automātiskā Start-Stop (ieslēgšanas un izslēgšanas) funkcija.
•  Rekuperācija bremzēšanas laikā.

Daļējie hibrīdi
Galvenā ideja ir spert soli tālāk par Start-Stop (ieslēgšanas un 
izslēgšanas) sistēmu tehnoloģiju, un mēģināt nepieļaut pārāk lielas 
transportlīdzekļa izmaksas.
Parasti automobiļa pārvades sistēmā ir integrēts reversējamais 
ģenerators vai motors/ģenerators. Tas ļau ne tikai iedarbināt iekšdedzes 
dzinēju un uzlādēt akumulatoru, bet arī zināmā mērā palīdzēt ar vilci 
pie sākotnējās iedarbināšanas. 
Lai to nodrošinātu, ar transportlīdzekļa parasto 12 V elektrisko tīklu vien 
nepietiek. Šī iemesla dēļ tādi ražotāji kā Valeo un Bosch ir izlēmuši 
sistēmā iekļaut otru 42–48 voltu elektrisko shēmu ar lielākas ietilpības 
litija-jonu akumulatoru, lai elektromotoru/ģeneratoru darbinātu tieši. 
Tāpat arī uzstādītais līdzstrāvas–līdzstrāvas pārveidotājs samazina 

spriegumu līdz 12 V, lai uzlādētu parasto akumulatoru un darbinātu 
pārējo transportlīdzekļa lietotājam nepieciešamo elektrisko tīklu. 
Šajā gadījumā motoram/ģeneratoram nav pietiekami daudz jaudas, 
lai pilnībā pārvietotu visu transportlīdzekli, taču tas pilda zināmas 
palīgmehānisma funkcijas, kas ļauj samazināt degvielas patēriņu un 
izmešu apjomu pat par 15 %. Raksturīgākās daļējo hibrīdu iezīmes ir 
šādas:

•  Automātiskā Start-Stop (ieslēgšanas un izslēgšanas) funkcija.
•  Rekuperācija bremzēšanas laikā.
•  Palīgmehānisma darbība dzinēja iedarbināšanas un sākotnējā 

paātrinājuma uzņemšanas laikā.
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Pilnībā ar elektrību darbināmi hibrīdi (Full Hybrids)
Pilnībā ar elektrību darbināmie hibrīdi ir aprīkoti ar augstsprieguma 
akumulatoru ar pietiekamu energoietilpību, lai darbinātu transportlīdzekli 
ar elektrovilces motoru, taču tiem pastāv daudzi ierobežojumi attiecībā 
uz ekspluatācijas apstākļiem.
Izmantotā akumulatora tehnoloģija parasti ir niķeļa–metāla hidrīds. 
Hibrīdu transportlīdzekļa akumulatoru nominālais spriegums ir no 101 
volta (0,6 kWh) — Honda Insight modelim līdz 201,6 voltiem (1,3 
kWh) — Toyota Prius modelim.
Parasti pilnībā elektrisko vilci izmanto kustības uzsākšanas sākumā, 
nodrošinot autonomiju no iekšdedzes dzinēja, proti situācijās, kad to 
degvielas patēriņš un izmešu daudzums ir vislielākais. Piemēram, 
Toyota Prius spēj autonomi nobraukt aptuveni 2 km ar maksimālo 
ātrumu 50 km/h.
Pārbraucienos starp pilsētām šo transportlīdzekli darbina iekšdedzes 
dzinējs, savukārt elektromotors enerģiju nodrošina tikai maksimālas 
jaudas brīžos.

Līdzīgi arī ātruma samazināšanas fāzēs hibrīda transportlīdzekļi var 
pārslēgties atpakaļ no elektromotora režīma uz ģeneratora režīmu, lai 
kinētisko enerģiju pārvērstu elektrībā un to uzkrātu akumulatorā. Tas 
nozīmē, ka atgūto enerģiju var izmantot, lai darbinātu elektromotoru 
nākamajā ātruma palielināšanas brīdī. 
Šī stratēģija ļauj ievērojami samazināt piesārņojošo vielu emisijas, 
ne tikai palaišanas un apstādināšanas brīžos, bet arī nodrošinot 
asistēto paātrināšanu jeb paātrināšanu, izmantojot tikai elektrovilci. 
Raksturīgākās pilnībā ar elektrību darbināmo hibrīdu funkcijas ir šādas:

•  Automātiskā Start-Stop (ieslēgšanas un izslēgšanas) funkcija.
•  Rekuperācija bremzēšanas laikā.
•  Palīgmehānisma darbība dzinēja iedarbināšanas un sākotnējā 

paātrinājuma uzņemšanas laikā.
•  Mazāka pilnā elektrovilce.
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No elektrotīkla uzlādējamie hibrīdi (Plug-In Hybrids)

Pilnībā no elektrotīkla lādējamo hibrīdo transportlīdzekļu gadījumā 
akumulatora darba spriegums ir līdzīgs vai lielāks par hibrīda 
transportlīdzekļu darba spriegumu, piemēram, 207 V — no elektrotīkla 
lādējamajam Toyota Prius un 345 V — Volkswagen GTE 
gadījumā. 
Visbiežāk izmantotā tehnoloģija ir litija-jonu akumulatori, kuri nodrošina 
augstāku enerģijas blīvumu nekā niķeļa–metālhidrīda akumulatori. To 
enerģijas jauda ir ievērojami lielāka, proti, robežās no 5,2 kWh, kā tas ir 
Prius modelim, un 8,8 kWh — VW GTE modelim. 
Šo transportlīdzekļu darbības princips ir tāds pats kā hibrīdiem; 
vienīgā atšķirība ir tajā, ka tie spēj nobraukt lielākus attālumus 
pilnībā elektromotora režīmā, tas ir, no 30 līdz 50 km. Šī uzlabotā 
energoietilpība salīdzinājumā ar hibrīda transportlīdzekļiem ļauj 
pamīšus vairāk un ilgāk izmantot elektrisko režīmu — izvēloties pilnībā 
elektrisko braukšanas režīmu. 

To galvenā raksturīgā pazīme salīdzinājumā ar hibrīdiem ir tāda, ka, 
lai uzlādētu akumulatoru, tos ar spraudni var pieslēgt elektrotīklam, 
kas ļauj būtiski samazināt degvielas patēriņu un ļaujot uzsākt ēru 
braukšanas ciklu ar pilnībā uzlādētu akumulatoru. No otras puses, tiem 
ir priekšrocības pār elektriskajiem transportlīdzekļiem, proti, tiem nav 
daudz izplatītu problēmu — pat tad, ja samazinās akumulatora uzlādes 
līmenis. 
Tomēr tiem nav opcijas uzlādēt akumulatoru no dīzeļdegvielas vai 
benzīna iekšdedzes dzinēja. Svarīgākās no elektrotīkla uzlādējamo 
hibrīdu funkcijas ir šādas:

•  Automātiskā Start-Stop (ieslēgšanas un izslēgšanas) funkcija.
•  Rekuperācija bremzēšanas laikā.
•  Palīgmehānisma darbība dzinēja iedarbināšanas un sākotnējā 

paātrinājuma uzņemšanas laikā.
•  Ierobežota pilnā elektovilce.
•  Akumulatora uzlādēšana no ārēja energoavota.
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Saīsinājumi
Vēl viens veids, kā klasifi cē tirgū pieejamos transportlīdzekļus, kuri to 
darbībai daļēji vai pilnībā izmanto elektrību, ir izmantojot saīsinājumus:

• MH (Mikrohibrīdi)    Šie ir modeļi ar parasto iekšdedzes 
sadegšanas mehāniku, kas ietver Start-Stop (ieslēgšanas un 
izslēgšanas) sistēmu, lai samazinātu degvielas patēriņu un emisijas 
pilsētā. Tiem ir enerģijas rekuperācijas ierīce, lai uzlādētu akumulatoru. 
Transportlīdzekļa piemērs ar šādu sistēmu ir C5 e-HDi modelis.

• MHEV / IHEV (Daļējie hibrīdie elektriskie 
transportlīdzekļi / Viedie hibrīda 
elektrotransportlīdzekļi)    Šiem modeļiem ir uzstādīta 48 V 
elektrotīkla sistēma. Tiem ir arī papildu 48 V akumulators un ģenerators, 
ar kuru iespējams uzsākt transportlīdzekļa kustību. Transportlīdzekļa 
piemērs ar šādu sistēmu ir Honda Civic IMA hibrīds.

• EV / ZE (Elektriskais transportlīdzeklis / Nulles 
emisijas)    Transportlīdzekļi, kuros izmanto elektrisko enerģiju 
pilnīgai vai daļējai vilces nodrošināšanai (kopā ar citu vilces avotu). 
Šāda transportlīdzekļa veida piemērs Renault ZOE modelis.

• HEV (Hibrīda elektrotransportlīdzeklis)    Šajā kategorijā 
ietilpst tie hibrīda transportlīdzekļi, kuriem ir iekšējais iekšdedzes dzinējs 
un viens vai vairāki elektromotori. Šāda hibrīda piemērs ir Toyota 
Prius modelis.

• PHEV (No elektrotīkla lādējams hibrīda 
elektrotransportlīdzeklis)    Šis ir nākamais solis klasisko 

hibrīdu tehnoloģijā, kur galvenā atšķirība ir tajā, ka tā akumulatorus 
ir iespējams uzlādēt uzlādēšanas stacijās. Tiem ir lielāki un jaudīgāki 
akumulatori, pateicoties kam šie automobiļi spēj nobraukt pirmos 20 līdz 
40 kilometrus, izmantojot vienīgi uzkrāto elektroenerģiju. Braukšanai pa 
pilsētu ir iespējams braukt izmantojot iekšdedzes dzinēju un rezerves 
akumulatorus. Šāda hibrīda veida piemērs Volkswagen GTE 
modelis.

• EREV (Elektriskais transportlīdzeklis ar palielinātu 
nobraucamo attālumu)     Tie ir būtībā ir pilnībā ar elektrību 
darbināmi hibrīdi, taču to galvenā iezīme ir tāda, ka tie var nobraukt 
aptuveni 60 km ar elektrību, ko rada to akumulatori, un, akumulatoriem 
izlādējoties, transportlīdzekli var darbināt parastais iekšdedzes 
dzinējs. Atšķirībā no citiem hibrīdiem, to dzinējs nenodrošina vilci, un 
darbojas vienīgi kā ģenerators, nodrošinot elektrību, kas nepieciešama 
elektromotoram, lai darbinātu transportlīdzekli.
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UZBŪVE AR DĪZEĻDZINĒJU

Šobrīd tirgū ir vairāki automobiļu ražotāji, kuri hibrīdos 
transportlīdzekļus aprīko ar benzīna dzinējiem. Ideja uzstādīt 
hibrīdajā transportlīdzeklī dīzeļdzinēju ir pamatota ar to, ka šāda 
tipa dzinējam ir mazs degvielas patēriņš. Parasti šajos hibrīdos 
izmanto paralēlo slēgumu kombināciju, taču uz priekšējās vai 
aizmugurējās ass var uzstādīt elektromotoru.

Neraugoties uz to zemo degvielas patēriņu, šo hibrīdu kombināciju 
neizmanto pilnpiedziņas kravas transportlīdzekļos, jo benzīna dzinēji 
rada lielāku piesārņojumu, un nākotnē tie var neatbilst Eiropas 
noteikumiem par minimālajām emisiju robežvērtībām salīdzinājumā 
ar hibrīdajiem transportlīdzekļiem ar benzīna dzinējiem.

Industriālajiem transportlīdzekļiem tiek izstrādāti jauni hibrīdie 
dīzeļdzinēji, kā, piemēram, Volvo 7900 Hybrid Electric autobusa 

gadījumā, kuram ir uzstādīts četru cilindru 240 zs. dīzeļdzinējs un 
150 kW elektromotors ar maksimālo griezes momentu 1200 Nm. 
Sadarbībā ar ražotāju Siemens autobuss ir aprīkots ar jaunu 
lieljaudas uzlādēšanas sistēmu, kura uzlādes stacijās (kuras ir 
izvietotas visā maršruta garumā) ļauj akumulatorus uzlādēt sešās 
minūtēs.

Šiem hibrīdiem ir litija–jonu akumulators, kura kopējā ietilpība ir 19 
kWh, kas tam elektriskajā režīmā starp uzlādēm ļauj nobraukt līdz 
7 km lielu attālumu. Šis autobuss galvenokārt darbojas elektriskajā 
režīmā, taču, ja rodas vajadzība pēc papildu jaudas, vai arī, ja 
akumulatora uzlādes līmenis pazeminās līdz iepriekš noteiktajam, 
autobuss pārslēdzas uz hibrīdo darbību, kad tā riteņus piedzen abi 
dzinēji.

AUGSTSPRIEGUMA AKUMULATORS

Apraksts
Akumulators ir jebkura ierīce, kas spēj uzkrāt enerģiju ķīmiskā 
veidā, lai vēlāk, veicot kādu darbu, kad akumulators tiek pieslēgts 
elektriskajai ķēdei, šo enerģiju nodrošinātu elektrības veidā.  
Akumulatoru parasti novieto zem transportlīdzekļa grīdas, kas palīdz 
līdzsvarot svaru starp transportlīdzekļa priekšpusi un aizmuguri, kā 
arī saglabāt zemu masas centru. Akumulators nodrošina optimālu 
vilci un lielisku transportlīdzekļa stabilitāti.

Hibrīdajos vai elektriskajos transportlīdzekļos akumulatorus, 

kurus izmanto augstsprieguma sistēmai, sauc par vilces jeb 
augstsprieguma (HV) akumulatoriem, un parasti to jauda ir robežās 
no 150 līdz 450 voltiem.

Lai uzlabotu to energoefektivitāti, šajos akumulatoros ir iestrādāta 
autonoma dzesēšanas sistēma, kas nodrošina tā šūnām optimālu 
temperatūru. Dzesēšana notiek tādā veidā, ka tie spēj cirkulēt 
turbīnas pievadīto gaisu, pirms tam to atdzesējot ar transportlīdzekļa 
gaisa kondicionēšanas sistēmu, vai arī bez gaisa dzesēšanas.
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Akumulatorus klasifi cē pēc to uzlādēšanas veida, un izdala 
neuzlādējamos vai atkārtoti uzlādējamos akumulatorus.

Neuzlādējamie akumulatori
Tos nav iespējams uzlādēt atkārtoti, tāpēc tie ir izmantojami tikai 
vienreiz. Parasti tiem ir zems pašizlādes līmenis un augsts enerģijas 
blīvums. Gan hibrīdajiem, gan elektriskajiem transportlīdzekļiem ir veikti 
testi, kuri parāda, ka tie spēj darboties autonomā režīmā gandrīz divreiz 
ilgāk par atkārtoti uzlādējamajiem akumulatoriem, taču uzlādēšanas 
iespējamības neesamības dēļ to nomaiņas izmaksas ir pārāk augstas, 
un tāpēc tos izmanto reti.

Atkārtoti uzlādējamie akumulatori
Atkārtoti uzlādējamos akumulatorus var uzlādēt pēc katras to izlādes. 
Tie labi darbojas augstsprieguma strāvas noplūdes apstākļos. 
Zināmākie no šiem akumulatoriem ir svina-skābes, niķeļa–metālhidrīda 
un litija–jonu akumulatori. Tos automobiļu rūpniecībā izmanto gan 
parastajos 12 V transportlīdzekļos, gan arī hibrīdajos un elektriskajos 
transportlīdzekļos.

Akumulatora tips Svina–skābes Niķeļa–kadmija Niķeļa–metālhidrīda Nātrija–niķeļa 
(„Zebra”)

Litija–jonu

Negatīvā elektroda Svins Kadmijs Metālu hidrīdi Nātrijs Grafītu, nitrīdu un 
litija sakausējumi

Pozitīvā elektroda 
(anoda) materiāls Svina oksīds Niķeļa dihidroksīds Niķeļa dihidroksīds Niķelis

Litija kobalta 
oksīds, vanādija 

oksīds...
Elektrolīts

Sērskābe Kālija hidroksīds Kālija hidroksīds Nātrija–niķeļa–hlorīds
Organiskais 

šķīdinātājs + litija 
sāls

Attīstītā enerģija / 
svars (Wh/kg) 30 - 50 48 - 80 60 - 120 120 110-160

Spriegums katrā 
elementā (V) 2 1.25 1.25 2.6 3.70

Kalpošanas ilgums 
(uzlādes/izlādes 
cikli)

1000 500 1000 1000-2000 4000

Uzlādes laiks (h) 8 - 16 10 - 14 2 - 4 - 2 - 4
Pašizlāde mēnesī 
(% no kopējās 
uzlādes)

5 30 20 - 25

Uzlādes efektivitāte 82.5 72.5 70 92.5 90

Klasifi kācija pēc uzlādēšanas metodes

Drošības apsvērumu dēļ šajos akumulatoros ir izveidots divpolu 
ķēdes pārtraucējs, kas ļauj atvienot vilces baterijas pozitīvo un 
negatīvo spaili no pārējās transportlīdzekļa iekārtas. Tā ir drošības 
sistēma, kas novērš bīstamu strāvu rašanos vadojuma instalācijā 
un augstsprieguma komponentos.

Ražošanā izmantotie materiāli 

Galvenā atšķirība starp akumulatoriem, kā arī to saražoto jaudu un 
nominālo spriegumu, slēpjas tajā, no kāda materiāla ir materiāls ir 

izgatavoti to elektrodi un kāds tajos ir izmantots elektrolīts. Tirgū 
visbiežāk pieejamie akumulatori, ir šādi:
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